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Anexă  

 

TABEL NOMINAL 

cu valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate 

 

Nr. 

crt. 

 

Norma de 

hrană 

Categoriile de persoane private de 

libertate  pentru care se acordă 

Valoare 

financiară 

minimă 

(exclusiv TVA) 

(lei) 

Valoare 

financiară 

maximă 

(exclusiv 

TVA) 

(lei) 

1. Norma 12 C1 Supliment pentru zile festive  

 

2.64 2.78 

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. 

 

6.60 8.77 

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. 

 

4.64 6.80 

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. 

 

4.64 6.80 
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5. Norma 17A Supliment pentru muncă ușoară și 

medie:  

- hrană rece; 

- hrană caldă 

 

 

0.70 

1.56 

   

     0.79 

     2.76 

6. Norma 17B Supliment pentru muncă grea: 

- hrană rece; 

- hrană caldă 

 

0.90 

1.78 

     0.98 

     3.04 

7. Norma 17C Supliment antidot. 

 

0.65 1.64 

8. Norma 18 Bolnavi și gravide 

 

5.35 7.91 

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) 

 

1.96 2.23 

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. 

 

2.76 3.11 

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 insulino-

terapie până la starea de comă. 

 

1.00 2.56 
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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. 

 

2.47 3.15 

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. 

 

2.24 2.65 

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. 

 

5.34 5.62 

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. 

 

5.00 5.40 

16. Norma 22 Se acordă copiilor în vârstă de la 0 - 5 

luni, care se află împreună cu mamele 

lor în locurile de detenție. 

 

4.14 4.77 
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17. Norma 23 Se acordă copiilor în vârstă de 6 -12 luni, 

care se află împreună cu mamele lor în 

locurile de detenție. 

 

5.48       6.61 

 

 


