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ÎNTREBARE 

Către: Ministerul sănătății 

În atenția: Ministrului Sănătății, domnul Nelu TĂTARU 

Obiectul întrebării: Norma de hrană a pacienților din spitale 

Domnule ministru, 

După cum bine știți, România se confruntă în acest moment cu o criză medicală fără 

precedent în trecutul recent. Coronavirusul SARS-CoV-2 este o amenințare care trebuie tratată cu 

seriozitate și măsuri prin care să se asigure cele mai bune șanse de supraviețuire și recuperare 

pacienților. 

Un element foarte important, care trebuie să ocupe unul din primele locuri în topul măsurilor 

implementate în spitalele din țara noastră este o bună nutriție a pacienților. Chiar Hipocrate, 

„părintele medicinei”, în anul 400 î. Hr. spunea: „Fie ca hrana să-ți fie medicament și 

medicamentul hrană”. Într-o declarație de poziție adoptată în anul 2018 de Forumul European al 

Pacienților se precizează că nutriția este o componentă esențială a managementului bolilor. 

Organizația Mondială a Sănătății, de asemenea, accentuează faptul că pentru o sănătate bună este 

nevoie de o nutriție bună. Numeroase studii arată că dieta afectează în mod semnificativ starea de 

sănătate, iar pacienții care nu primesc hrană corespunzătoare ca număr de calorii și calitate necesită 

perioade mai lungi de spitalizare și pot dezvolta complicații. 

În România, la ora actuală pentru un pacient adult norma de hrană este de 10 lei/zi.  

Pentru a putea compara, în Italia în anul 2018 media pentru norma de hrană în spitalele de 

stat era de 12 euro/zi. În Spania, tot în 2018, de 7 euro. Aproape 34 de lei la cursul actual.  

Un exemplu concret, relatat în presa de dată recentă este cel al micului dejun de la spitalul 

județean Piatra-Neamț unde un pacient bolnav de SARS-CoV-2 primea acum câteva zile 50 de 

grame de salam, 20 de grame de unt și 2 felii de pâine. Un pacient adult. 
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De asemenea, doresc să vă atrag atenția că H.G. 429 din 16 aprilie 2008 privind nivelul 

alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice are drept temei legal 

articolul 108 al Constituției României și articolul 6 al O.G. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. Această Ordonanță se referea la 

data adoptării H.G. 429/2008 la cheltuielile de protocol, dotarea cu autoturisme și consumul de 

carburanți, precum și costurile pentru telefoane. Un temei legal imposibil de asociat cu nivelul 

alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. În plus, Hotărârile 

de Guvern subsecvente, au ca temei legal doar articolul 108 din Constituția României care 

precizează la alineatul (2) foarte clar: Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. 

Având în vedere cele mai sus, doresc să vă întreb, domnule ministru: 

 Considerați că suma de 10 lei/zi pentru hrana unui pacient adult, este suficientă? Pentru 
comparație, care este suma plătită pe zi pentru masa unei persoane aflată în carantină din 
cauza epidemiei de SARS-CoV-2? 

 Se oferă pacienților internați în spitale meniu diferențiat în funcție de bolile cronice de care 
suferă? 

 Considerați utilă acordarea posibilității legale ca fiecare spital să poată stabili suma pentru 
norma de hrană a pacienților? 

În plus, vă solicit elaborarea și adoptarea în procedură de urgență a unei Hotărâri de Guvern 

pentru creșterea sumelor prevăzute pentru alimentația pacienților internați în spitalele publice, 

pentru a veni în ajutorul acestora atât pe perioada epidemiei de SARS-CoV-2, dar și pentru viitorul 

fiecărui cetățean care va avea nevoie de îngrijiri medicale și internare în spitalele de stat din 

România, în baza unor temeiuri legale care îndeplinesc exact această funcție: de legalitate. 

Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc! 

Deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu, 

Membru al Comisiei pentru sănătate și familie 

 




