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Domnul Catalin Marian PREDOIU 

 
 
Spre stiinta 

Directorului General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor 
Domnul comisar sef de politie penitenciara Tiberiu Firinel UNGUREANU 
 

 
 
 
 
 
Stimate domnule ministru 

Stimate domnule director general 
 
 
 
Va solicitam recalcularea valorii normelor de hrana acordate personalului din Politia 
Penitenciara, pe durata starii de urgenta instituite in perioada 16 martie - 14 mai 2020, in 
conformitate cu legislatia aplicabila. Totodata solicitam acordarea drepturilor restante 
cuvenite angajatilor ca urmare a aplicarii legislatiei in vigoare pentru recalcularea solicitata si 
va rugam sa ne transmiteti opinia dumneavoastra cu privire la aspectele mentionate. 
 

*** 
Legislatia aplicabila: 

 
Ordonanta de guvern nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de 
libertate - republicata: 

 
Art 1. Personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Serviciul Independent de 
Protecţie şi Anticorupţie, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are dreptul, în timp de 
pace, la hrană gratuită, în condiţiile prezentei ordonanţe. 
 
Art 5. (1) Valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se 
stabileşte şi se actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naţionale împreună 
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cu celelalte instituţii publice prevăzute la art. 1, în funcţie de indicii preţurilor de consum 
pentru actualizare la rata inflaţiei a elementelor patrimoniale, capitolul «Mărfuri 
alimentare», publicaţi de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri. 
 

Anexa nr. 1: norme de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate 

• Norma de hrana nr. 6 - 5.010 calorii om/zi (36 lei) 

Hotararea de guvern nr. 1474/2009 pentru aprobarea normelor de hrană şi a normelor de înzestrare 
cu tehnică şi materiale necesare hrănirii, ce se aplică în instituţiile publice din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă 

 
Art 1. Se aprobă Normele de hrană, pe plafoane calorice şi categoriile de personal pentru 
care se acordă, ce se aplică în instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, 
prevăzute în anexa nr. 1. 
 
Anexa nr. 1: norme de hrană pe plafoane calorice şi categoriile de personal pentru care se 
acordă, ce se aplică în instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă 

• Norma de hrană nr. 1, cu 5.010 calorii om/zi - pentru întregul personal (36 
lei) 

• Norma de hrană nr. 8, cu 330-660 calorii om/zi - pentru alimentaţia de 
protecţie a personalului (3 lei) 

Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative 
şi prorogarea unor termene: 

Art 37. (2) În perioada 2019-2021, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei 
valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de 
echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la 
nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018.  
 
(3) În aplicarea alin. (2), începând cu luna ianuarie 2020, toate instituţiile publice de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională acordă cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al 
alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană actualizate la nivelul lunii ianuarie 2019, 
potrivit normelor în vigoare. 

*** 
 
Prin Ordin al Ministerului Apararii Nationale inaintat conducatorilor institutiilor din sistemul de 
aparare nationala, ordine publica si securitate nationala au fost actualizate incepand cu data de 
15.04.2020 valorile normelor de hrana prevazute de HG 1474/2009. Conform HG 1474/2009 precum 
si anexei ordinului mentionat, normele de hrana nr. 1 si nr. 8, de care trebuie sa beneficieze si 
personalul din Politia Penitenciara pe durata starii de urgenta, au valoarea de 36 si respectiv de 3 lei, 
reprezentand un total de 39 de lei. 
 
In prezent, in Politia Penitenciara se acorda Norma de hrana nr. 6 conform Anexei nr 1 din OG 
26/1994, norma a carei valoare in plata este de 36 de lei. Prevederile OUG 114/2018 cu modificarile 
si completarile ulterioare stabilesc o anumita valoare pentru drepturile de hrana, mai precis pentru 
drepturile acordate pe timp de pace, care se aflau in plata la data mentionata in actul normativ. 
Insa, prin instituirea starii de urgenta devin aplicabile prevederile HG 1474/2009 care reglementeaza 
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drepturile de hrana pe durata starii de urgenta, drepturi care nu pot fi vizate de prevederile 
limitative ale OUG 114/2018.   
 
Opinam ca efortul financiar necesar actualizarii valorii normelor de hrana de la 36 de lei la 39 de lei 
pe zi, pentru cei 12.500 de salariati din Politia Penitenciara este gestionabil, fiind vorba de diferente 
mici pentru doar doua luni de zile. Aceasta corectie ar genera o minima crestere a veniturilor care 
conteaza enorm pe linia recunoasterii meritelor si compensarii riscurilor asumate de personal in 
vederea prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV2.  
 

 
 

Cu deosebita consideratie, 
 
 

Presedinte,    
Stefan Teoroc 

                                                              


