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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse
în perioada 2016—2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020,
precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,
luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de informările emise de Grupul de comunicare
strategică care indică o creștere zilnică a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,
ținând cont de hotărârile Comitetului național pentru situații speciale de urgență privind măsurile de combatere a noului
coronavirus,
având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 și ținând cont de
măsurile stabilite în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de
urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin acte normative
conexe, ordonanțe militare sau în ordine, specifice stării de urgență instituite,
luând în considerare prevederile art. 128 alin. (3) și art. 177 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care instituie posibilitatea prelungirii, prin lege, a mandatelor
în curs ale consiliilor locale și județene în caz de război, catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza
acestor situații, nu pot fi organizate alegeri,
văzând prevederile art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările
ulterioare, care stabilesc posibilitatea prelungirii prin lege a mandatelor în curs ale primarilor pentru război, calamitate naturală,
dezastru sau sinistru deosebit de grav,
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întrucât, deși prevederile legale privind posibilitatea prelungirii mandatelor în curs ale autorităților administrației publice
locale sunt diferite, potrivit art. 150 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
primarii nou-aleși își încep mandatele numai de la data depunerii jurământului în ședința de constituire a consiliilor locale nou-alese,
mandatele primarilor în funcție exercitându-se până la data respectivă,
ținând cont de necesitatea corelării textelor legale antereferite din Codul administrativ, prin completarea prevederilor
referitoare la prelungirea mandatelor primarilor în situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot
fi organizate alegeri,
având în vedere că, în contextul epidemiologic actual, alegerile pentru autoritățile administrației publice locale nu pot fi
organizate în termenul prevăzut de legislația în vigoare, deoarece operațiunile preelectorale și electorale ce presupun interacțiunea
fizică a alegătorilor, candidaților și oficialilor electorali, precum colectarea semnăturilor de susținere, înregistrarea candidaturilor,
finanțarea campaniei electorale, desfășurarea campaniei electorale, depunerea și înregistrarea contestațiilor, organizarea votării
propriu-zise, numărarea voturilor, centralizarea rezultatelor, controlul finanțării campaniei electorale și rambursarea cheltuielilor
electorale nu pot fi efectuate fără riscuri majore la adresa sănătății publice și fără încălcarea măsurilor dispuse de autoritățile
medicale,
dat fiind faptul că, în situația neadoptării prezentei ordonanțe de urgență, procedurile de organizare a alegerilor locale
trebuie să fie demarate cel mai târziu la data de 14 aprilie 2020, începerea perioadei electorale obligând formațiunile politice și
potențialii candidați independenți să colecteze cu celeritate semnăturile susținătorilor,
întrucât prezentul act normativ preconizează desfășurarea alegerilor locale în anul 2020, iar, în situația actuală, activitățile
preelectorale de colectare a semnăturilor de susținere pentru candidaturile la funcțiile de ales local sunt limitate intrinsec de
distanțarea socială necesară limitării răspândirii epidemiei de COVID-19,
văzând că, în contextul actual, pentru a nu fi asimilată unei limitări a dreptului de a fi ales, stabilirea prin ordonanță de
urgență a perioadei în care vor avea loc alegerile locale trebuie să fie însoțită de măsuri previzibile care să faciliteze depunerea
candidaturilor, luând în considerare volumul operațiunilor și numărul mare al candidaților înregistrat la ultimele alegeri locale,
observând, totodată, că facilitarea depunerii candidaturilor se impune pentru a atenua presiunea timpului scurt și efectele
negative ale cadrului restrictiv în care semnăturile de susținere trebuie colectate, ce vizează formațiunile politice și potențialii
candidați independenți,
dat fiind faptul că procedurile de organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale trebuie să fie
demarate într-un context sigur din punct de vedere epidemiologic, ceea ce implică o evaluare tehnică a Comitetului național pentru
situații speciale de urgență,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și
extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea
corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. — Procedurile privind organizarea alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale se inițiază în termen de
6 luni de la data expirării duratei stării de urgență.
Art. 2. — Data alegerilor prevăzute la art. 1 se stabilește
conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, la
propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului
Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului național pentru situații
speciale de urgență.
Art. 3. — Mandatele autorităților administrației publice locale
se prelungesc până la data preluării, în condițiile legii, de către
noile autorități ale administrației publice locale a mandatelor
rezultate în urma alegerilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu
de 31 decembrie 2020.
Art. 4. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 49 și 50 din
Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la
alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul
2020, numărul minim al susținătorilor necesar pentru depunerea
candidaturilor se va reduce la jumătate.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 și art. 51
alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și
funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv
pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului
județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice,
alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor
prezenta câte o singură listă de susținători.
Art. 5. — Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și
art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, pentru a propune candidaturi în toate circumscripțiile

electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele
electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale pot opta să depună la Biroul Electoral Central, în cel
mult 30 de zile de la începerea perioadei electorale, liste de
susținători la nivel național, care cuprind un număr minim de
25.000 de alegători, din care cel puțin 500 de alegători în fiecare
județ și 1.000 de alegători în municipiul București.
Art. 6. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1)
și art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale,
consiliul județean, primari și președintele consiliului județean
într-un județ, respectiv pentru consiliile locale, primari, Consiliul
General al Municipiului București și primarul general, în
municipiul București la alegerile pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale pot opta ca, în locul depunerii listelor de
susținători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis
pentru campania electorală la nivelul județului respectiv sau al
municipiului București, după caz, a unor contribuții electorale în
valoare de cel puțin 50 de salarii de bază minime brute pe țară.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și art. 50
din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,
candidatul independent poate opta ca, în locul depunerii unei
liste de susținători, să facă dovada depunerii în contul bancar
deschis pentru campania electorală a unei contribuții electorale
în valoare de cel puțin 3% din valoarea maximă admisă pentru
funcția pentru care candidează, conform art. 28 alin. (12) lit. b)—n)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Contribuțiile electorale prevăzute de alin. (1) și (2) vor
putea fi utilizate numai în condițiile prevăzute de Legea
nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
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Art. 7. — (1) La alegerile pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale și candidații independenți vor putea opta
să întocmească și să depună electronic, în condițiile legii,
dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a
prevederilor art. 47 și art. 49—51 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare. Listele de susținători vor
putea fi semnate și depuse și electronic, în condițiile legii.
(2) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (1) se
stabilește prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente,
adoptată în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a

3

prezentei ordonanțe de urgență, cu consultarea Autorității pentru
Digitalizarea României.
Art. 8. — Alineatul (3) al articolului 151 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din
5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până
la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul
primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război
sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci
când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în
condițiile alin. (1).”

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Ion Ștefan
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Constantin-Florin Mitulețu-Buică
București, 6 aprilie 2020.
Nr. 44.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2020 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional
Mihail Kogălniceanu — Constanța” — S.A.,
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din
Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul
unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu — Constanța” —
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, infrastructurii
și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
București, 2 aprilie 2020.
Nr. 275.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu — Constanța” — S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu
Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, județul Constanța
Cod unic de înregistrare: RO 11212645
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

pe anul 2020
mii lei
Nr.
rd.

INDICATORI

1

0

2

I.
1

2
II
1

3

1

31.452,71

Venituri totale din exploatare, din care:

2

31.393,05

a)

subvenĠii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

18.411,00

b)

transferuri, cf. prevederilor

4

0,00

legale în vigoare

Venituri financiare

5

59,66

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

31.452,71

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=
Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

31.402,71

8

4.889,01

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

269,01

cheltuieli cu personalul,
(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

20.083,40

C0

Cheltuieli de natură
salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

17.948,32

12

15.825,04

C2 bonusuri

13

2.123,28

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plati compensatorii aferente
disponibilizarilor de personal
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a
C4 altor organe de conducere si control, comisii si
comitete

14

437,92

15

0,00

16

1.040,24

C5 Cheltuieli cu contribu܊iile datorate de angajator

17

656,92

C1 ch. cu salariile

D. alte cheltuieli de exploatare

18

6.161,29

19

50,00

20

0,00

1

Cheltuieli financiare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
(Rd.20=Rd.1-Rd.6)
IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

234,16

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0,00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

0,00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂ܉I

24

0,00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA
ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0,00

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE
RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23Rd.24-Rd.25), din care:

26

-234,16

1

Rezerve legale

27

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute
de lege

28

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi

29

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru
proiectele cofinanĠate din împrumuturi externe,
precum úi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaĠii dobânzilor,
comisioanelor úi altor costuri aferente acestor
împrumuturi

30

0,00

31

0,00

32

-234,16

2
III

V

5
6

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

A. cheltuieli cu bunuri si servicii

C.

IV

Propuneri
an curent
2020

Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27
la Rd. 31)>= 0)
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INDICATORI

Nr.
rd.

Propuneri
an curent
2020

2

3

4

1

0

7

Participarea salariaĠilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciĠiul financiar de referinĠă

33

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite actionarilor, în cazul societăĠilor/
companiilor naĠionale úi societăĠilor cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:

34

0,00

9

VI

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acĠionari

37

0,00

Profitul nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute la
Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve úi
constituie sursă proprie de finanĠare

38

0,00

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0,00

40

0,00

41

0,00

42

0,00

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI
EUROPENE, din care
a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli cu salariile

VII

c) cheltuieli privind prestarile de servicii
d) cheltuieli cu reclama si publicitate

43

0,00

44

0,00

e) alte cheltuieli

45

0,00

SURSE DE FINANğARE A INVESTIğIILOR, din
care:

46

15.982,00

47

13.389,00

48

0,00

IX

AlocaĠii de la buget
alocaĠii bugetare aferente plăĠii angajamentelor
din anii anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTIğII

49

15.567,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

VIII
1

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

290

2

Nr.mediu de salariaĠi total

51

280

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

52

5.156,92

4

Câútigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,
recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

5.030,02

5

Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

112,12

6

Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total
personal mediu recalculată cf. Legii anuale a
bugetului de stat

55

46,36

7

Productivitatea muncii în unităĠi fizice pe total
personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=
(Rd.6/Rd.1)x1000)

57

1.000,00

9

PlăĠi restante

58

0,00

10

CreanĠe restante

59

1.052,35

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană
ale persoanelor private de libertate
În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de
pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă valorile financiare actualizate ale
normelor de hrană ale persoanelor private de libertate,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. — Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile
subordinate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului
ordin.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 3.146/C/2018 pentru
aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale
persoanelor private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 761 din 4 septembrie 2018.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul justiției,
Marian Cătălin Predoiu
București, 1 aprilie 2020.
Nr. 1.365/C.
ANEXĂ

TA B E L N O M I N A L

cu valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
Nr.
crt.

Norma de hrană

1.

Norma 12C1 Supliment pentru zile festive

Categoriile de persoane private de libertate pentru care se acordă

Valoare financiară Valoare financiară
minimă
maximă
(exclusiv TVA)
(exclusiv TVA)
(lei)
(lei)

2,31

2,43

2.

Norma 15

Se acordă persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv,
condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și
celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate —
aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de
detenție sau centre educative.

5,77

7,67

3.

Norma 16

Se acordă persoanelor majore reținute, arestate preventiv, aflate în centre
de reținere și arestare preventivă, penitenciare, precum și celor față de care
s-a dispus o măsură educativă privată de libertate, aflate în centre de
detenție sau centre educative.

4,06

5,94

4.

Norma 17

Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la
detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură
educativă privativă de libertate.

4,06

5,94

5.

Norma 17A

Supliment pentru muncă ușoară și medie:
— hrană rece;
— hrană caldă

0,61
1,36

0,69
2,41

Supliment pentru muncă grea:
— hrană rece;
— hrană caldă

0,79
1,56

0,86
2,66

0,57

1,43

4,68

6,91

6.

7.
8.

Norma 17B

Norma 17C Supliment antidot
Norma 18

Bolnavi și gravide

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 297/8.IV.2020

Valoare financiară Valoare financiară
minimă
maximă
(exclusiv TVA)
(exclusiv TVA)
(lei)
(lei)

Nr.
crt.

Norma de hrană

Categoriile de persoane private de libertate pentru care se acordă

9.

Norma 18A

Supliment pentru gravide
Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor
condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și
celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate —
femei gravide, în lunile 5—9 inclusiv, sau care au născut și nu alăptează
copilul (pe perioada de 12 luni de la naștere).

1,71

1,95

10.

Norma 18B

Supliment
Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor
condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și
celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate —
femei, care au născut și alăptează copilul până la 1 an.

2,41

2,72

11.

Norma 18C Supliment
Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor
condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și
celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate,
cărora li se aplică insulinoterapie până la starea de comă.

0,87

2,24

12.

Norma 18D Supliment
Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor
condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și
celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, bolnave de
TBC, HIV/SIDA.

2,16

2,75

13.

Norma 18E

Supliment
Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor
condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și
celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, distrofice.

1,96

2,32

14.

Norma 19

Se acordă ca hrană rece persoanelor minore și tinere reținute, arestate
preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață,
precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de
libertate — aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare,
centre de detenție sau centre educative.

4,67

4,91

15.

Norma 20

Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reținute, arestate preventiv și
celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum
și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate — aflate în
centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție
sau centre educative.

4,37

4,72

16.

Norma 22

Se acordă copiilor în vârstă de la 0—5 luni, care se află împreună cu
mamele lor în locurile de detenție.

3,62

4,17

17.

Norma 23

Se acordă copiilor în vârstă de 6—12 luni, care se află împreună cu mamele
lor în locurile de detenție.

4,79

5,78

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
pentru aprobarea modificării valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C1 — Supliment zile festive
în perioada Sărbătorilor Pascale din anul 2020 și pentru modificarea Normelor de acordare a
drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administrației penitenciare,
aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 3.147/C/2018
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp
de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de
libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu art. 50 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,
cu luarea în considerare a prevederilor art. 47 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României,
în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției,
cu modificările și completările ulterioare,
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ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. I. — În anul 2020, pentru prima și a doua zi a
Sărbătorilor Pascale, valoarea financiară maximă pentru Norma
de hrană nr. 12 C1 — Supliment zile festive se stabilește în
cuantum maxim de 8,26 lei/zi/persoană, exclusiv TVA.
Art. II. — Normele de acordare a drepturilor de hrană pentru
persoanele private de libertate din sistemul administrației
penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției
nr. 3.147/C/2018, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 761 din 4 septembrie 2018, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Cu ocazia zilelor festive, persoanele private de libertate
sunt alocate la norma de hrană nr. 12 C1. Se consideră zile
festive: 1 Ianuarie, 8 Martie (pentru persoanele private de
libertate de sex feminin), prima și a doua zi a Sărbătorilor
Pascale, Sfinții Petru și Pavel, 1 Decembrie, 25 Decembrie și
31 Decembrie. Nu beneficiază de această normă persoanele

alocate la normele de hrană nr. 22 și 23. Prevederile normei de
hrană nr. 12 C1 se pot aplica și în alte situații, numai cu
aprobarea directorului general al Administrației Naționale a
Penitenciarelor.”
2. În anexa nr. 2, punctul 1 la nota Supliment zile festive
a Normei de hrană nr. 12 C1 va avea următorul cuprins:
„1. Această normă se acordă persoanelor private de libertate
în zilele de: 1 Ianuarie, 8 Martie (pentru persoanele private de
libertate de sex feminin), prima și a doua zi a Sărbătorilor
Pascale, Sfinții Petru și Pavel, 1 Decembrie, 25 Decembrie și
31 Decembrie.”
Art. III. — Administrația Națională a Penitenciarelor și
unitățile subordonate vor duce la îndeplinire dispozițiile
prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul justiției,
Marian Cătălin Predoiu
București, 8 aprilie 2020.
Nr. 1.485/C.
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