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ORDINUL
MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. S/310 din 21.12.2009
privind hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor

Având în vedere prevederile art. 3 alin.(l) şi ale art. 9 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.
26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 143/1994, Anexei Hotărârii Guvernului României nr. S/501/1994 privind aprobarea normelor de
hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice din "Sectorul
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională" în care se aplică acestea, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor
de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor,
căruia i se aplică Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa Hotărârii
Guvernului României nr. 502/1994 privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane calorice pentru
personalul din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, care, potrivit legii, este privat de libertate, art. I şi
II din Hotărârea Guvernului nr. S/762/2004 pentru completarea unor prevederi din acte normative privind
stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând Ministerului Administraţiei şi
eternelor, art. 44 alin. (2) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române, art. 30 alin.(2) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor
Militari, cu modificările ulterioare,
In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu
modificările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul
ORDIN
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor au dreptul la hrană gratuită, care în
timp de pace se acordă potrivit normelor şi regulilor prevăzute de prezentul ordin.
(2) Funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în activitate, personalul contractual, soldaţii şi
gradaţii voluntari, beneficiază gratuit de normele de hrană pe întreaga perioadă în care au dreptul la
soldâVsalariu/indemnizaţie pentru creşterea copilului, cu excepţia situaţiilor în care prin prezentul ordin se
prevede altfel.
(3) Funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în activitate, personalul contractual, soldaţii şi
gradaţii voluntari, pe timpul concediului pentru 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
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financíala neimpozabilă, actualizată a normei de hrană, de care au beneficiat anterior acordării
concediului.
(4) Funcţionarul public şi personalul contractual angajai prin contract individual de muncă pe durată
determinată, care ocupă temporar funcţii rămase disponibile ca urmare a suspendării raporturilor de
muncă, respectiv a contractelor de muncă, beneficiază integral de valoarea financiară neimpozabilă a
normei de hrană.
(5) Funcţionarul public şi personalul contractual angajat pe durată nedeterminată sau determinată, cu
contract individual de muncă cu timp parţial, beneficiază de valoarea financiară a normei de hrană la care
are dreptul, proporţional cu acest timp. In situaţiile în care pentru prestarea unor activităţi se
încheie contracte/convenţii, altele decât contractele individuale de muncă, nu se acordă norma
de hrană.
(6) Funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare, personalul contractual, soldaţii şi gradaţii
voluntari cărora urmează a le înceta/rezilia contractul de angajare/muncă, raporturile de serviciu sau să fie
trecute în rezervă/retragere, după caz, beneficiază de contravaloarea financiară a normei de hrană la care
au dreptul până la data terminării predării funcţiei, fără a depăşi termenul de predare stabilit de legislaţia în
vigoare.
Art. 2(1) Hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor se face, de regulă, în natură,
în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii de personal, care constituie norme de hrană
zilnice.
(2) Normele de hrană zilnice sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(3) Rezerviştii primesc, pe timpul concentrării sau mobilizării, aceleaşi drepturi de hrană ca şi
personalul activ, în natură sau valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană.
(4) Normele de hrană ce se acordă persoanelor private de libertate, potrivit legii, şi regulile de
aplicare a acestora sunt elaborate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, iar structura normelor de hrană este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul
ordin.
(5) Personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate
acestuia, precum şi personalului Jandarmeriei Române care participă la intervenţii şi misiuni a căror durată
depăşeşte 4 ore i se acordă gratuit un supliment de hrană, în echivalentul a 2000 de calorii, pentru fiecare
zi de intervenţie sau misiune.
(6) Metodologia de acordarea şi structura suplimentului de hrană prevăzut la alin. (5) sunt cuprinse
în Anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 3 (1) Hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor se face, de regulă, prin
unităţi proprii.
(2) Hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor se poate face şi externalizat, prin
operatori economici, cu respectarea prevederilor pe linia utilizării spaţiilor din administrarea sau folosinţa
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Atunci când hrănirea efectivelor nu se poate asigura prin unităţile Ministerului Administraţiei şi
Internelor, aceasta se poate realiza prin unităţi ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, potrivit convenţiilor privind hrănirea prin reciprocitate, încheiate între
acestea, cu decontarea valorii financiare a normelor de hrană la care s-au alocat.
(4) Valoarea financiară a normelor de hrană cuprinde şi taxa pe valoarea adăugată.
(5) Sumele încasate de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor ca urmare a decontării
valorii financiare a normelor de hrană de către alte unităţi ale ministerului sau din sectorul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională se utilizează pentru reconstituirea cheltuielilor cu hrănirea
în anul în care au fost efectuate sau se supun procedurii specifice restituirii de fonduri din finanţarea anilor
precedenţi, în cazul în care au fost încasate în anul următor celui în care au fost efectuate cheltuielile.

(6) Hrănirea efectivelor se poate realiza prin popote, bucătării de unitate şi bufete.
(7) Hrănirea efectivelor se poate face, cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, şi pe bază
de alocaţie valorică zilnică, de regulă egală cu valoarea financiară a normelor de hrană. Pe timpul
aplicaţiilor, taberelor sau altor activităţi de pregătire de luptă ale militarilor armatelor străine sau
personalului specializat din ţări străine, împreună cu militarii şi poliţiştii români, alocaţia valorică zilnică
pentru militarii şi poliţiştii români, participanţi la astfel de activităţi, se poate suplimenta în limita
fondurilor aprobate, în conformitate cu prevederile hotărârilor de guvern, memorandumurilor şi/sau
convenţiilor încheiate pentru fiecare activitate în parte, după caz.
(8) Cursanţii/stagiarii străini participanţi la diferite cursuri/stagii de pregătire organizate în cadrul
şcolilor/centrelor de pregătire şi perfecţionare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt hrăniţi în
baza normelor de hrană sau în limita plafoanelor valorice stabilite prin memorandumurile, convenţiile sau
protocoalele încheiate.
Art. 4 (1) Pe baza criteriilor de eficienţă economică, hrănirea personalului prevăzut la art. 1 se poate
asigura şi prin operatori economici de profil, cu aprobarea conducătorilor instituţiilor publice respective, în
limita plafonului caloric şi a structurii normelor de hrană la care are dreptul.
(2) Atribuirea către operatorii economici a contractelor de prestări servicii de hrănire se efectuează în
conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul achiziţiilor publice de servicii.
(3) Spaţiile şi utilităţile aferente activităţii de hrănire, precum şi alte bunuri necesare preparării şi
servirii hranei, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, se pot pune la dispoziţia
titularilor contractelor de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale, în limita normelor interne de
înzestrare, întreţinere, întrebuinţare şi consum, pe perioada derulării contractului.
(4) Cheltuielile cu întreţinerea şi repararea bunurilor puse la dispoziţia operatorilor economici cad în
sarcina acestora.
(5) Utilizarea bunurilor prevăzute la alin. (3) în alte scopuri decât pentru hrănirea personalului
Ministerului Administraţiei şi Internelor este interzisă.
Art. 5(1) Valoarea financiară a normelor de hrană se stabileşte şi se actualizează, în mod unitar, de
către Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice din sectorul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în funcţie de indicii preţului de consum pentru actualizare
la rata inflaţiei a elementelor patrimoniale, capitolul "Mărfuri alimentare", publicaţi de Institutul Naţional
de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, pentru sortimentele de produse cuprinse în structura normelor
de hrană.
(2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrană se face periodic, pe baza indicilor preţurilor
de consum prevăzuţi la alin. (1), dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de luna în care s-a stabilit ultima
valoare şi se comunică structurilor ministerului cu responsabilităţi în domeniul hrănirii, de către Direcţia
Logistică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare DL.
Art. 6(1) Funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în activitate, personalul contractual, soldaţii
şi gradaţii voluntari care au dreptul la hrană potrivit normelor, atunci când nu beneficiază gratuit de
alimente în natură sau hrană preparată, primesc în locul acestora valoarea financiară neimpozabilă a
normei de hrană Ia care au dreptul.
(2) Valoarea financiară lunară se calculează prin înmulţirea valorii financiare zilnice a normei de
hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă.
Art. 7 Pentru asigurarea hrănirii efectivelor în situaţii neprevăzute, unităţile Ministerului
Administraţiei şi Internelor care asigură hrănirea efectivelor în natură constituie un stoc de siguranţă din
alimente neperisabile calculat pentru 30 de zile, peste cantităţile ce reprezintă nevoile de consum lunare,
conform prevederilor Anexei nr. 4 la prezentul ordin. Unităţile/subunităţile izolate pot constitui stocul de
siguranţă pentru cel mult 7 luni.
Art. 8 (1) Unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor pot constitui, în plus faţă de necesar,
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stocuri de siguranţă pentru bunurile materiale ce fac obiectul normelor de înzestrare, care nu vor depăşi
20% din necesarul anual la materialele destinate servirii hranei şi 10% la celelalte bunuri materiale.
(2) Materialele constituite ca stoc de siguranţă se folosesc atât pentru înlocuirea celor ieşite din uz,
cât şi pentru acoperirea unor nevoi suplimentare apărute pe parcurs.
Art. 9(1) Pentru asigurarea elevilor şi studenţilor cu produse alimentare şi nealimentare de strictă
necesitate, contra cost, unităţile din Ministerul Administraţiei şi Internelor pot înfiinţa puncte de
desfacere.
(2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor prevăzute la alin. (1) se pun
la dispoziţia acestora sub formă de avansuri din creditele bugetare destinate hrănirii efectivelor, prevăzute
în programele de cheltuieli ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Valoarea mărfurilor existente în
stoc la 31 decembrie, achiziţionate din aceste credite se reportează în anul următor.
(3) Gestionarea mărfurilor se încredinţează prin ordin de zi /dispoziţia zilnică a şefului unităţii.
(4) Avansurile din credite bugetare se pun la dispoziţia punctelor de desfacere de către organul
financiar al unităţii, în funcţie de numărul efectivelor deservite de punctele de desfacere, astfel:
a) până la 8.000 lei pentru efectivele de până la 150 oameni;
b) până la 15.000 lei pentru efectivele de peste 150 oameni.
Aceste plafoane valorice se majorează în raport cu evoluţia indicelui preţurilor. Actualizarea şi
comunicarea noilor plafoane valorice se face de către DL cu acordul Direcţiei Generale Financiare din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare DGF.
(5) Produsele şi mărfurile se desfac la preţurile cu care au fost aprovizionate.
(6) In unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, se pot înfiinţa puncte de desfacere/bufete de
către operatori economici de profil, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la utilizarea
spaţiilor din domeniul public al statului.
Art. 10 (1) Obiectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor prin care se realizează hrănirea
efectivelor, funcţionează numai dacă sunt autorizate sanitar şi sanitar-veterinar.
(2) Locaţiile puse la dispoziţia operatorilor economici se supun controlului sanitar şi sanitar-veterinar
al medicilor inspectori sanitari şi medicilor veterinari oficiali din reţeaua Direcţiei Medicale din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare DM. Activitatea operatorilor începe după
autorizarea sanitară şi sanitar-veterinară.
Art. 11 Deratizarea si dezinsecţia încăperilor blocului alimentai", popotei, bucătăriei de unitate şi
depozitelor se efectuează de către operatori economici autorizaţi, în baza contractelor de prestări servicii,
încheiate cu aceştia conform legislaţiei în vigoare ce reglementează achiziţiile publice. Calitatea şi eficienţa
acestor prestări de servicii se verifică de către specialişti din structura logistică, personal medico-sanitar
etc.
CAPITOLUL II
REGULI DE APLICARE A NORMELOR DE HRANĂ
Secţiunea 1
REGULI COMUNE DE APLICARE A NORMELOR DE HRANĂ
Art. 12 (1) Normele de hrană sunt stabilite pe categorii de personal şi se aplică pe tot parcursul
anului.
(2) Sortimentele de alimente ce se pot aproviziona în cadrul grupelor de produse prevăzute în
normele de hrană sub denumiri generice sunt cele stabilite în Anexa nr. 5 la prezentul ordin.
(3) Medicii inspectori sanitari şi sanitar-veterinari din reţeaua DM verifică originea, calitatea,
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salubritatea şi respectarea normelor igienico-sanitare, sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,
stabilind astfel trasabilitatea alimentelor.
(4) Alimentele se aprovizionează pe bază de documente specifice care să ateste originea, calitatea şi
salubritatea acestora, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(5) Manipularea produselor alimentare în obiectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor se
face de personal autorizat, având controlul medical periodic efectuat la zi.
(6) Transportul alimentelor se efectuează obligatoriu cu mijloace de transport destinate acestui scop
şi autorizate sanitar-veterinar.
(7) Greutatea unei porţii de mâncare, va fi de regulă 500 grame felul I şi 250-350 grame felul II,
aceasta diferind în funcţie de normele de hrană şi de modul cum au fost repartizate alimentele pe mese şi
pe zile.
(8) Pentru asigurarea controlului calităţii hranei preparate şi servite, la fiecare masă bucătarul
recoltează probe de alimente, atât din cele prelucrate termic cât şi din cele care se distribuie neprelucrate,
care se păstrează timp de 48 ore.
(9) Intervalul de timp pentru servirea mesei se stabileşte prin programul orar al unităţii.
(10) Zilnic, înainte de distribuire, hrana preparată se verifică de ofiţerul de serviciu pe unitate şi
inopinat de către medicul de unitate, medicul veterinar şi asistentul medical/veterinar. Constatările privind
calitatea hranei se consemnează într-un registru special destinat, care va cuprinde următoarele rubrici: data,
masa, aprecieri privind calitatea hranei, persoanele care au verificat hrana preparată, semnătura acestora şi
observaţii.
Art. 13 Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor care beneficiază de hrană gratuită, în
condiţiile prezentului ordin, nu mai primeşte normele de hrană la care are dreptul, în următoarele condiţii:
a) soldaţii şi gradaţii voluntari aflaţi la pregătire, elevii, studenţii şi rezerviştii concentraţi pe timpul
concediilor, permisiilor, vacanţelor şi învoirilor peste 12 ore;
b) funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari şi
personalul contractual, când se deplasează în misiuni peste hotare şi primesc diurne de delegare sau solde
în valută.
Art. 14 (1) Funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în activitate, personalul contractual,
soldaţii şi gradaţii voluntari ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, care nu primesc gratuit hrana
preparată, pot servi masa contra cost în unitate/subunitate achitând contravaloarea meselor servite,
calculată pe baza costului mediu ponderat al alimentelor distribuite, existent în evidenţa contabilă.
(2) Raţiile de alimente ce se distribuie pentru prepararea hranei sunt cele prevăzute în tabelul
decadal de repartiţie a alimentelor şi se înscriu în documentele de distribuţie separat de cele cuvenite
celorlalte efective.
Art. 15 (1) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor care desfăşoară activităţi sportive
precum şi cei care însoţesc loturile de sportivi nu beneficiază de normele reglementate prin prezentul ordin
pe timpul cât participă la cantonamente şi competiţii, dacă li se asigură hrană gratuit sau alocaţie zilnică de
hrană din fondurile instituţiilor publice, cluburilor sau asociaţiilor sportive organizatoare, finanţate din
alocaţii bugetare şi/sau venituri proprii.
(2) Funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în activitate, personalul contractual, soldaţii şi
gradaţii voluntari trimişi în misiuni în străinătate nu mai beneficiază de drepturile de hrană prevăzute de
prezentul ordin pentru perioada respectivă, cu excepţia personalului care participă la exerciţii şi activităţi
de pregătire în comun cu militarii armatelor străine sau cu personalul specializat din aceste ţări, la misiuni
de menţinere a păcii, misiuni umanitare sau speciale, căruia i se acordă norma nr. 6 A cu 2 complete
hrană a 2505 calorii.
Art. 16 (1) Hrănirea funcţionarilor publici, poliţiştilor, cadrelor militare în activitate, personalului
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contractual, soldaţilor şi gradaţilor voluntari internaţi în unităţi medicale sau formaţiuni sanitare din
Ministerul Administraţiei şi Internelor sau din afara acestuia, se face potrivit normelor aplicate în aceste
unităţi.
(2) Funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în activitate, personalul contractual, soldaţii şi
gradaţii voluntari, pe timpul internării în spitalele Ministerului Administraţiei şi Internelor, instituţiilor
publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sau spitalele din alte reţele,
beneficiază de valoarea financiară a normelor de hrană principale la care au dreptul.
(3) Elevii, studenţii şi rezerviştii concentraţi, pe timpul internării în spital, nu mai beneficiază de
normele de hrană la care au dreptul.
(4) Cheltuielile privind hrana personalului menţionat la alin. (1) şi (2) din prezentul articol, pe
timpul spitalizării, se suportă din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Art. 17 în situaţia când se impune ca unele efective să fie alocate la drepturi de hrană în unităţi
care aplică altă normă, raţiile la unele produse se reduc parţial sau total, ori se majorează, după caz sau se
introduc alte produse.
Art. 18 Pe timpul vacanţelor, elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ militare şi civile
beneficiază de normele de hrană la care au dreptul, dacă sunt reţinuţi în interesul instituţiei din care fac
parte.

rezultă că apa nu este potabilă;
e) adresele unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor sau instituţiilor publice aparţinând
sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională din care rezultă efectivele, pe categorii
şi norme de hrană la care au dreptul;
0 proces-verbal, în situaţia când documentele sus-menţionate au fost pierdute, distruse etc. Procesulverbal se întocmeşte de o comisie formată din şeful compartimentului hrănite/similar, cadrul militar sau
poliţistul cu evidenţa efectivelor şi ofiţerul de serviciu pe unitate. Procesul-verbal se aprobă de şeful
structurii logistice al unităţii care execută hrănirea;
• g)"tabelul nominal, aprobat de comandantul/şeful unităţii, pentru personalul care doreşte să servească
masa contra cost şi pentru elevii sau studenţii care primesc hrana rece sau valoarea financiară a acestora, la
plecarea în vacanţă;
h) actului de expertiză medicală, din care să rezulte necesitatea alocării la norma de hrană nr. 12,
suplimentul "B", persoanele care beneficiază şi perioada pentru care se acordă, pentru elevii şi studenţii
care suferă de boli ce reclamă hrănire suplimentară.
(2) în situaţia hrănirii în natură, structura care se ocupă cu evidenţa efectivelor întocmeşte zilnic, pe
baza documentelor de alocare/scoatere la/de la drepturi de hrană, „Nota de efective" pe norme de hrană şi
pe mese, pe care o predă cel mai târziu până la ora 11.00 şefului compartimentului hrănire/similar pentru a
organiza în timp util hrănirea efectivelor pentru ziua următoare.
(3) Efectivele sosite cu bilet de subzistenţă se alocă la drepturi astfel:
a) din ziua prezentării, dacă aceasta coincide cu data valabilităţii biletului de subzistenţă sau dacă
biletul de subzistenţă era valabil cu o dată anterioară;
b) de la data înscrisă în biletul de subzistenţă, dacă acesta a fost prezentat înainte de data valabilităţii.
Art. 21 (1) Pe timpul participării la cursuri în cadrul instituţiilor de învăţământ din sectorul de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în
activitate, personalul contractual, soldaţii şi gradaţii voluntari care primesc drepturile de hrană sub forma
valorii financiare, achită instituţiilor de învăţământ contravaloarea mesei servite.
(2) Poliţiştii, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari aflaţi în situaţiile prevăzute la
alineatul (1) primesc în continuare, de la unităţile care le asigură solda/salariul, drepturile de hrană sub
forma valorii financiare neimpozabile a normei nr. 8.
(3) Instituţiile de învăţământ pot organiza hrănirea cursanţilor prin popotele proprii. Cursanţii hrăniţi
prin popote, ca abonaţi, achită contravaloarea meselor servite.
(4) Poliţiştii, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari care participă la cursuri în
străinătate beneficiază de valoarea financiară neimpozabilă a normei nr. 8, cu excepţia cazurilor în care
hrana se asigură gratuit sau li se acordă diurna de delegare.
Art. 22 Efectivele care beneficiază de drepturi de hrană în natură, când sosesc în unităţi şi nu au
primit hrană rece pentru ziua respectivă, iar la destinaţie nu se poate asigura hrană caldă, se alocă la norma
de hrană rece la care au dreptul, indiferent de ora sosirii.
Art. 23 în situaţia în care efectivele pleacă din unitate ca urmare a unor împrejurări care nu puteau
fi prevăzute, iar retragerea în depozit a alimentelor distribuite pentru prepararea hranei nu mai este
posibilă, întrucât au fost supuse prelucrării mecanice sau termice, acestea se consideră legal distribuite.
Art. 24 în situaţia în care funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în activitate, personalul
contractual, soldaţii şi gradaţii voluntari care participă Ia diferite cursuri sau convocări, pe timpul cărora
primesc hrană preparată conform normelor la care au dreptul, doresc să servească o masă îmbunătăţită, se
pot aproviziona unele alimente peste prevederile normelor, iar valoarea acestora, calculată la preţurile cu
care au fost aprovizionate, se suportă de persoanele care au solicitat îmbunătăţirea.
Art. 25 La întocmirea meniurilor dietetice prescrise de medici se ţine cont de plafonul caloric al
normei de bază şi al eventualelor suplimente de hrană la care efectivele respective au dreptul.

Secţiunea a 2-a
REGULI PRIVIND ALOCAREA/SCOATEREA
LA/DE LA DREPTURI
Art. 19 (1) Alocarea/scoaterea la/de la drepturi de hrană a personalului Ministerului Administraţiei
şi Internelor, care beneficiază de norme de hrană, se face la începutul fiecărui an calendaristic/şcolar şi în
cazul mişcărilor de efective, nominal, prin ordin de zi pe unitate/dispoziţia zilnică a şefului unităţii, de
către structura responsabilă cu evidenţa efectivelor.
(2) Alocarea/scoaterea la/de la drepturi de hrană a persoanelor private de libertate din aresturile
unităţilor de poliţie se efectuează pe baza formularului „Notă de efective", prevăzut în Anexa nr. 6 la
prezentul ordin, întocmit zilnic de către şeful de arest pe baza Registrului de procese verbale predare primire arest.
(3) Alocarea la drepturi a funcţionarilor publici, poliţiştilor, cadrelor militare în activitate,
personalului contractual şi soldaţilor şi gradaţilor voluntari care beneficiază de normele de hrană
suplimentare sau antidot se face prin ordin de zi /dispoziţia zilnică a şefului unităţii, în care se menţionează
normele de hrană, locurile de muncă, efectivele, perioada şi modul cum se acordă.
(4) Alocarea la drepturi a persoanelor aflate în perioada instrumentării actelor pregătitoare începerii
urmăririi penale, se face prin ordin de zi /dispoziţia zilnică a şefului unităţii, în baza raportului de
constatare întocmit în urma acţiunii desfăşurate.
Art. 20 (1) în ordinul de zi pe unitate/dispoziţia zilnică a şefului unităţii, alocarea/scoaterea la/de la
drepturi de hrană se face nominal, pe baza unuia din următoarele documente:
a) actul de alocare/scoatere la/de la drepturi sau biletul de subzistenţă, prevăzut în Anexa nr. 7 la
prezentul ordin;
b) biletul de internare/ieşire în/din spital;
c) ordinul de serviciu, pentru cadrele militare în activitate, poliţiştii, soldaţii şi gradaţii voluntari şi
personalul contractual aflaţi în misiune, delegaţie etc. şi chitanţa privind achitarea contravalorii meselor ce
urmează a fi servite;
d) buletin de analiză pentru stabilirea noxelor care dau dreptul la alimentaţia de protecţie sau din care
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NORMA NR. 5 „A"
Se acordă gratuit, numai în natură, personalului care beneficiază de norma nr. 5
atunci când pe timpul misiunilor nu i se poate asigura hrană caldă.
Nr.
Raţia calorica
Denumirea produselor
U.M. Raţii zilnice
zilnică
crt.
0
1
2
3
4
1 Apă minerală
litri
2
0
2 Biscuiţi
50
204,5
g
3 Caşcaval
300
849
g
4 Cafea instant
4
0
g
5 Citrice
250
62,5
g
6 Ciocolată
100
551
g
7 Conserve din carne de porc în suc propriu
300
672
g
8 Conserve din carne vită în suc propriu
300
405
g
9 Miere de albine
20
67,0
g
10 Ouă de găină
buc
2
140
11 Pâine
500
1155
g
12 Pate de ficat
200
510
g
13 Salam tip Sibiu
50
254
g
14 Specialităţi din carne
150
579
g
15 Suc natural din fructe
ml
100
66
16 Zahăr
50
205
g
TOTAL calorii / zi
5720,0
Notă:
1. Norma de hrană nr. 5 „A" se acordă gratuit, în natură, personalului navigant care beneficiază de
norma de hrană nr.5, pe timpul misiunilor când acestuia nu i se poate asigura hrană caldă la unitatea ck
plecare sau de destinaţie.
2. Hrana rece se poate realiza şi din produsele ce se pot consuma nepreparate din compunerea
normei de hrană nr. 5 la nivelul plafonului caloric prevăzut la această normă.
3. In cazul în care efectivele beneficiază de alimente neprelucrate culinar se pot aplica substituiri,
conform prevederilor normei nr. 14, în vederea obţinerii gamei de produse necesare.
4. Pachetul de hrană al prezentei norme conţine:
a) 1 set ambalat de tacâmuri „unică folosinţă" - cuţit, furculiţă, linguriţă, pahar;
b) 3 şerveţele din hârtie pentru masă;
c) cutie ambalaj carton.
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NORMA NR. 6
Se acordă gratuit cadrelor militare permanente şi poliţiştilor în activitate, soldaţilor şi
gradaţilor voluntari, personalului contractual cu funcţii de conducere şi funcţionarilor
publici cu funcţii de conducere, cu excepţia celor care beneficiază de prevederile
normelor 2-5, 7-9 şi 11, precum şi personalului navigant de aviaţie de pe avioanele şi
elicopterele cu motoare cu piston, personalului care îndeplineşte misiuni cu pericol
deosebit şi paraşutiştilor
Raţia calorică
Nr.
U.M. Raţii zilnice
Denumirea produselor
zilnică
crt.
0
/
2
3
4
1 Apă minerală
litri
2
0
0
10
2 Amelioratori pentru preparate culinare
g
3 Arome
0,10
0
g
4 Băuturi răcoritoare
ml
250
102,5
5 Biscuiţi
10
40,9
g
6 Boia de ardei
g
0,30
0
7 Borş
5
0
oo
8 Brânză proaspătă de vacă
20
31
g
9 Brânză telemea
40
109,6
g
10 Cacao pudră
3
13,38
E
11 Cafea naturală
g
10
0
12 Cârnaţi
40
154,4
g
13 Carne de pasăre
g
100
118
14 Carne porc
200
182
g
15 Carne vită
100
91
g
16 Cartofi
400
292
g
17 Caşcaval
50
141,5
g
18 Ceai
4
0
g
19 Ceapă
30
9
g
20 Cereale
50
187
g
21 Citrice
150
37,5
g
22 Condimente
0,20
0
g
23 Conserve din legume în apă sau bulion
50
16
g
24 Conserve din peşte
20
52,2
g
25 Drojdie proaspătă de bere
2
2,02
g
26 Dulceaţă
10
27,7
g
27 Fasole uscată boabe
50
150,5
g
28 Făină de grâu albă
25
88,5
g
29 Făină de porumb/mălai
10
35,1
g
30 Foi dafin
0,10
0
g
31 Fructe proaspete
200
98
g
32 Gem
20
48,8
g
33 Griş
5
17,7
g
34 Iaurt
100
30
g
35 Ingrediente
0,20
0
g
36 Lapte de vacă
ml
100
51
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securitatea aeronavelor în zbor, precum şi celor care compun grupele operative ce asigură, în misiuni de
această natură, conducerea efectivelor;
1.7. Personalului operativ, care face parte din structurile:
a) de intervenţie antiteroristă;
b) de intervenţie pirotehnică;
c) care asigură gardare şi protecţie antiteroristă;
d) care execută protecţie şi control antiterorist - antideturnare la sol, asupra aeronavelor în zbor şi
pe ambarcaţii de toate tipurile;
e) de asigurare a ordinii şi liniştii publice;
f) care compun grupele operative ce asigură conducerea personalului menţionat la literele „a-e",
aflate în misiune sau pregătire specială;
1.8. Personalului contractual care încadrează unităţile/subunităţile de pază şi intervenţie la
conductele magistrale de transport produse petroliere, pentru perioada cât execută efectiv misiunile
respective, dacă acestea se desfăşoară pe o perioadă de cel puţin 4 ore în cursul unei zile;
1.9. Personalului operativ, încadrat pe funcţii nominalizate prin ordinul ministrului administraţiei şi
internelor;
1.10. Personalului care conduce, execută, asigură sau coordonează misiuni operative ori contribuie
la realizarea acestora, încadrat pe funcţiile nominalizate prin ordinul ministrului administraţiei şi
internelor.
2. Pentru cazurile când necesită regim dietetic, meniurile pot fi întocmite, la prescripţia medicului,
prin reducerea parţială, totală sau majorarea raţiilor din normă, ori prin introducerea în hrănire a iaurtului
şi a fructelor citrice, fără a depăşi valoarea calorică a normei.
3. în situaţia când norma nu se poate acorda sub forma hranei preparate, aceasta se poate acorda sub
formă de alimente neprelucrate culinar. în acest ultim caz se poate distribui o gamă restrânsă de produse
alimentare prin substituirea unora cu altele potrivit normei de substituiri.
4. în situaţia când cadrele militare şi poliţiştii în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari precum şi
personalul contractual care au dreptul la hrănire potrivit acestei norme nu beneficiază de alimente,
primesc în locul produselor alimentare valoarea financiară neimpozabilă a normei.
5. Valoarea financiară a normei'de hrană cuvenită personalului din cadrul S.C. Comicex S.A. se
suportă, de regulă, din fondurile societăţii respective. în situaţii temporare în care rezultatele económicofinanciare ale societăţii nu permit asigurarea drepturilor, valoarea financiară a normei de hrană se suportă
din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe baza unei note-raport întocmită de către S.C.
Notă:
Comicex S.A., vizată pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Direcţiei
1. Norma de hrană nr.6 se acordă, gratuit, următoarelor categorii de efective:
1.1. Cadrelor militare şi poliţiştilor în activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi personalulu Generale Financiare şi aprobată de către ordonatorul principal de credite.
civil cu funcţii de conducere, cu excepţia celor care beneficiază de normele de hrană nr. 2-5, 7-9 şi 11. S
consideră personal civil cu funcţii de conducere, demnitarii numiţi şi personalul asimilat acestora
secretarii generali, secretarii generali adjuncţi şi alţi înalţi funcţionari publici, funcţionarii publici can
deţin funcţii publice de conducere, precum şi personalul contractual care beneficiază de indemnizaţie di
conducere;
1.2. Personalului conuactual navigant de pe avioanele şi elicopterele cu motoare cu piston;
1.3. Personalului contractual de la escadrilele independente, unităţile şi marile unităţi de aviaţie;
1.4. Personalului contractual paraşutist încadrat în statul de organizare ca personal aeronavigant, dii
unităţile/subunităţile de desant paraşutare şi cercetare, permanent, indiferent dacă execută sau nu zborur
sau lansări cu paraşuta;
1.5. Personalului contractual care urmează cursuri de pregătire specială sau şcoli de specializare ş
calificare/brevetare în specialitatea „paraşutist" sau „cercetaş paraşutist";
1.6. Personalului contractual operativ din unităţile/subunităţile de desant paraşutare, de asigurare!
ordinii şi liniştii publice, de combatere a crimei organizate, speciale pirotehnice sau care asiguri
Legume proaspete
Măsline
Miere de albine
Morcovi
Murături
Muştar
Orez decorticat
Otet din vin 9°
Ouă de găină
Pâine
Pastă de roşii
Paste făinoase
Pate de ficat
Peşte
Piper
Rădăcinoase albe
Salam tip Sibiu
Salamuri
Sare comestibilă
Smântână
Specialităţi din carne
Sucuri naturale din fructe
Ulei comestibil din floarea soarelui
Ulei comestibil din măsline
Unt proaspăt
Usturoi
Varză
Zahăr
TOTAL calorii / zi

o
£8>
g
g
g
g
bo
ml
buc
g
g
g
g
oo
g
g
g
Q
O
o
g
g
ml
ml
ml
g
g
g
g

300
20
10
10
40
5
30
5
1,50
400
30
10
30
60
0,40
10
30
30
20
30
40
100
30
15
30
2
90
45

72

77,2
33,6
4
3,6
0
105,3
0
105
923
27,9
36
76,5
36
0
4,2
152,4
114,8
0
90
154,4
66
279
123,6
190,2
2,44
21,6
184,5
5010,0
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

SECRET DE SERVICIU

SECRET DE SERVIO
NORMA NR. 6 „A"
Se acordă gratuit, numai în natură, personalului care beneficiază de norma nr. 6
atunci când pe timpul misiunilor nu i se poate asigura hrană caldă.
Nr.
Raţia
Raţii
calorică
crt.
Denumirea produselor
U.M.
zilnice
zilnică
1 Apă minerală
litri
2
0
2 Biscuiţi
40
163,6
g
3 Cafea instant
4
0
g
4 Caşcaval
300
849,7
g
5 Ciocolată
50
275,5
g
6 Citrice
300
75
g
7 Conserve din carne de porc în suc propriu
300
672
g
8 Conserve din carne de vită în suc propriu
300
405
g
9 Miere de albine
20
67,2
g
10 Ouă de găină
buc
1
70
11 Pâine
500
1155
g
12 Pate de ficat
100
255
g
13 Salam tip Sibiu
50
254
g
14 Specialităţi din carne
150
579
g
15 Suc natural din fructe
ml
100
66
16 Zahăr
30
123
g
TOTAL calorii / zi
5010,0

Se acordă gratuit personalului care participă în afara graniţelor ţării la exerciţii şi
activităţi de pregătire în comun cu militarii armatelor străine, la misiuni de
menţinere a păcii, misiuni umanitare sau speciale.
Raţia
Raţii
Nr.
calorică
Denumirea produselor
U.M.
zilnice
crt.
zilnică
1 Apă plată / apă minerală
litri
2
0
2 Sucuri naturale instant cu arome de fructe
40
16,40
g
3 Cacao instant
20
89,20
g
4 Cafea instant
g
4
0
5 Ceai
4
0
g
7 Conserve din carne de porc în suc propriu
300
672,00
g
8 Conserve din carne de vită în suc propriu
300
405,00
g
9 Conserve din pate de ficat
100
255,00
g
10 Dextroză
50
0
g
11 Pâine
400
924,00
g
12 Sare
5
0,00
g
13 Zahăr
35
143,50
g
14 Comprimate pentru dezinfectarea apei
buc
4
0
15 Cheie pentru desfăcut cutii-conserve
buc
1
16 Chibrituri
cutie
1
17 Cutie ambalaj din carton
buc
1
18 Furculiţă din plastic
buc
3
19 Cuţit din plastic
buc
3
20 Pahare din plastic
buc
3
21 Spirt solid (comprimat a 10 g)
buc
6
22 Suport pentru încălzit conserve
buc
1
23 Şerveţele din hârtie
buc
3
24 Şerveţele umede
buc
3
TOTAL calorii / zi
2505,0

Notă:
1. Hrana rece se poate realiza şi din produsele ce se pot consuma nepreparate din compunerea
normei de hrană nr. 6 la nivelul caloric prevăzut de această normă.
2. In cazul în care efectivele beneficiază de alimente neprelucrate culinar se pot aplica substituiri
conform prevederilor normei nr. 14, în vederea obţinerii gamei de produse necesare.
3. Pachetul de hrană al prezentei norme conţine:
a) 1 set ambalat de tacâmuri „unică folosinţă" - cuţit, furculiţă, linguriţă, pahar;
b) 3 şerveţele masă din hârtie;
c) cutie ambalaj carton.

Notă:
1. Cu aprobarea comandantului/şefului structurii se pot consuma până la 3 litri de apă/complet.
2. Completele de hrană se consumă câte 2 buc/om/zi în condiţii normale de desfăşurare a
activităţilor şi câte 1 buc/zi, conform hotărârii comandantului/şefului unităţii/subunităţii în situaţii când
efectivele sunt nevoite să acţioneze în mod izolat sau în condiţii de supravieţuire.
3. Pe fiecare pachet se inscripţionează termenul de valabilitate, dat de produsul cu cel mai mic
termen de valabilitate.
4. Cu 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al completelor, acestea se pot folosi ca
hrană rece pentru efectivele care au dreptul la norma nr. 6 sau se dezmembrează. în situaţia când se
dezmembrează completul, produsele alimentare se folosesc în hrana personalului, potrivit normelor de
hrană, iar materialele se utilizează pentru realizarea altor pachete.
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NORMA NR. 6 „A" cu 2 complete hrană a 2505 calorii

