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Nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare 

publice – lei/bolnav internat/zi 
 

Bolnavi TBC și HIV/SIDA - adulți 17,6 

Bolnavi TBC și HIV/SIDA - copii 16,5 

Bolnavi hepatită, neoplazici – adulți 16,5 

Bolnavi hepatită, neoplazici – copii 18,0 

Bolnavi diabet – adulți 16,5 

Bolnavi diabet – copii 19,2 

Bolnavi arși 16,5 

Alți bolnavi adulți 11,0 

Lăuze 16,5 

Bolnavi în leprozerii 21,9 

Regim de hemodializă 9,9 

Bolnavi psihici și bolnavi psihici cu internare obligatorie 13,2 

Bolnavi internați în staționare de zi 7,7 

Copii nou-născuți prematuri în maternități sau compartimente, alimentați artificial 11,0 

Copii nou-născuți prematuri în maternități sau compartimente, alimentați natural 5,5 

Copii 0-3 ani 11,0 

Copii 3-16 ani 13,2 

Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte distribuit prin unitățile sanitare 3,3*) 

Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare 7,7 

Bolnavi internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie 21,3 

 

______________ 

*) Se acordă în completarea alimentației naturale, iar, după caz, de alocația nou-născutului poate beneficia 

mama acestuia. 

 

NOTĂ: 

Nivelul alocațiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi majorat astfel: 

a) prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pentru spitalele din 

subordinea acestora, cu suportarea de către acestea, din bugetele proprii, a cheltuielilor suplimentare; 

b) la solicitarea persoanelor fizice beneficiare care vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzătoare; 

c) prin decizia conducătorului unității sanitare, cu avizul consiliului de administrație, în condițiile 

identificării altor surse de finanțare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de 

asigurări de sănătate și de la bugetul de stat. 

 

Anexă modificată de art. I din H.G. 470/2021 
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