
 

 

 

 

 

 

    
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 
 
 
 

HOT RÂRE 
pentru modificarea anexei nr.1 la Hot rârea Guvernului nr.185/1994 privind 

acordarea alocației de hran  zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat 
pe nave 

 
În temeiul art.108 din Constituția României, republicat , 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Articol unic – Anexa nr.1 la Hot rârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea 
alocației de hran  zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 4 mai 1994, cu 
modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
 

 

 

 

 

 

     PRIM-MINISTRU 
      MIHAI TUDOSE 
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NOT  DE FUNDAMENTARE 
 

Sec iunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 

Hot râre de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 185/1994 
privind acordarea aloca iei zilnice de hran  pentru personalul navigant i auxiliar îmbarcat 

pe nave 

Sec iunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situa iei actuale     În temeiul art.71., alin. (1) din Ordonanța Guvernului 
nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile 
interioare, republicată, personalul navigant și auxiliar 
îmbarcat pe nave are dreptul la o alocație de hrană zilnică.    
Cuantumul alocației de hrană se stabilește prin hotărâre a 
Guvernului pentru instituțiile publice sau regiile autonome. 
     Personalul îmbarcat pe nave beneficiază în prezent de 
alocație de hrană conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice 
pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave, 
modificată și completată prin Hotărârea nr. 217/2005 și 
Hotărârea Guvernului nr. 1068/2013, astfel: 

- 26,28 lei/zi/tură de 12 ore pentru personalul îmbarcat 
pe nave maritime de transport și călători, nave 
maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport 
fluvial, platforme de foraj și extracție maritimă, nave 
de pescuit maritime, șalande, macarale autopropulsate 
și nepropulsate, șlepuri, ceamuri, remorchere portuare, 
pilotine și șalupe de inspecție și control; 

- 28,42 lei/zi pentru scafandri. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masă, salariații de la uscat primesc o 
alocație individuală de masă sub forma tichetelor de masă. 
Valoarea tichetului de masă conform Ordinului ministrului 
muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 
2209/2013 în decembrie 2013 era la valoarea de 9,35 lei iar 
conform Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 
625/2017 valoarea tichetului de masă a fost majorată la 15,09 
lei  începând cu luna mai 2017, ținându-se cont de prevederile 
Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006 cu completările 
și modificările ulterioare. Se poate observa că valoarea 
tichetului de masă a fost majorată în perioada decembrie 
2013- mai 2017 cu un procent de 61,30%.                                     

 

 
 

1.1.In cazul proiectelor de 
acte normative care transpun 
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legisla ie comunitară sau 
creează cadrul pentru 
aplicarea directă a acesteia, 
2. Schimbări preconizate  Prin similitudine cu drepturile salariaților de la uscat ce 

primesc tichete de masă, este necesar ca și valoarea alocației 
de hrană să fie majorată cu același procent cu care a fost 
majorată valoarea tichetului de masă.                                       
Pentru asigurarea numărului de calorii prevăzut în Anexa nr. 1 
la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 cu modificările și 
completările este necesară actualizarea valorii alocației de 
hrană cu același algoritm de calcul ce a fost aplicat la 
majorarea tichetelor de masă. 
Alocația de hrană urmează să devină: 

- 42,38 lei/zi/tură de 12 ore pentru personalul îmbarcat 
pe nave maritime de transport și călători, nave 
maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport 
fluvial, platforme de foraj și extracție maritimă, nave 
de pescuit maritime, nave fluviale cu propulsie de 
transport mărfuri și călători, tancuri propulsate de 
bunkeraj, drage fluviale și maritime, șalande, macarale 
autopropulsate și nepropulsate, șlepuri, ceamuri, 
remorchere portuare, pilotine și șalupe de inspecție și 
control; 

- 37,80 lei/zi/tură de 12 ore pentru personalul îmbarcat 
pe restul navelor și corpurilor plutitoare nespecificate 
mai sus, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în 
conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcției 
și reconstrucției în țară; 

- 45,84 lei/zi pentru scafandri 

  
3. Alte informa ii  

Sec iunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 
1. Impactul macroeconomic Alocația de hrană acordată reprezintă 4,6% din cheltuiala 

materială și 0,92% din întreg bugetul Agenției Române de 
Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanța. Creșterea 
alocației de hrană  cu 61,30% nu influențează bugetul unității, 
acesta reprezentând astfel 7,56% din cheltuielile materiale și 
1,48% din întreg bugetul ARSVOM Constanța, adică de la o 
alocație de hrană de 420 mii lei/an se va înregistra o creștere 
la 677 mii lei/an  

11 Impactul asupra mediului 
concurențial și domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

Nu influențează mediul de afaceri al al unității, deoarece, 
această creștere a alocației de hrană nu reprezintă un efort 
financiar crescut. 

21 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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întreprinderilor mici și 
mijlocii 
3. Impactul social Odată cu creșterea indicelui de inflație la produsele de baza, 

puterea de cumpărare a salariaților a scăzut. Alinierea 
alocației de hrană la prețul actual, va duce la creșterea 
calității vieții personalului navigant. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informa ii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Sec iunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat 
- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribu ii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

 

0 
 

+62 
 

+62 
 
+62 
 

 
+62 

 
248 

 

a) bugetul de stat, din acesta: 0 +62 +62 +62 +62       248 

(i) cheltuieli de personal 0 +62 +62 +62 +62        248 

(ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 0   +62 +62 +62 +62      248 

a) bugetul de stat      0  +62 +62 +62 +62      248 

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 
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5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare. 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informații  

 

Sec iunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ 

 asupra legisla iei în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

 
 
 
 
 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispozi ii. 

 
 
a). La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri se modifică Anexa nr.1 la HG nr. 
185/1994 privind acordarea alocației 
zilnice de hrană pentru personaluL 

navigant și auxiliar îmbarcat pe nave 

 

 

 
b). Nu este cazul.  

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.  
 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legisla ia comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.  
 

3. Decizii ale Cur ii Europene de Justi ie și alte 
documente  

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.  

4. Evaluarea conformității  Nu este cazul 
5. Alte acte normative și/sau documente 

internaționale din care decurg angajamente 
Nu este cazul 

6. Alte informa ii Nu au fost identificate  

Sec iunea a 6-a 

Consult rile efectuate în vederea elabor rii 
 proiectului de act normativ 

 

1. Informa ii privind procesul de consultare cu 
organiza ii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organiza iilor cu care 
a avut loc consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organiza ii este legată 
de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.  



5 

 

3. Consultările organizate cu autorită ile 
administra iei publice locale, în situa ia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activită i 
ale acestor autorită i, în condi iile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorită ilor administra iei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
domeniile de activitate aflate în 
coordonarea consiliilor interministeriale 
permanente. 

5. Informa ii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare al ării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concuren ei 
e) Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ a fost avizat de 
Consiliul Legislativ. 
Proiectul de act normativ nu necesită aviz 
de la Consiliul Suprem de Apărare a ării, 
Consiliul Economic şi Social, Consiliul 
Concuren ei, Curtea de Conturi. 

6. Alte informa ii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

 

Sec iunea a 7-a 

Activit i de informare public  privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societă ii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

Menționăm că au fost întreprinse 
demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 
(1) din Regulamentul privind procedurile la 
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea și prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor 
de acte normative, precum și a altor 
documente în vederea adoptării/aprobării 
prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.  
 
Proiectul de act normativ a fost afișat pe 
site-ul Ministerului Transporturilor. 
Prevederile proiectului au fost aduse la 
cunoștința partenerilor sociali, în cadrul 
ședințelor Comisiei de Dialog Social. 

2. Informarea societă ii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătă ii şi securită ii 
cetă enilor sau diversită ii biologice 

Acest proiect de act normativ nu are impact 
asupra acestui domeniu. 

3. Alte informa ii Nu au fost identificate 
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Sec iunea a 8-a 

M suri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 
act normativ de către autorită ile administra iei 
publice centrale şi/sau locale – înfiin area unor 
noi organisme sau extinderea competen elor 
institu iilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

2. Alte informa ii Nu este cazul 
 
 
 
Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Hot râre de Guvern 

pentru modificarea Anexei nr.1 la Hot rârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea 

aloca iei zilnice de hran  pentru personalul navigant i auxiliar îmbarcat pe nave care, în 
forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare. 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 

FELIX STROE 
 
 
 

                                                              AVIZ M FAVORABIL, 

MINISTRUL MUNCII I JUSTI IEI SOCIALE 
 

LIA - OLGU A VASILESCU 
 

 

 

 

 

MINISTRUL FINAN ELOR PUBLICE 
 

IONU  MI A 
 

 

 

 

MINISTRUL JUSTI IEI, 
 

                                                               TUDOREL TOADER 

 
 

 
 
 
 

SECRETAR DE STAT 
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Ionel MINEA 

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL  
 

Georgeta GAVRIL   
 
 
 
 
 

 
 
 

DIREC IA GENERAL  ANTICORUP IE ÎN TRANSPORTURI, ADMINISTRATIV I JURIDIC 
DIRECTOR GENERAL 

 
Ani oara CORNIL  

 
 
 
 
 

DIREC IA ECONOMIC  
DIRECTOR 

 
                                                                 Petre NEAC A  

 
 
 

 
 
 
 

DIREC IA TRANSPORT NAVAL 
DIRECTOR 

 
Gabriela MURGEANU 

 



 

 
                                                                                                                                     ANEXA NR.1 

 

 

 
ALOCA IILE DE HRAN  ZILNICE 

pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave apar inând 
institu iilor publice şi regiilor autonome 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 

Categoriile de nave şi personal Numarul de 

calorii om/zi 

Lei/zi 

1. Nave maritime de transport de marfuri şi de 

c l tori, nave maritime de cercetare, tancuri 

petroliere, de transport fluvial, platforme de foraj 

şi extrac ie maritime, nave de pescuit maritime, 
nave fluviale cu propulsie de transport de marfuri 

şi de c l tori, tancuri propulsate de bunkeraj, 
dr gi fluviale şi maritime, salande, macarale 
autopropulsate şi nepropulsate, slepuri, ceamuri, 
remorchere portuare şi pilotine 

4.400 42,38 

2. Restul navelor şi corpurilor plutitoare 
nespecificate la pct.1, nave de orice categorie, pe 

timpul cât sunt în conservare, pe timpul 

iernatului, pe timpul construc iei si reconstruc iei 
în ar  

4.000 37,80 

3. Scafandri 4.800 45,84 
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