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Nr. __________/________________
Nota fundamentare acordare norma de hrana pentru politistii locali din cadrul Politiei
Locale Ploiesti

Avand in vedere, Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 65/20.10.2014,
care a modificat prevederile art. 35 din Legea 155/2010 republicata, a politiei locale, in
sensul ca, incepand cu 01.01.2015, autoritatile publice locale pot acorda politiei locale
norma de hrana, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind
drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala,
ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, Consiliul Local Ploiesti, a aprobat prin H.C.L. nr. 383/2014, pentru politistii
locali din cadrul Politiei Locale Ploiesti acordarea normei de hrana nr. 6 (respectiv 5010
calorii de zi) din O.G. nr. 26/1994, a carei valoare financiara in plata pentru anul 2015,
este stabilita prin Ordinul M.A.P.N. M.S. nr. 117/2009 la 24 lei/zi calendaristica/persoana
si prin art. 12 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ( art. 12 (1)
În anul 2015, 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 anul 2014.).
Conform Art. 6 lit. k din Legea Politiei Locale nr. 155/2010 participam alaturi de
Politia Romana, Jandarmeria si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si
siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale. Conform
HG 196/2005 privind aprobarea Strategiei MAI de realizare a ordinii si sigurantei publice,
pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale, la punctul 3.1
se specifica : “ Structura fortelor de ordine si siguranta publica”, statueaza faptul ca
politistii locali, alaturi de structuri ale MapN, SRI, SPP, sunt recunoscuti ca forta
complementara de ordine si siguranta publica.

Potrivit OG 26/1994 si HG 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrana, in timp
de pace, personalului apartinand structurilor MAI, politistilor care desfasoara activitati in
cadrul serviicilor neoperative (personal TESA) li se aplica norma 1 – 4300 calorii/om/zi –
respectiv 18 lei/om/zi calendaristica, politistilor care desfasoara activitati de asigurare a
ordinii si linistii publice li se aplica norma 6 – 5010 calorii/om/zi – respectiv 18 lei/om/zi
calendaristica iar politistilor care desfasoara activitati auxiliare li se aplica norma 10 –
3835 calorii/om/zi – respectiv 18 lei/om/zi calendaristica).
Apreciem astfel, ca desi respectivele structuri lucreaza in cadrul aceluiasi sistem
public si avand protocoale de colaborare, in multe judete se lucreaza in comun pe sistemul
unic de urgenta 112, si se desfasoara munca operativa pe teren, in echipe mixte cu
structurile MAI (Politia Mun. Ploiesti, Jandarmerie, Biroul Politiei Rutiere), doar politia
locala nu beneficieaza de conditii similare de recompensare materiala, deoarece acesteia
nu ii sunt aplicabile actele administrative si normative ale MAI, ci actele administrative
ale autoritatilor publice locale.
Conform raspunsului primit de la Ministerul Apararii Nationale, consiliile locale
care au in subordine structuri de politie locala, pot analiza normele de hrana prevazute
in anexa nr. 1 din O.G. nr. 26/1994 si plafoanele calorice aferente, pot stabili care din
acestea se preteaza efectivelor de politie locala si in functie de norma/normele de hrana
agreata/agreate, pot stabili structura acestora, cu incadrarea in plafonul caloric.
Prin O.G. nr. 26/1994 se stabileste la art. 5 (1) valoarea financiara a normelor de
hrana aprobate prin hotarare a Guvernului se stabileste si se actualizeaza, in mod unitar,
de catre Ministerul Apararii Nationale, impreuna cu celelalte institutii publice prevazute
la art. 1, in functie de indicii preturilor de consum pentreu actualizarea la rata inflatiei a
elementelor patrimoniale, capitolul 171, sectiunea Marfuri alimentare – 187, publicati de
Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi.
(2) Actualizarea financiara a normei de hrana se face periodic, pe baza indicilor
preturilor de consum prevazuti la alin. (1), daca rezulta diferente de peste 5% fata de
luna in care s-a stabilit ultima valoare.
De asemenea la art. 4 (3) din O.G. nr. 26/1994 se precizeaza : cadrele militare,
militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili care au dreptul la hrana potrivit
normelor, atunci cand nu beneficieaza de alimente, primesc, in locul acestora, valoarea
financiara neimpozabila a normei de hrana la care au dreptul.
Conform raspunsului primit de la Ministerul Afacerilor Interne, calculul
valorii financiare a normei de hrana nu depinde in situatia in care se afla
personalul(misiune, concediu, cursuri, etc.) ci personalul are dreptul la o norma sau
alta, asa cum este stabilit in hotararile de Guvern invocate anterior.
Prin Ordinul Ministrul Afacerilor Interne, nr. S/310 din 21.12.2009 privind hranirea
efectivelor Ministerului Afacerilor Interne in timp de pace se prevede :
 art. 1(2) Functionarii publici, politistii, cadrele militare in activitate, personalul
contractual, soldatii si gradatii voluntari, beneficiaza gratuit de normele de hrana

pe intreaga perioada in care au dreptul la solda/salariu/indemnizatie pentru
cresterea copilului, cu exceptia situatiilor in care prin prezentul ordin se prevede
altfel.
 (3) Functionarii publici, politistii, cadrele militare in activitate, personalul
contractual, soldatii si gradatii voluntari, pe timpul concediului pentru
incapacitate temporara de munca, concediului de maternitate, concediului pentru
cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu
handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, acordate conform legii, primesc
integral valoarea financiara neimpozabila, actualizata a normei de hrana, de care
au beneficiat anterior acordarii concediului.
 (4) Functionarul public si personalul contractual angajat prin contract individual
de munca pe durata determinata, care ocupa temporar functii ramase disponibile
ca urmare a suspendarii raporturilor de munca, respectiv a contractelor de
munca, beneficieaza integral de valoarea financiara neimpozabila a normei de
hrana.
 Art. 12 (1) Normele de hrana sunt stabilite pe categorii de personal si se aplica
pe tot parcursul anului.
 Art. 13 Personalul Ministerului Administratiei si Internelor care beneficiaza de
hrana gratuita, in conditiile prezentului ordin, nu mai primeste normele de hrana
la care are dreptul, in urmatoarele conditii :
a) soldatii si gradatii voluntari aflati la pregatire, elevii, studentii si rezervistii concentrati
pe timpul concediilor, permisiilor, vacantelor si invoirilor peste 12 ore;
b) functionarii publici, politistii, cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari
si personalul contractual, cand se deplaseaza in misiuni peste hotare si primesc diurne de
delegare sau solde in valuta.
Atat in raspunsul primit de la Ministerul Afacerilor Interne cat si de la Institutia
Prefectului Judetului Dolj, se comunica valorile financiare ale normelor de hrana.
Vă aducem la cunoștință Recomandarea Rec (2001)10 a Comitetului Miniştrilor
Statelor Membre privind Codul european de etică al poliţiei (Adoptata de catre
Comitetul Ministrilor la data de 19 septembrie 2001,în cadrul a celei de a 765 a reuniune a
delegatilor ministrilor) unde la Anexă la recomandarea Rec (2001) 10, la titlul„Definirea
câmpului de aplicare”, se precizează: „Prezentul cod se aplică forţelor sau serviciilor de
poliţie publice tradiţionale sau altor organe autorizate şi/sau controlate de puterile
publice, al căror prim obiectiv constă în a asigura menţinerea ordinii într-o societate
civilă şi care sunt autorizate prin Stat să aplice forţa şi/sau puteri speciale, pentru a
atinge acest obiectiv.” ; Iar la litera D.Tilul „Drepturile personalului din poliţie” se arata la
punctul 32 se precizează: Personalul de poliţie trebuie să beneficieze, în calitate de
funcţionari, de o gamă de drepturi sociale şi economice, cât mai mare posibil. Trebuie să
beneficieze, în special de dreptul sindical sau de a participa în instanţe, de dreptul de
percepere a unei remuneraţii corespunzatoare, de dreptul la o acoperire socială şi de

măsuri specifice de protecţie a sănătăţii şi securităţii, ţinând cont de caracterul
particular al muncii poliţiei.”
Drepturile la o remunerare corespunzatoare şi la o acoperire socială şi măsurile
specifice de protejare a sănătăţii şi securităţii au fost subliniate în Recomandare, pentru a
lua în calcul caracterul particular al activităţii poliţiei. Se referă, de exemplu, la sarcinile
imprevizibile pe care personalul de poliţie le pot îndeplini zilnic, cu riscurile şi pericolele
inerente muncii lor şi programelor neregulate. Mai mult, recunoaşterea acestor drepturi
este indispensabilă pentru atragerea candidaţilor. Acest aspect este extrem de important,
având în vedere necesitatea de recrutare şi de menţinere a personalului de poliţie foarte
calificat. Pe de altă parte, un proces de salarizare atractiv este mult mai susceptibil de a
îndepărta personalul de anumite intrigi nedorite, ca de exemplu corupţia.
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