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Către, 
Tribunalul București 
Adresă: Bulevardul Unirii 37, București 030823 
Telefon: 021 408 3600 

Doamnei Președinte Laura RADU 

Stimată doamnă președinte, 
Subscrisa, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a 

Penitenciarelor (denumită pe scurt FSANP), cu sediul în Municipiul București, 
str. Maria Ghiculeasa nr. 47, et. 3, cam. 306, sector 2, având Cod de Identificare 
Fiscală 17277999, email: fsanp@fsanp.ro, reprezentată legal de către domnul 
DUMITRAȘCU Sorin-Ion, în calitate de Președinte și cu domiciliul ales pentru 
citarea și comunicare actelor de procedură la aceeași adresă, în calitate de 
reclamant, chem în judecată Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), cu 
sediul în Str. Maria Ghiculeasa Nr.47, sector 2, București și pe directorul general, 
Marian Dobrică, în calitate de pârâți, pentru ca prin hotărârea ce o veți pronunța 
să dispuneți: 

- ca, începând cu data de 01.01.2019, plata normei de hrană nr. 6 
pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare, să fie efectuată la valoarea de 34 de 
lei/zi, precum și dobânda legală, în raport de data scadenței 
fiecărui drept restant până la data plății efective; 

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
Conform art. 29, lit. l) din O.U.G. nr. 80/2013 coroborat cu prevederile 

Codului Muncii în vigoare, respectiv art. 270 coroborat cu art. 266, acțiunea 
nu este supusă plății taxelor judiciare de timbru.                 

Motivele acțiunii sunt următoarele: 

În fapt: 

A. Funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației 
penitenciare beneficiază de Norma de hrană nr. 6, în conformitate cu 
prevederile legale în materie. Norma de hrană nr. 6 a funcționarilor publici cu 
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statut special din sistemul administrației penitenciare se stabilește de către 
Ministerul Apărării Naționale (MApN). Pentru anul 2017, Ministerul Apărării 
Naționale (MApN), a stabilit norma de hrană nr. 6 a funcționarilor publici cu statut 
special din sistemul administrației penitenciare la valoarea de 32 de lei/zi.  
În anul 2018, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a modificat valoarea 
financiară a normei de hrană nr. 6 de la 32 de lei/zi la 34 de lei/zi. În anul 
2018, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a notificat Ministerul Justiției (MJ) cu 
privire la faptul că valoarea normei de hrană a funcționarilor publici cu statut 
special din sistemul administrației penitenciare s-a majorat de la 32 de lei/zi la 34 
de lei/zi. Din cauza politicilor fiscal-bugetare asumate de instituțiile publice, 
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), prin structura de securitate, a 
dispus unităților penitenciare subordonate ca, în conformitate cu prevederile art. 
10, alin. 2 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor temene, în 
anul 2018, valoarea normei de hrană să se mențină în plată la nivelul stabilit 
pentru luna decembrie 2017.   

În drept: 

A. Prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 
1848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sistemul administrației penitenciare stabilesc, că 
”personalul aparținând sistemului administrației penitenciare beneficiază, 
pentru perioada în care se află în activitate, de o alocație de hrană zilnică, în 
limita unor plafoane calorice, diferențiate pe categorii, care constituie norme de 
hrană”, iar în anexă, se stabilește că ”Norma nr. 6 (pentru personalul căruia i se 
aplică Statutul funcționarului public din Administrația Națională a Penitenciarelor 
și personalului încadrat pe bază de contract din sistemul administrației 
penitenciare, care vin în contact cu deținuții, care conduce, execută sau 
coordonează misiuni operative, de control, informative sau speciale ori contribuie 
la realizarea acestora) se acordă gratuit, personalului căruia i se aplică Statutul 
funcționarului public din Administrația Națională a Penitenciarelor și personalului 
încadrat pe bază de contract, care vine în contact cu deținuții, încadrați în: 

a) grupele de intervenție; 
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b) subunitățile de pază, escortare și supraveghere; 

c) sectoarele socio-educativ, medico-sanitar și celelalte sectoare ale 
unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor; 

d) funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor care 
conduc, execută, asigură sau coordonează misiuni operative, de control, 
informative sau speciale ori contribuie la realizarea acestora, altele decât 
cele de la lit. a, b și c. 

e) funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției care au 
atribuții de coordonare și control al activității din sistemul administrației 
penitenciare sau alte atribuții în legătură cu activitatea administrației 
penitenciare.” 

B. Prevederile art. 2, alin. (2) din Anexa la O.M.J. nr. 1.318/C din 29 
martie 2012 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de acordare a 
drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul 
administraţiei penitenciare (actualizat până la data de 18 ianuarie 2016) 
stabilesc că „Structura normelor de hrană pentru personalul din sistemul 
administraţiei penitenciare se stabileşte în mod unitar de Ministerul Apărării 
Naţionale, împreună cu celelalte instituţii publice din sectorul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, în limita plafoanelor calorice ale fiecărei norme, 
prin ordin comun.” 

C. Prevederile art. 37 - (2) din O.U.G. 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, stabilesc că:  „În perioada 2019 - 2021, cuantumul compensației 
bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, 
valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară 
a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna 
decembrie 2018. 

D. Prevederile art. 5 din O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de 
hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, 
ordine publică și siguranță națională, stabilesc că: (1) Valoarea financiară a 
normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabilește și se 
actualizează, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naționale împreună cu 
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celelalte instituții publice, respectiv de Ministerul Justiției, în funcție de prețurile 
medii cu care se aprovizionează sortimentele de produse cuprinse în 
structura normelor de hrană. 

(2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrană se face 
trimestrial, pe baza evoluției efective a prețurilor la care se aprovizionează 
produsele agroalimentare, dacă rezultă diferențe de peste 5% față de trimestrul 
în care s-a stabilit ultima valoare.” 

E. Prin adresa nr. L 7867/14.06.2018, înregistrată la Ministerul 
Justiției (MJ) cu nr. (9)/585/19.06.2018, Ministerul Apărării Naționale (MApN) 
înaintează Ministerului Justiției (MJ) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.  
97 din 05.06.2018, pentru stabilirea valorii financiare a normelor de hrană, în 
vigoare de la data de 05.06.2018, prin care se modifică valoarea financiară a 
normei de hrană nr. 6 din 01.01.2018 de la 32 de lei/zi la 34 de lei/zi. 

F. Prevederile art. 18 din Ordinul MApN privind salarizarea și alte 
drepturi bănești cuvenite personalului militar și civil din Ministerul Apărării 
Naționale (MApN) din 29.01.2019, care stabilesc că: ”cuantumul compensației 
bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană, se va 
acorda la nivelul stabilit potrivit Ordinului ministrului apărării naționale nr. 
M.S.  97 din 05.06.2018 privind valoarea financiară actualizată a normei de 
hrană, în vigoare la data de 01.01.2019”. 

În concluzie, Din interpretarea actelor normative mai sus menționate 
reise că Guvernul României a stabilit că pentru perioada 2019 - 2021, cuantumul 
compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană, 
pentru angajații din penitenciare, se majoreze, începând cu data de 01.01.2019, 
de la 32 de lei/zi la 34 de lei/zi. 

Temeiul de drept invocat: 
- dispoziţiile art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004. 
- dispozițiile art. 37 - (2) din O.U.G. 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. 
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- dispozițiile art. 5 din O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în 
timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, 
ordine publică și siguranță națională. 

- dispozițiile art. 18 din Ordinul MApN privind salarizarea și alte 
drepturi bănești cuvenite personalului militar și civil din Ministerul 
Apărării Naționale (MApN) din 29.01.2019 

- Hotărârea nr. 1848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în 
timp de pace, ale personalului din sistemul administrației 
penitenciare 

- O.M.J. nr. 1.318/C din 29 martie 2012 (*actualizat*) pentru 
aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de 
pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare 
(actualizat până la data de 18 ianuarie 2016) 

Probe: 
Solicităm încuviinţarea următoarelor mijloace de probaţiune: 

1. Martori:  
a. Sorin Dumitrașcu – președinte FSANP, 
b. Gheorghe Bran – vicepreședinte FSANP, 
c. Cosmin Dorobanțu – secretar general FSANP  
d. Marian Dobrică – director general ANP 

2. Înscrisuri: 
a. Plângere prealabilă FSANP majorare normă de hrană pentru 

funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare; 

b. Răspuns ANP - plângere prealabilă majorare normă de 
hrană pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare 

c. Adresă ANP – plafonare normă de hrană pentru funcționarii 
publici cu statut special din sistemul administrației 
penitenciare. 

Cu deosebita considerație, 

Sorin DUMITRAȘCU 
Președinte 

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor 




