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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

05 ianuarie 2020 

 √ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6102/2021 
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Topliţa, comuna Topliţa, judeţul 
Hunedoara, publicat in Monitorul Oficial 6/5.01.2021 

→Începând cu data de 5.01.2021, ora 8,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, până 

la data de 19.01.2021, ora 8,00, măsura de carantină zonală în localitatea Topliţa, comuna 

Topliţa, judeţul Hunedoara. 

 

√ORDINUL ministrului sănătăţii și al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 

1822/2087/2020 pentru aprobarea Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a 

indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în 

ambulatoriu, publicat in Monitorul Oficial 7/5.01.2021 

→Se aprobă Metodologia şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite 
persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

→Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, 
precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Metodologia şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor 
diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu 

Art. 1 

(1)Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor diagnosticate cu tuberculoză, tratate 
în ambulatoriu, denumită în continuare indemnizaţie lunară de hrană, se acordă adulţilor şi 
copiilor diagnosticaţi cu tuberculoză, numai pe perioada cât sunt trataţi în ambulatoriu, până 
la vindecarea acestora, constatarea abandonului tratamentului sau până la decesul 
pacientului. 
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(2)Indemnizaţia lunară de hrană se acordă în vederea asigurării aderenţei la tratament a 
pacientului diagnosticat cu tuberculoză. 

(3)Indemnizaţia lunară de hrană este acordată pacientului tratat în ambulatoriu, în condiţiile 
respectării tratamentului prescris, fără întrerupere, atât în faza iniţială/intensivă a regimului 
terapeutic, cât şi în faza de continuare a acestuia. 

(4)Pentru a putea considera că un pacient diagnosticat cu tuberculoză a urmat tratamentul 
fără întrerupere pentru luna respectivă trebuie ca administrarea medicamentelor ce i-au fost 
prescrise în cadrul regimului terapeutic să fi fost făcută astfel încât pe perioada unei luni de 
zile să nu fi fost înregistrate mai mult de 7 omisiuni de administrare a dozelor din schema de 
tratament, pentru faza iniţială/intensivă, iar pentru faza de continuare să nu fi fost 
înregistrate mai mult de 3 omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament. 

(5)Indemnizaţia lunară de hrană se plăteşte prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie 
socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. 

(6)Indemnizaţia lunară de hrană se acordă şi persoanelor care sunt beneficiare ale 
indemnizaţiei acordate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 584/2002 privind măsurile de 
prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu 
HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare. 

(7)Indemnizaţia lunară de hrană nu se ia în calcul la stabilirea venitului net lunar ajustat, 
prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 

(1)Plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere însoţită de copia 
actului de identitate al persoanei diagnosticate cu tuberculoză. 

(2)Cererea se înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul 
îşi are domiciliul. 

(3)Cererea se completează de adultul diagnosticat cu tuberculoză, tratat în ambulatoriu, sau 
de către reprezentantul legal al acestuia, după caz, sau de părinţii/reprezentantul legal al 
copilului tratat în ambulatoriu, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta 
metodologie. 

(4)În cazul copilului diagnosticat cu tuberculoză, cererea va fi însoţită şi de copia actului de 
identitate a reprezentantului legal, precum şi de actul care dovedeşte calitatea acestuia, 
respectiv părinte, tutore, curator, persoană sau familie căreia copilul i-a fost dat în plasament 
sau în plasament de urgenţă, inclusiv asistent maternal. 
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(5)În cazul adultului căruia i-a fost desemnat un reprezentant legal, cererea va fi însoţită de 
actul care dovedeşte calitatea de reprezentant legal desemnat. 

(6)Prin expresia domiciliu, în sensul prezentei metodologii, se înţelege, după caz: 

a)domiciliul sau reşedinţa, înscrise în actele de identitate sau domiciliul real, declarat, 
indiferent de adresa sa legală înscrisă în documentele de identitate; 

b)sediul serviciului social, licenţiat, cu cazare pe perioadă determinată sau nedeterminată, 
public sau privat; 

c)locul unde trăieşte efectiv persoana, inclusiv persoana fără adăpost definită conform art. 5 
şi 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 3 

(1)Pentru copilul tratat în ambulatoriu şi pentru care s-a stabilit măsura plasamentului într-o 
instituţie publică de asistenţă socială sau într-un organism privat acreditat şi licenţiat în 
condiţiile legii, plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere întocmită 
de conducerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului aflată în subordinea 
consiliului judeţean, respectiv în subordinea consiliilor locale sau ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, denumită în continuare direcţia generală, sau a organismului privat acreditat şi 
licenţiat în condiţiile legii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie. 

(2)Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de lista nominală a copiilor diagnosticaţi cu 
tuberculoză, trataţi în ambulatoriu. Lista cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

a)numele, prenumele şi codul numeric personal ale copiilor; 

b)numărul şi data hotărârilor sau deciziilor comisiilor pentru protecţia copilului sau ale 
instanţelor de judecată sau ale directorului direcţiei generale, după caz, prin care s-a stabilit 
măsura plasamentului. 

(3)Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele prevăzute la alin. (2) se înregistrează la 
dispensarul de pneumoftiziologie în a cărui rază se găseşte direcţia generală sau organismul 
privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii. 

Art. 4 

Pe perioada în care copilul prevăzut la art. 3 alin. (1) este în întreţinerea familiei, indemnizaţia 
lunară de hrană se va acorda acesteia, pe baza cererii prevăzute la art. 2, însoţită de 
adeverinţa care să ateste acest lucru, eliberată de direcţia generală, al cărei model este 
prevăzut în anexa nr. 4. 
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Art. 5 

(1)Dreptul la indemnizaţia lunară de hrană se acordă începând cu luna în care este înregistrată 
cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană, indiferent de data din lună la care 
aceasta a fost înregistrată şi până la data apariţiei uneia dintre situaţiile de încetare a 
dreptului, aşa cum acestea sunt prevăzute în prezenta metodologie. 

(2)Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită adulţilor şi copiilor diagnosticaţi cu tuberculoză, 
trataţi în ambulatoriu, se calculează de către agenţiile teritoriale, pe baza nivelului alocaţiei 
zilnice de hrană pentru consumurile colective, aşa cum acesta este stabilit de Hotărârea 
Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană 
cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, în funcţie de tipul 
beneficiarului, respectiv adult sau copil, şi prin raportare la numărul zilelor calendaristice din 
luna pentru care se plăteşte indemnizaţia. 

(3)Cererea de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană este avizată prin semnare şi aplicarea 
parafei de către medicul curant, avizarea reprezentând confirmarea continuării tratamentului 
pentru tuberculoză în ambulatoriu de către pacient. 

(4)Beneficiarul indemnizaţiei lunare de hrană este persoana, adult sau copil, diagnosticată cu 
tuberculoză, iar titularul plăţii este, după caz, beneficiarul, în cazul în care acesta are 
capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile sau, după caz, reprezentantul legal al 
acestuia, stabilit în condiţiile legii, în situaţia în care beneficiarul este minor ori adultul 
beneficiar se găseşte pus sub interdicţie judecătorească. 

Art. 6 

(1)Cererile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) se transmit lunar, de către dispensarul 
de pneumoftiziologie, până la data de 3 a lunii pentru luna anterioară, la direcţia de sănătate 
publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, denumite în continuare direcţii de 
sănătate. 

(2)Cererile se transmit de către dispensarul de pneumoftiziologie, prin utilizarea mijloacelor 
electronice de transmitere la distanţă, direcţilor de sănătate publică judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, după caz, denumite în continuare direcţii de sănătate. 

(3)Direcţiile de sănătate centralizează cererile primite de la dispensarele de pneumoftiziologie 
şi întocmesc un borderou centralizator cuprinzând datele de identificare a beneficiarilor şi 
reprezentanţilor lor legali, după caz, adresa de domiciliu definită conform art. 2 alin. (6), 
precum şi modalitatea de plată menţionată în cerere. 

(4)Borderoul centralizator se transmite agenţiei teritoriale în format electronic, până cel 
târziu la data de 10 a fiecărei luni. 
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(5)Conţinutul borderoului centralizator şi formatul acestuia se stabilesc de comun acord între 
agenţiile teritoriale şi direcţiile de sănătate, pe bază de protocol. Modelul protocolului de 
colaborare este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie. 

Art. 7 

(1)Dreptul la indemnizaţia lunară de hrană se stabileşte prin decizie a directorului executiv al 
agenţiei teritoriale, pe baza borderoului centralizator prevăzut la art. 6 alin. (3). 

(2)Decizia prevăzută la alin. (1) se emite şi se comunică beneficiarului, la domiciliu sau prin 
mijloace electronice de comunicare, în termen de 30 de zile de la primirea de către agenţia 
teritorială a borderoului centralizator prevăzut la art. 6 alin. (3). 

(3)Plata drepturilor de indemnizaţie lunară de hrană se efectuează în ultima decadă a lunii 
pentru luna anterioară. 

Art. 8 

(1)Lunar, agenţiile teritoriale vor transmite la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială fundamentarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei lunare de hrană pe tipuri de 
beneficiari. 

(2)Până cel târziu la data de 14 ale lunii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
centralizează solicitările prevăzute la alin. (1) şi le transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare. 

Art. 9 

(1)Plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează prin mandat poştal, în cont bancar sau, 
după caz, prin altă formă electronică de plată menţionată în cerere de beneficiar ori de 
reprezentantul legal al acestuia. 

(2)În cazul copiilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1), plata indemnizaţiei lunare de hrană se 
efectuează de agenţiile teritoriale în contul special deschis cu această destinaţie de către 
direcţia generală sau de către organismul privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii. 

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei, în cazul în care plata 
indemnizaţiei lunare de hrană pentru persoanele adulte diagnosticate cu tuberculoză, fără 
domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, tratate în ambulatoriu, nu se poate efectua pe bază 
de mandat poştal, în cont bancar sau alt mijloc electronic de plată, aceasta se poate face în 
numerar, pe bază de stat de plată, la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia 
pacientul îşi are domiciliul. 
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(4)Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), modalitatea de plată şi data sau, după caz, datele 
la care se efectuează aceasta se comunică odată cu decizia prevăzută la art. 7 alin. (1). 

(5)Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (2), decizia prevăzută la art. 7 alin. (1), în cazul 
persoanelor adulte diagnosticate cu tuberculoză, fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, 
tratate în ambulatoriu, poate fi comunicată acestora la adresa dispensarului de 
pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul aparţine aşa cum aceasta este indicată în 
cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru adulţi, completată conform 
modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. 

(6)Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), indemnizaţia lunară de hrană se utilizează cu scopul 
asigurării unui supliment de hrană prin majorarea aportului caloric necesar pentru susţinerea 
tratamentului. 

Art. 10 

(1)Medicul curant al pacientului diagnosticat cu tuberculoză asigură informarea lunară a 
direcţiei de sănătate cu privire la situaţia administrării tratamentului de către pacient, potrivit 
regimului terapeutic stabilit, respectiv despre situaţiile de omisiuni de administrare a dozelor 
din schema de tratament, de abandon, de deces al pacientului sau de tratament finalizat, 
după caz. 

(2)Informaţiile referitoare la administrarea tratamentului de către pacienţii diagnosticaţi cu 
tuberculoză trataţi în ambulatoriu, aşa cum acestea sunt menţionate la alin. (1), sunt 
transmise de către medicul curant în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1). 

(3)Direcţia de sănătate centralizează informaţiile şi le transmite agenţiei teritoriale în 
borderoul centralizat prevăzut la art. 6 alin. (3), în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4). 

Art. 11 

Medicul curant al pacientului diagnosticat cu tuberculoză, care este beneficiar al 
indemnizaţiei lunare de hrană, are obligaţia de a comunica direcţiei de sănătate şi, după caz, 
direcţiei generale, în termen de 5 zile de la constatare, faptul că pacientul este vindecat de 
tuberculoză, conform criteriilor prevăzute la art. 6 lit. l) din Legea nr. 302/2018 privind 
măsurile de control al tuberculozei. 

Art. 12 

(1)Plata indemnizaţiei lunare de hrană se suspendă începând cu luna următoare celei în care 
a intervenit una dintre următoarele cauze: 

a)pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru 
titularul indemnizaţiei lunare de hrană; 
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b)în situaţia în care persoana adultă diagnosticată cu tuberculoză, fără domiciliu sau reşedinţă 
şi fără locuinţă, pe o perioadă de 3 luni consecutive, nu s-a prezentat la sediul agenţiei 
teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială sau la sediul primăriei în a cărei rază teritorială 
trăieşte, după caz, în vederea primirii indemnizaţiei lunare de hrană; 

c)în situaţia în care, pe durata administrării tratamentului potrivit regimului terapeutic 
stabilit, pe durata unei luni de zile, sunt înregistrate mai multe omisiuni de administrare a 
dozelor din schema de tratament decât limitele prevăzute de art. 1 alin. (4), indemnizaţia 
lunară de hrană aferentă lunii respective nu se va acorda. 

(2)În situaţia suspendării dreptului de a primi indemnizaţia lunară de hrană pentru cauzele 
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), plata acesteia se poate face retroactiv, cu condiţia ca 
beneficiarul acesteia să solicite achitarea acesteia în termen de 6 luni de la data suspendării 
plăţii. 

Art. 13 

(1)Dreptul la indemnizaţia lunară de hrană încetează în următoarele situaţii: 

a)la data la care pacientul a fost declarat vindecat de tuberculoză de către medicul curant; 

b)la data constatării abandonului administrării tratamentului, respectiv la data la care, în 
privinţa pacientului diagnosticat cu tuberculoză aflat în tratament în ambulatoriu, se constată 
întreruperea tratamentului pentru o perioadă de mai mult de 2 luni consecutive sau 
întreruperea tratamentului într-un procent mai mare de 20% din totalul prizelor indicate de 
către medicul curant, după caz; 

c)la data decesului beneficiarului indemnizaţiei; 

d)în cazul în care plata indemnizaţiei lunare de hrană a fost suspendată în condiţiile prevăzute 
de art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) şi în termen de 6 luni de la data suspendării plăţii beneficiarul nu 
a solicitat reluarea acordării indemnizaţiei lunare de hrană; 

e)în cazul în care, cu privire la beneficiarul indemnizaţiei lunare de hrană, au fost înregistrate 
mai mult de 7 omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament, pentru faza 
iniţială/intensivă, sau au fost înregistrate mai mult de 3 omisiuni de administrare a dozelor 
din schema de tratament, pentru faza de continuare, după caz. În această situaţie, plata 
indemnizaţiei lunare de hrană poate fi reluată dacă, în luna imediat următoare, persoana 
respectivă reia administrarea schemei de tratament; 

f)în cazul în care beneficiarul indemnizaţiei lunare de hrană nu respectă recomandările 
medicului curant privind izolarea, pentru a împiedica răspândirea bolii în populaţie, astfel 
făcându-se vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite conform prevederilor art. 
352 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(2)Pentru pacientul diagnosticat cu tuberculoză tratat în ambulatoriu şi căruia medicul curant 
i-a recomandat respectarea măsurii izolării, cererea prevăzută de art. 2 alin. (1) se 
înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul îşi are 
domiciliul, în termen de 10 zile de la data finalizării perioadei de izolare recomandată. 

(3)În situaţia prevăzută la alin. (2), indemnizaţia lunară de hrană este acordată pentru toată 
perioada de administrare a tratamentului în ambulatoriu şi pentru care a fost respectată 
măsura izolării. 

Art. 14 

(1)În termen de 30 de zile de la emiterea prezentului ordin, agenţiile teritoriale încheie cu 
direcţiile de sănătate protocoalele de colaborare prevăzute la art. 6 alin. (5). Protocoalele de 
colaborare conţin elementele minime prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta metodologie. 

(2)Pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor prezentei metodologii, Agenţia Naţională pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială poate emite proceduri, precizări sau îndrumări în vederea stabilirii 
operaţiunilor privind plata indemnizaţiei lunare de hrană pentru adulţii şi pentru copiii 
diagnosticaţi cu tuberculoză, trataţi în ambulatoriu, care se aprobă prin decizia directorului 
general. 

Art. 15 

(1)Sumele cu titlu de indemnizaţie lunară de hrană plătite necuvenit se recuperează în 
condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă 
socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
266/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. f), suma plătită necuvenit se recuperează prin 
neacordarea indemnizaţiei lunare de hrană în luna/lunile următoare celei în care s-a făcut 
constatarea nerespectării măsurii de izolare. 

Art. 16 

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

ANEXA nr. 1: 

I._ 

CEREREpentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru adulţi 
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Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate 
.............. seria ............. nr. ....., eliberat de ........................ la data de ................... CNP 
......................, telefon ..................., 

|_| cu domiciliul/reşedinţa în ........................., str. ...................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. 
........, ap. .........., sectorul/judeţul ......................., 

|_| domiciliul real, indiferent de adresa sa legală înscrisă în documentele de identitate în 
......................., str. ................... nr. ........, bl. ........., sc. ........, et. ........., ap. ......, 
sectorul/judeţul .....................; 

|_| fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, care trăieşte pe raza teritorială a localităţii 
......................., judeţul ...................; 

|_| în nume personal 

sau 

|_| prin reprezentant legal, domnul/doamna ................................., în calitate de*) 
...................., cu domiciliul/reşedinţa în ................., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. 
......, ap. ......, sectorul/judeţul ......, CNP .............., telefon .........., 

vă rog să îmi aprobaţi acordarea indemnizaţiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 
302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei şi de Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 
privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor 
diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu. 

Doresc să primesc acest drept*): 

|_| prin mandat poştal, la adresa 
.....................................................................................................; 

|_| în contul bancar având cod IBAN: ............................ deschis la banca ....................., 
sucursala/agenţia .................; 

|_| numerar, la sediul dispensarului de pneumoftiziologie ............................. . 

Doresc să primesc comunicările referitoare la acordarea indemnizaţiei lunare de hrană, 
astfel:*) 

|_| prin poştă, la adresa ..................................................; 

|_| la adresa de e-mail ............................................; 

|_| altă opţiune .................................................. . 



10 
 

În perioada ....................... - .................... am fost în izolare potrivit recomandării medicului 
curant.**) 

Declar pe propria răspundere că voi utiliza indemnizaţia lunară de hrană ce îmi va fi acordată 
pentru procurarea alimentaţiei corespunzătoare care să asigure eficienţă în tratamentul pe 
care îl urmez. 

............................................... 

(numele şi prenumele) 

............................................... 

(semnătura) 

............................................... 

(data) 

Avizat 

Medic curant 

(numele şi prenumele) 

................................................... 

Semnătura................................... 

________ 

*) Se va bifa o singură opţiune. 

**) Se va completa doar în situaţia în care solicitantul s-a aflat în izolare potrivit recomandării 
medicului curant. 

II._ 

CONSIMŢĂMÂNTprivind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal1 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate 
................ seria .......... nr. ............, eliberat de ................... la data de ................., CNP 
.................., telefon ....................., e-mail ...................., 

în calitate de persoană diagnosticată cu tuberculoză, 

prin prezenta declar în mod voluntar că îmi dau acordul în cunoştinţă de cauză pentru 
prelucrarea datelor mele cu caracter personal (inclusiv datele privind sănătatea, acolo unde 
este cazul) următorilor operatori de date, în legătură cu şi pentru următoarele scopuri, după 
cum urmează: 
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- agenţia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială; 

- Direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti; 

- Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, 

cu următoarele scopuri: 

- procesarea datelor mele de sănătate în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare de hrană 
acordate conform Legii nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei. 

În cazul în care prelucrarea datelor menţionate mai sus include transferul în afara Uniunii 
Europene (UE), transferul se bazează pe standardul aprobat de UE, asigurând astfel un nivel 
adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, astfel cum este cerut de legile aplicabile 
privind protecţia datelor. 

Operatorii de date cu caracter personal menţionaţi mai sus, precum şi instituţiile/autorităţile 
publice care procesează datele conform prevederilor legale în vigoare stabilesc garanţiile şi 
măsurile tehnologice, fizice, administrative şi procedurale, în concordanţă cu legile aplicabile 
în domeniu. 

Datele personale vor fi accesibile următoarelor categorii de persoane: angajaţii autorizaţi şi 
reprezentanţii operatorilor şi procesatorilor menţionaţi mai sus. 

Datele mele personale pot fi de asemenea divulgate autorităţilor competente autorizate de 
legile aplicabile. 

Datele vor fi procesate până când consimţământul va fi revocat sau cât este necesar în raport 
cu scopurile descrise mai sus, dar nu mai devreme de .......... ani. După ce perioada indicată 
expiră, datele mele personale vor fi şterse definitiv. 

Înţeleg că, în calitate de subiect de date cu caracter personal, am dreptul să solicit oricărui 
operator următoarele: accesarea datelor mele personale, rectificarea lor, restricţionarea 
prelucrării lor, portarea lor şi copierea lor. Toate drepturile descrise în acest paragraf pot fi 
solicitate prin trimiterea unei cereri prin e-mail către oricare operator de date la adresa de e-
mail aferentă menţionată mai sus. 

În cazul în care solicitările mele nu sunt soluţionate prin transmiterea cererii la adresa de e-
mail de mai sus, înţeleg că am dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal2. 

Data .............. 

Semnătura ....................... 

_______ 
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1În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 

2http://www.dataprotection.ro/ 

ANEXA nr. 2: 

I._ 

CEREREpentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru copii 

Subsemnatul/Subsemnata, ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ............ 
seria ............ nr. ........., eliberat de ................. la data de ...................... CNP ........................., 
telefon ..................., 

în calitate de*) .....................al copilului..........................., născut la data de................, în 
localitatea................., judeţul/sectorul.................., CNP............................., 

vă rog să îmi aprobaţi acordarea indemnizaţiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 
302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei şi de Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 
privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor 
diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu. 

Doresc să primesc acest drept**): 

|_| prin mandat poştal, la adresa .................................; 

|_| în contul bancar având cod IBAN: ...................... deschis la banca ............., 
sucursala/agenţia ..................; 

|_| numerar, la sediul dispensarului de pneumoftiziologie ............................. . 

Doresc să primesc comunicările referitoare la acordarea indemnizaţiei lunare de hrană, 
astfel:**) 

|_| prin poştă, la adresa .................................................; 

|_| la adresa de e-mail ........................; 

|_| altă opţiune .................................. . 

În perioada ................... - ................... am fost în izolare potrivit recomandării medicului 
curant.***) 
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Declar pe propria răspundere că voi utiliza indemnizaţia lunară de hrană ce va fi acordată 
pentru procurarea alimentaţiei corespunzătoare care să asigure eficienţă în tratamentul pe 
care îl urmează copilul. 

............................................... 

(numele şi prenumele) 

................................................ 

(semnătura) 

................................................ 

(data) 

Avizat 

Medic curant 

........................................... 

(numele şi prenumele) 

Semnătura .......................... 

Parafa ............................... 

_______ 

*) Se menţionează calitatea persoanei: părinte, tutore, curator, persoană/familie care are în 
plasament/plasament în regim de urgenţă, asistent maternal. 

**) Se va bifa o singură opţiune. 

***) Se va completa doar în situaţia în care solicitantul s-a aflat în izolare potrivit recomandării 
medicului curant. 

II._ 

CONSIMŢĂMÂNTprivind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal1 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................, posesor/posesoare al/a actului de identitate 
......... seria ......... nr. ........, eliberat de ............... la data de .............., CNP ................, telefon 
......................, email ........................, 

în calitate de persoană diagnosticată cu tuberculoză, 

prin prezenta declar în mod voluntar că îmi dau acordul în cunoştinţă de cauză pentru 
prelucrarea datelor mele cu caracter personal (inclusiv datele privind sănătatea, acolo unde 
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este cazul) următorilor operatori de date, în legătură cu şi pentru următoarele scopuri, după 
cum urmează: 

- agenţia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială; 

- direcţia de sănătate publică; 

- Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, 

cu următoarele scopuri: 

- procesarea datelor mele de sănătate în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare de hrană 
acordate conform Legii nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei. 

În cazul în care prelucrarea datelor menţionate mai sus include transferul în afara Uniunii 
Europene (UE), transferul se bazează pe standardul aprobat de UE, asigurând astfel un nivel 
adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, astfel cum este cerut de legile aplicabile 
privind protecţia datelor. 

Operatorii de date cu caracter personal menţionaţi mai sus, precum şi instituţiile/autorităţile 
publice care procesează datele conform prevederilor legale în vigoare stabilesc garanţiile şi 
măsurile tehnologice, fizice, administrative şi procedurale, în concordanţă cu legile aplicabile 
în domeniu. 

Datele personale vor fi accesibile următoarelor categorii de persoane: angajaţii autorizaţi şi 
reprezentanţii operatorilor şi procesatorilor menţionaţi mai sus. 

Datele mele personale pot fi de asemenea divulgate autorităţilor competente autorizate de 
legile aplicabile. 

Datele vor fi procesate până când consimţământul va fi revocat sau cât este necesar în raport 
cu scopurile descrise mai sus, dar nu mai devreme de ............... ani. După ce perioada indicată 
expiră, datele mele personale vor fi şterse definitiv. 

Înţeleg că, în calitate de subiect de date cu caracter personal, am dreptul să solicit oricărui 
operator următoarele: accesarea datelor mele personale, rectificarea lor, restricţionarea 
prelucrării lor, portarea lor şi copierea lor. Toate drepturile descrise în acest paragraf pot fi 
solicitate prin trimiterea unei cereri prin e-mail către oricare operator de date la adresa de e-
mail aferentă menţionată mai sus. 

În cazul în care solicitările mele nu sunt soluţionate prin transmiterea cererii la adresa de e-
mail de mai sus, înţeleg că am dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal2. 

Data ................... 
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Semnătura ..................... 

_______ 

1În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 

2http://www.dataprotection.ro/ 

ANEXA nr. 3: 

I._ 

CEREREpentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru copiii daţi în plasament 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului ................./Sectorului 
....... al Municipiului Bucureşti/Organismul privat acreditat şi licenţiat ............., cu sediul în 
............., cod fiscal .............., reprezentată/reprezentat prin ............................. (numele şi 
prenumele), în calitate de .............................................. (denumirea funcţiei de conducere), 
cu domiciliul/reşedinţa în .................., str. .................... nr. .........., bl. ............, sc. ........., et. 
.........., ap. .............., sectorul/judeţul ............, telefon .............., posesor al actului de 
identitate ............, seria .......... nr. ............, eliberat de ................. la data de ................., CNP 
............................., 

vă rog să aprobaţi acordarea indemnizaţiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 302/2018 
privind măsurile de control al tuberculozei şi de Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind 
aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu 
tuberculoză tratate în ambulatoriu pentru copilul ........................................... (numele, 
prenumele, CNP), conform documentelor anexate*). 

Sumele cu titlu de indemnizaţie lunară de hrană vor fi virate în contul special nr. ............ 
deschis la ...................... . 

Declar pe propria răspundere că indemnizaţia lunară de hrană va fi utilizată pentru procurarea 
alimentaţiei corespunzătoare care să asigure eficienţă în tratamentul pe care îl urmează 
copilul. 

........................................ 

(numele şi prenumele) 

....................................... 

(semnătura) 



16 
 

.......................................... 

(data) 

Avizat 

Medic curant 

................................ 

(numele şi prenumele) 

Semnătura ........................... 

Parafa ........................... 

______ 

*) Se anexează copie de pe hotărârea comisiei pentru protecţia copilului judeţeană, respectiv 
a sectorului municipiului Bucureşti, prin care s-a stabilit măsura plasamentului/plasamentului 
în regim de urgenţă, inclusiv la asistentul maternal. 

II._ 

CONSIMŢĂMÂNTprivind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal1 

Subsemnatul/Subsemnata ................................, posesor/posesoare al/a actului de identitate 
.......... seria .......... nr. ..........., eliberat de .................. la data de ..............., CNP ........., telefon 
..................., e-mail .................., 

în calitate de persoană diagnosticată cu tuberculoză, 

prin prezenta declar în mod voluntar că îmi dau acordul în cunoştinţă de cauză pentru 
prelucrarea datelor mele cu caracter personal (inclusiv datele privind sănătatea, acolo unde 
este cazul) următorilor operatori de date, în legătură cu şi pentru următoarele scopuri, după 
cum urmează: 

- Agenţia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială; 

- direcţia de sănătate publică; 

- Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, 

cu următoarele scopuri: 

- procesarea datelor mele de sănătate în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare de hrană 
acordată conform Legii nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei. 

În cazul în care prelucrarea datelor menţionate mai sus include transferul în afara Uniunii 
Europene (UE), transferul se bazează pe standardul aprobat de UE, asigurând astfel un nivel 
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adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, astfel cum este cerut de legile aplicabile 
privind protecţia datelor. 

Operatorii de date cu caracter personal menţionaţi mai sus, precum şi instituţiile/autorităţile 
publice care procesează datele conform prevederilor legale în vigoare stabilesc garanţiile şi 
măsurile tehnologice, fizice, administrative şi procedurale, în concordanţă cu legile aplicabile 
în domeniu. 

Datele personale vor fi accesibile următoarelor categorii de persoane: angajaţii autorizaţi şi 
reprezentanţii operatorilor şi procesatorilor menţionaţi mai sus. 

Datele mele personale pot fi de asemenea divulgate autorităţilor competente autorizate de 
legile aplicabile. 

Datele vor fi procesate până când consimţământul va fi revocat sau cât este necesar în raport 
cu scopurile descrise mai sus, dar nu mai devreme de..........ani. După ce perioada indicată 
expiră, datele mele personale vor fi şterse definitiv. 

Înţeleg că, în calitate de subiect de date cu caracter personal, am dreptul să solicit oricărui 
operator următoarele: accesarea datelor mele personale, rectificarea lor, restricţionarea 
prelucrării lor, portarea lor şi copierea lor. Toate drepturile descrise în acest paragraf pot fi 
solicitate prin trimiterea unei cereri prin e-mail către oricare operator de date la adresa de e-
mail aferentă menţionată mai sus. 

În cazul în care solicitările mele nu sunt soluţionate prin transmiterea cererii la adresa de e-
mail de mai sus, înţeleg că am dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal2. 

Data .............. 

Semnătura ........................ 

________ 

1În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 

2http://www.dataprotection.ro/ 

ANEXA nr. 4: 

ADEVERINŢĂemisă de către furnizorul de servicii sociale 

Denumirea furnizorului de servicii sociale: 
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Sediul: 

Codul fiscal: 

Certificatul de acreditare furnizor servicii sociale seria ........ nr. .......... din data de ................ 

Licenţa de funcţionare a serviciului social nr. ........... din data de ...................... 

ADEVERINŢĂ 

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ......................., identificat/ă cu CNP ........., 
act de identitate ...... seria ...... nr. ............, eliberat de ............... la data de ..................., are 
calitatea de beneficiar al serviciului social cu cazare acordat în centrul rezidenţial/locuinţa 
protejată/internatul de tip social/adăpostul de noapte/alt tip de centru ........................, 
denumit ................................, situat în localitatea ......................., strada ...................... nr. 
......., sectorul/judeţul ................, începând cu data de .............. şi până la data de 
......................... 

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii. 

Sub sancţiunile legii penale declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete. 

Furnizor servicii sociale ............... 

Data ................ 

Reprezentat legal prin ................................ 

(nume şi prenume) 

Semnătura ............... 

ANEXA nr. 5: 

PROTOCOL de colaborare privind schimbul de date pentru acordarea indemnizaţiei lunare de 
hrană dintre direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi agenţiile 
judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti. 

 

 

√ Legea 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
antiţigănismului, publicată in Monitorul Oficial 5/05.01.2021 

→Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
antiţigănismului. 

→În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: 
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a)prin antiţigănism se înţelege atât percepţia referitoare la romi exprimată ca ură împotriva 
acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva romilor, îndreptate 
împotriva romilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor/ONG-urilor, liderilor 
comunităţilor rome sau lăcaşurilor lor de cult, tradiţiilor şi limbii romani; 

b)prin organizaţie cu caracter antiţigănist se înţelege orice grup format din 3 sau mai multe 
persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării 
ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antiţigăniste. În această categorie pot fi incluse 
organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi 
fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care intră sub 
incidenţa prezentei legi; 

c)prin simboluri antiţigăniste se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, 
sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care transmit idei, 
concepţii sau doctrine care promovează antiţigănismul; 

d)prin materiale antiţigăniste se înţelege: imagini, mesaje text, conţinut audiovideo, precum 
şi orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepţii sau doctrine care 
promovează antiţigănismul. 

→Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine 
antiţigăniste constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 

→Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de ştiri şi informaţii, 
materiale antiţigăniste constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 
ani. 

→ (1)Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de 
simboluri antiţigăniste constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani 
şi interzicerea unor drepturi. 

(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor antiţigăniste. 

(3)Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul 
artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes 
public. 

→ (1)Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antiţigănist, aderarea sau 
sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup. 
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(2)Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică 
regulile privind concursul de infracţiuni. 

(3)Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă denunţă 
autorităţilor existenţa organizaţiei, înainte ca aceasta să fi fost descoperită şi să se fi început 
săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului. 

(4)Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) înlesneşte, în 
cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai 
multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la 
jumătate. 

 


