
Propunere pentru modificarea H.G. nr. 1332/2010 
privind stabilirea valorii financiare zilnice a normei de hrană 

ce se acordă personalului Poliţiilor Locale începând cu anul 2015

Potrivit art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României
nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi Ordonanţa
de  Urgenţă  a  Guvernului  României  nr.  7/28.01.2015  publicată  în  Monitorul
Oficial nr. 81/30.01.2015, se modifică Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 prin
introducerea art. 35 al. 1 cu următorul cuprins:

„Art.  35  (1)  -  Începând  cu  1  ianuarie  2015,  autorităţile
administraţiei publice locale pot acorda, în limita bugetului aprobat, norma de
hrană poliţiştilor locali conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 26/1994
privind drepturile de hrană în timp de pace,  ale  personalului  din sectorul  de
apărare  naţională,  ordine  publică  şi  siguranţă  naţională  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare.

(2) Metodologia şi  regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la
alin.  1  se  stabilesc  prin  Hotărâre  a  Guvernului,  la  propunerea  Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

După art. 66 din Regulamentul - Cadru de organizare și funcționare
a  poliției  locale  aprobat   prin  H.G.  nr.  1332/2010  se  introduce  alin.  3  cu
următorul  cuprins:  „Începând  cu  1  ianuarie  2015,  autorităţile  administraţiei
publice locale pot acorda, în limita bugetului aprobat, norma de hrană poliţiştilor
locali conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 26/1994 privind drepturile
de hrană în timp de pace,  ale personalului  din sectorul  de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională republicată, cu modificările şi completările
ulterioare”, conform Anexei ataşată.



ANEXA
privind stabilirea regulilor de aplicare a art. 66 alin. 3 din H. G. nr. 1332/2010

Având în vedere prevederile art. 2 alin. 3 din Ordonanţa de Guvern
nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace,  ale personalului din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 155/2010 art. 35 „Începând
cu 1 ianuarie 2015, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, în limita
bugetului  aprobat,  norma  de  hrană  poliţiştilor  locali  conform  prevederilor
Ordonanţei de Guvern nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace,
ale personalului  din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi  siguranţă
naţională republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (2) Metodologia
şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. 1 se stabilesc prin Hotărâre
a  Guvernului,  la  propunerea  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi
Administraţiei  Publice.”  şi  art.  66  al.  3  din  H.G.  nr.  1332/2010,  Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propune metodologia şi regulile
de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35 al. 1 din Legea nr. 155/2010.

Capitolul I – Dispoziţii Generale

Art. 1 (1) – Efectivele Poliţiilor Locale au dreptul la hrană gratuită
care  în  timp  de  pace  se  acordă  potrivit  normelor  şi  regulilor  prevăzute  în
prezenta Hotărâre de Guvern.

(2)  Normele  de hrană se  stabilesc  pe categorii  de personal  și  se
aplică pe tot parcursul anului.

(3)  Norma  de  hrană  se  acordă  polițiștilor  locali,  funcționarilor
publici cu functii  generale ,  personalului contractual  în limita  unor plafoane
calorice zilnice, care constituie norme de hrană zilnice.

(4)  Poliţiştii  locali,  funcţionarii  publici  cu  functii  generale   în
activitate  şi  personalul  contractual  din  cadrul  Poliţiilor  Locale,  beneficiază
gratuit  de  normă  de  hrană  pe  întreaga  perioadă  în  care  au  dreptul  la
salariu/indemnizaţie  pentru creşterea copilului,  cu excepţia  situaţiilor  în  care,
prin prezenta hotărâre se prevede altfel.

(5)  –Poliţiştii  locali,  funcţionarii  publici  cu  functii  generale   în
activitate  şi  personalul  contractual  din  cadrul  Poliţiilor  Locale,  pe  timpul
concediului  de  incapacitate  temporară  de  muncă,  concediului  de  maternitate,
concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în
cazul  copilului  cu  handicap,  până  la  împlinirea  vârstei  de  3  ani,  acordate
conform legii, primesc integral valoarea financiară neimpozabilă, actualizată, a
normei de hrană, de care au beneficiat anterior acordării concediului.

(6) – , Politistul local , funcţionarul public cu functii  generale şi
personalul contractual angajat prin decizie sau contract individual de muncă pe



durată determinată, care ocupă temporar funcţii rămase disponibile ca urmare a
suspendării raportului de muncă, respectiv a contractelor de muncă, beneficiază
integral de valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană.

(7)  -  Politistul  local  ,funcţionarul  public  cu  functii  generale  şi
personalul  contractual  angajat  prin  decizie/contract  individual  de  muncă  pe
durată nedeterminată sau determinată, cu contract individual de muncă pe timp
parţial, beneficiază de valoarea financiară a normei de hrană la care are dreptul,
proporţional cu acest timp.

(8)  –  Poliţiştii  locali,  funcţionarii  publici  cu  functii  generale,  şi
personalul  contractual  cărora  urmează  a  le  înceta/rezilia  decizia  de
incadrare/contractul de angajare/muncă, raporturile de serviciu sau să fie trecut
în rezervă, după caz, beneficiază de valoarea financiară a normei de hrană la
care are dreptul, până la terminarea contractului.

(9) - Valoarea financiară a normelor de hrană zilnice se stabilește și
se actualizează, în mod unitar , de către Ministerul Apararii Naționale, împreună
cu celelalte instituții publice din sectorul de aparare natională , ordine publică și
siguranța națională , în funcție de indicii prețului de consum pentru actualizarea
inflației a elementelor patrimoniale, capitolul “ mărfuri alimentare”, publicat de
Institutul  Național  de  Statistica  în  Buletinul  Statistic  al  prețurilor,  pentru
sortimentele de produse din structura normelor de hrana.

(10)  Actualizarea  valorii  financiare   a  normei  de  hrană  se  face
periodic,  pe  baza  indiciilor  prețurilor  de  consum  prevazuți  la  art.  (1),  dacă
rezultă diferențe de peste 5% față de luna în care s-a stabilit ultima valoare. De
valoarea  financiară  reactualizată  a  normei  de  hrană  beneficiază  de  îndată  și
polițiștii locali, functionarii publici , personalul contractual  din cadrul Poliției
Locale.

(11) Valoarea financiară  lunară a normei de hrană se calculează
prin înmulțirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numarul de zile
calendaristice din luna respectiva.

(12) Valoarea financiară a  normelor de hrană cuprinde și taxa de
pe valoarea adăugată, este neimpozabilă, iar plată efectivă se va efectua până pe
data de 25 a lunii în curs.

(13),  Poliţiştii  locali,  funcţionarii  publici  cu  functii  generale  şi
personalul  contractual  care  beneficiează  de  norma  de  hrană  în  condițiile
prezentului  regulament,  nu mai  primesc  normele  de hrană la  care  au dreptul
când se deplasează în misiuni  peste hotare și primesc diurne de delegare sau
solde în valută.
                (14) Alocarea/  scoaterea  de  la  drepturile  de  hrană  a
personalului Poliției Locale  care beneficiaza de norme de hrana, se face
nominal, prin decizie a directorului executiv, care rămane valabilă până
la  schimbarea condițiilor  de acordare/scoatere  pentru  polițistul/polițiștii
locali in cauză.



               (15) Decizia directorului executiv va preciza pentru fiecare
polițist local, functionar public cu functii generale , personal contractual
normele de hrană de care beneficiază, valoarea financiara actualizata a
normei de hrană si locul de muncă in care își desfășoară activitatea.
             (16) Alocarea/scoaterea de la drepturile de hrană se efectueaza
pe baza unuia din urmatoarele documente:
a)  decizia de numire în funcția publică de polițist  local  sau functionar
public cu functii generale , de incetare sau suspendare a raporturilor de
serviciu;iar pentru personalul contractul  prin contractul individual de munca.
b) decizia de mutare temporară/definitivă în alt compartiment al instituției;
c) biletul de internare /iesire din spital;
d)  adresa de înaintare a  dosarelor  prevăzute de normele în  vigoare,  catre
instituțiile  de  învațamânt  din  cadrul  Ministerului  Afacerilor  Interne  sau  din
sectorul  de apărare națională,  ordine publică și  siguranță națională,  pentru
polițiștii locali care efectueaza programe de formare profesională inițială sau
de perfecționare organizate de  respectivele  instituții,  din  care  va  rezulta  și
durata acestor programe;
e) ordinul de deplasare pentru polițiștii  locali  si  functionarii  publici cu functii
generale  care efectuează în interesul  instituției  programe de perfecționare
organizate  de  alte  instituții  decât  cele  prevăzute  la  art.5,  alin.(4),  lit.d)  din
prezenta metodologie;
          (17)Politia locala fiind asimilata  institutiilrod e  ordine si  siguranta
publice , norma de hrana pe categorii de persoanla operativ sau neoperativ va fii
acordata in cuantumul ce le revine acestora.

Art.  2  –  Normele  de hrană  sunt  prevăzute  în  tabelele  anexă ale
prezentei Hotărâri.

Norme de hrană pentru personal

Norma nr. 1
Se acordă gratuit personalului contractual şi funcţionarilor publici 

cu funcţii de execuţie sau conducere
Nr.
crt.

Denumirea produselor U.M. Raţii zilnice Raţia calorică
zilnică

0 1 2 3 4
1. Apă minerală litri 2 0

2. Amelioratori  pentru  preparate
culinare

g 10 0

3. Arome g 0,05 0

4. Biscuiţi g 10 40,9

5. Boia ardei g 0,30 0



6. Borş g 5 0

7. Brânză telemea g 50 137

8. Cacao pudră g 3 13,38

9. Cafea naturală g 10 0

10. Cârnaţi g 35 135,1

11. Carne pasăre g 70 82,6

12. Carne porc g 150 136,5

13. Carne vită g 100 91

14. Cartofi g 400 292

15. Caşcaval g 50 141,5

16. Ceai g 4 0

17. Ceapă g 30 9

18. Cereale g 50 187

19. Condimente g 0,05 0

20. Conserve  din  legume  în  apă  sau
bulion

g 50 16

21. Conserve peşte g 15 39,15

22. Drojdie proaspătă de bere g 1 1,01

23. Fasole uscată boabe g 50 151,5

24. Făină de grâu g 20 70,8

25. Foi de dafin g 0,10 0

26. Fructe proaspete g 200 98

27. Gem g 20 48,8

28. Griş g 5 17,7

29. Ingrediente g 0,10 0

30. Lapte de vacă ml 100 51



31. Lămâi g 10 2

32. Legume proaspete g 300 72

33. Măsline g 20 78,6

34. Miere albine g 20 67,2

35. Morcovi g 20 8

36. Murături g 40 30,6

37. Muştar g 5 0

38. Orez decorticat g 30 105,3

39.
Oţet din vin 9° ml 5 0 

40.
Oua de găină buc 1 70 

41.
Paine g 400 924 

42.
Pasta de rosii g 20 18,6 

43.
Paste fainoase g 10 36 

44.
Pate de ficat g 20 51 

45.
Peste g 60 36 

46.
Piper g 0,20 0 

47.
Radacinoase albe g 10 4,2 

48.
Salamuri g 30 115,2 

49.
Sare comestibila g 20 0 

50.
Smantana g 10 30 

51.
Specialitati din carne g 30 115,8 

52.
Ulei comestibil din floarea soarelui ml 30 279 

53.
Ulei comestibil din masline ml 15 123,6 

54.
Unt proaspat g 30 190,2 



55.
Usturoi g 3 3,66 

56.
Varza g 90 21,6 

57.
Zahar g 45 184,5 

TOTAL calorii  om/zi 4300,0 

Notă
1. Norma nr. 1 se acordă gratuit următoarelor categorii de efective: 

1.1 Funcționarilor publici, inspectorilor, inspectorilor de specialitate și  
personalului contractual cu funcții de execuție sau conducere

Norma nr. 6
Se acordă gratuit poliţiştilor locali în activitate cu funcții de execuție sau conducere

Nr.
crt.

Denumirea produselor U.M. Raţii zilnice Raţia calorică
zilnică

0 1 2 3 4
1.

Apa minerala litri 2 0

2.
Amelioratori pentru preparate culinare g 10 0

3.
Arome g 0,10 0

4.
Bauturi racoritoare ml 250 102,5

5.
Biscuiti g 10 40,9

6.
Boia de ardei g 0,30 0

7.
Bors g 5 0

8.
Branza proaspata de vaca g 20 31

9.
Branza telemea g 40 109,6

1
0. Cacao pudra g 3 13,38

1
1. Cafea naturala g 10 0

1
2. Carnati g 40 154,4

1
3. Carne de pasare g 100 118



1
4. Carne pore g 200 182

1
5. Carne vita g 100 91

1
6. Cartofi g 400 292

1
7. Cascaval g 50 141,5

1
8. Ceai g 4 0

1
9. Ceapa g 30 9

2
0. Cereale g 50 187

2
1. Citrice g 150 37,5

2
2. Condimente g 0,20 0

2
3. Conserve din legume in apa sau bu1ion g 50 16

2
4. Conserve din peste g 20 52,2

2
5. Drojdie proaspata de bere g 2 2,02

2
6. Dulceata g 10 27,7

2
7. Fasole uscata boabe g 50 150,5

2
8. Faina de grau alba g 25 88,5

2
9. Faina de porumb/malai g 10 35,1

3
0.

Foi dafin g 0,10 0



3
1. Fructe proaspete g 200 98

3
2. Gem g 20 48,8

3
3. Gris g 5 17,7

3
4. Iaurt g 100 30

3
5. Ingrediente g 0,20 0

3
6. Lapte de vaca ml 100 51

3
7. Legume proaspete g 300 72

3
8. Masline g 20 77,2

3
9. Miere de albine g 10 33,6

4
0. Morcovi g 10 4

4
1. Muraturi g 40 3,6

4
2. Mustar g 5 0

4
3. Orez decorticat g 30 105,3 

44. Otet din vin 9° ml 5 0 
45. Oua de gaina buc 1,50 105 
46 Paine g 400 923 
47 Pasta de rosii g 30 27,9 
48 Paste fainoase g 10 36 
49 Pate de ficat g 30 76,5 
50 Peste g 60 36 
51 Piper g 0,40 0 
52 Radacinoase albe g 10 4,2 



53 Salam tip Sibiu g 30 152,4 
54 Salamuri g 30 114,8 
55 Sare comestibila g 20 0 
56 Smantana g 30 90 
57 Specialitati din carne g 40 154,4 
58 Sucuri naturale din fructe ml 100 66 
59 Ulei comestibil din floarea soarelui ml 30 279 
60 Ulei comestibil din masline ml 15 123,6 
61 Unt proaspat g 30 190,2 
62 Usturoi g 2 2,44 
63 Varza g 90 21,6 
64 Zahar g 45 184,5 

TOTAL calorii om/zi 5010,0 

Notă
1. Norma nr. 6 se acordă gratuit următoarelor categorii de efective: 
1.1 – poliţiştilor locali cu funcții de execuție sau conducere care asigură

paza,  ordinea  şi  liniştea  publică,  circulaţia  rutieră,  disciplina  în  construcţii,
protecția  mediului,  controlul  comercial,  dispecerat,  evidența  persoanelor  și
intervenția rapidă.

Norma nr. 12 B (supliment 660 de calorii om/zi)
Se  acordă  poliţiştilor  locali,  funcţionarilor  publici  şi  personalului

contractual   cu  funcții  de  execuție  sau  conducere,  care  lucrează  în  ture  sau
schimburi numai pe timpul lucrului efectiv.


