Informații juridice utile în contextul Tuberculozei
Pentru a ajunge direct la răspsunsul întrebării care vă interesează, apăsați click pe titlul acesteia din
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Care sunt drepturile mele ca pacient cu TBC?
Drepturile pacienților sunt reglementate de Legea nr. 46/2003, indiferent de serviciile de sănătate
accesate, fără discriminare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau
sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale și vizează următoarele domenii:
 Dreptul pacientului la informația medicală;
 Consimțământul pacientului privind intervenția medicală;
 Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului;
 Drepturile pacientului în domeniul reproducerii;
 Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale.
Totodată, Carta Europeană a Drepturilor Pacienților stipulează 14 drepturi: Dreptul la măsuri preventive;
Accesibilitate; Informare corectă; Consimțămant informat; Alegere liberă. Respectul intimității și
confidentialitate; Respect pentru timpul pacientului; Respectarea standardelor de calitate; Siguranță.
Inovație; Evitarea suferințelor și durerii care nu sunt justificate; Tratament personalizat; Dreptul de a-și
manifesta nemulțumirea; Dreptul de a fi compensat.
În mod specific, pacienții cu TBC beneficiază de dreptul la tratament gratuit asigurat prin Programul
Național de Control al Tuberculozei și de concediu medical plătit 100% pe toată perioada tratamentului.
Cui mă pot adresa dacă mi-au fost încălcate drepturile?
Orice pacient poate sesiza consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitalului faptele prin care i-au fost
încălcate drepturile, dar și etica și deontologia medicală. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 145/2015,
unităţile sanitare publice au obligația de a constitui aceste consilii de etică pentru garantarea principiilor
morale sau deontologice în sistemul de sănătate.
Ce obligații are pacientul cu tuberculoză?
Pacientul cu tuberculoză are următoarele obligații:
 să respecte recomandările medicului curant privind izolarea, pentru a împiedica răspândirea bolii
în populație;
 să respecte cu strictețe indicațiile terapeutice medicale pe perioada tratamentului;
 să se prezinte la controalele medicale stabilite de către medicul curant.
Care este sancțiunea în cazul transmiterii, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o
persoană care știe că suferă de tuberculoză?
În conformitate cu dispozițiile actuale ale Codului penal, nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea
sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli,
se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.
De asemenea, transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care
știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor
drepturi.

Pacienții diagnosticați cu tuberculoză beneficiază de asigurare, fără plata contribuției?
Da, pacienții diagnosticați cu tuberculoză beneficiază de asigurare, fără să aibă obligația de a plăti
contribuția la asigurările sociale de sănătate.
Persoanele bolnave de tuberculoză pot beneficia de concediu medical? Pe ce perioadă?
Persoanele diagnosticate cu tuberculoză (asigurate pentru concedii și îndemnizații în sistemul de asigurări
sociale de sănătate) pot beneficia de concediu și îndemnizație pentru incapacitate temporară de muncă,
fără condiții de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pe perioada în care
au domiciliul sau reședința pe teritoriul României.
Cuantumul brut lunar al îndemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de
tuberculoză este de 100% din baza de calcul stabilită conform reglementărilor în vigoare.
 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de
asigurări sociale de sănătate
 LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății
 OUG nr. 25/2020 - modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, precum și a OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale
de sănătate
Cum vor putea fi sprijiniți pacienții cu TB din punct de vedere psihologic, odată cu noua legislație?
La acest moment, în Legea 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei sunt prevăzute cel puțin
3 articole care fac referire la:
 dreptul pacientului cu tuberculoză la servicii pentru aderența la tratament și de suport
psihosocial, pe perioada tratamentului medical (Articolul 12).
 faptul că există o comisie multidisciplinară de coordonare a măsurilor de control al tuberculozei
și de evaluare a pacienților cu tuberculoză compusă din: medic specialist pneumolog, asistent
medical, psiholog, asistent social și că acești specialiști evaluează riscul de nonaderență la
tratament, încadrarea pe grupe de risc și referirea pacienților către serviciile necesare (Articolul
22)
 autoritățile publice județene sau locale care au în administrare unitățile sanitare cu paturi în care
se tratează cazurile de tuberculoză rezistentă la tratament au obligația de a înființa, bugeta și
menține servicii de asistență psihosocială pentru respectivii pacienți, în cadrul acestor unități
medicale (Articolul 27)
La momentul în care s-au decis normele de aplicare pentru această Lege, Ministerul Sănătății nu a luat în
considerare să se detalieze normele pentru sprijinul psihologic acordat pacienților, deci deocamdată acest
aspect din Lege nu este foarte bine implementat pentru pacienți.
Nu putem face alte precizări despre viitoarele intenții ale Ministerului, dar până se vor pune în aplicare și
normele metodologice și pacienții vor afla în ce constă sprijinul psihologic legal, reperele rămân cele
cunoscute, deși insuficiente: psihologii din secțiile TB-MDR pentru pacienții internați, psihologii din
rețeaua coordonată de Asociația ASPTMR pentru etapa tratamentului ambulatoriu și alți psihologi,
angajați ai spitalelor județene cărora li s-ar putea prelua adresa anumite cazuri aflate la risc de abandon
terapeutic.

Cum pot obtine ajutorul social?
Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele
doveditoare, care se depun la Primăria în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu/reşedinţa.
Actele doveditoare care se depun în copie sunt, după caz, următoarele:
 actele de identitate ale solicitanților;
 certificatele de naştere ale copiilor;
 certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
 hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ;
 acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori
gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de
muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat
un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de
formare profesională oferite de aceste agenţii;
 venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele
menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de
şomaj, cupon alocaţie de stat etc).
În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară, vor fi prezentate si documente
referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.
Informații suplimentare (inclusiv modelul de Cerere) se pot afla la Primăria de domiciliu/reședință.
Cum pot obtine alocația pentru susținerea familiei?
Alocația pentru susținerea familiei se acordă pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și
îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.
Alocația se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare,
care se depuna la Primăria în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu/reşedinţa.
Actele doveditoare care se depun în copie sunt, după caz, următoarele:
 actele de identitate ale solicitanţiilor;
 certificatele de naştere ale copiilor , cărţile de identitate ale acestora (după caz);
 certificatul de căsătorie sau livretul de familie
 -hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa
de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu
handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente
care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ,
prevăzută de lege);




acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori
gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele
menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de
şomaj, cupon alocaţie de stat etc).

Se consideră familie și bărbatul și femeia necăsătoriți (concubinaj), cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei,
care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială. În această
situaţie vor fi prezentate şi documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul
solicitantului.
Informații suplimentare (inclusiv modelul de Cerere) se pot afla la Primăria de domiciliu/reședință.
Cum pot obține ajutorul de urgență?
Primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate
cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite, stabilite prin
hotărâre a consiliului local.
În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure
beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din
cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul
supraviețuitor/ copilul/ părintele/ tutorele/ curatorul/moștenitorul sau, în lipsa acestuia, persoana care
dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.
Așadar fiecare Primărie are stabilită procedura, beneficiarii si cuantumul ajutorului, iar Cererea (care se
regăsește la sediul Primăriei de la domiciliu/reședință) va fi însoțită de documente justificative, în copie,
după caz (de ex: Certificate de naștere pentru copii; Certificat de căsătorie;Adeverință de la asociația de
proprietari/locatari din care să reiasă numărul persoanelor care locuiesc efectiv la respectivul imobil,
precum și numele și prenumele acestora; Taloane de pensie; etc.)
Informații suplimentare (inclusiv modelul de Cerere) se pot afla la Primăria de domiciliu/reședință.
Cum se obține certificatul de încadrare în grad de handicap?
În vederea evaluării pentru încadrarea în grad de handicap, persoana interesată depune o cerere-tip
completată la registratura Primăriei de la domiciliu sau la registratura Direcției Generale de Asistență și
Protecția Copilului din județul unde își are domiciliul. Cererea-tip va fi depusă împreună cu o copie a cărții
de identitate a respectivei persoane, precum și de documente medicale, după caz:
 referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
 scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de
evaluare complexă (anexa 5-HG nr. 430/2008);
 investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă;
 ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază ai
domiciliul sau reşedinţa, potrivit modelului-cadru (anexa 6-HG nr. 430/2008);



adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în caz că ești salariat, copie a deciziei de
pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia
persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

Analiza dosarului se face în 5 zile lucrătoare de la depunere, iar după această perioadă, persoana
interesată este informată despre data la are se va prezenta pentru procedura de evaluare. Dacă persoana
nu se poate deplasa, evaluare se va realiza la domiciliu.
După efectuarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă, dosarul este transmis comisiei de
evaluare, care soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare. Certificatul de încadrare şi
programul individual de integrare şi reabilitare socială se comunică prin poştă, cu confirmare de primire.
Cum se obține indemnizația lunară de hrană HIV/SIDA?
Beneficiază de indemnizația lunară de hrană adulții și copiii infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA, atât pe
perioada cât sunt internați, cât și în ambulatoriu.
Indemnizația se plătește prin agențiile teritoriale de plăți și inspecție socială, în cont, prin mandat poștal
sau altă metodă de plată.
Documentele necesare: cerere-tip (care se procură din agențiile teritoriale de plăți și inspecție socială)
completată, însoțită de copie a cărții de identitate a solicitantului adult (iar în cazul copiilor, a
reprezentantului legal, precum și actul care dovedește calitatea acestuia, respectiv părinte, tutore,
curator, persoana careia i s-a încredințat sau dat în plasament copilul), precum și de copia certificatului
medical sau adeverinței eliberate de medicul specialist.
Indemnizația se acordă pe toată perioada de viață a beneficiarului.
Pentru anul 2020, indemnizația este de 15 lei/zi pentru copii și de 16 lei/zi pentru adulți.
Cum se poate obține ajutorul pentru încălzirea locuinței?
Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului. Ajutorul pentru
încălzirea locuinței se acordă pe tot parcursul sezonului rece, în funcție de îndeplinirea de către solicitant
a condițiilor de acordare.
Cererea-tip se procură de la sediul Primăriei de la domiciliul solicitantului și se depune la Primărie, însoțită
de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile nete lunare ale acestora, precum și acte
privind locuinţa sau bunurile deţinute de solicitanți.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pentru: energie termică în sistem centralizat; gaze
naturale; lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; energie electrică, în situația în care acesta este
principalul sistem de încălzire utilizat.

Ce este prima de încadrare?
Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în
muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au
domiciliul/reședința, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.
Valoare primei este de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care
persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.
Cererea (model tipizat la agenție) pentru obținerea primei de încadrare se depune (personal, poștă sau
prin fax) la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, unde persoana se află în evidență, împreună cu
documente justificative:
1. Actul de identitate al persoanei solicitante – original şi copie xerox
2. Contract de muncă, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare
activitatea – original şi copie xerox
3. Angajament - conform model – Anexa nr. 13 la Norme , care constituie titlu executoriu, potrivit
legii
4. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu
a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă
5. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana
angajată nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de
administrator / asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au
calitatea de administrator/ asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă
6. Declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină
dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art.
74 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţial pe locuri sau pe posturi în condiţiile
legii, după caz
7. Declaraţia pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care
să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz
8. Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei solicitante din care să rezulte că nu deţine în
proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în
localităţile învecinate acesteia, atât ea cât şi soţul/soţia, copii aflaţi în întreţinere
9. Declaraţia angajatorului cât şi a persoanei solicitante din care să rezulte că angajatorul sau
autoritatea administraţiei publice locală nu asigură transportul şi nu suportă cheltuielile aferente
Informații suplimentare (inclusiv modelul de Cerere) se pot afla la agenția pentru ocuparea forței de
muncă, unde persoana se află în evidență.
Cum se poate înregistra la ANOFM o persoană care ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive,
dorește schimbarea acestuia?
Înregistrarea la ANOFM a unei persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează prin depunerea
următoarelor documente:
 Actul de identitate în original;
 Actele de studii şi de calificare în original;
 Curriculum vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
 Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana
nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii

medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa
nr. 1 1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr.
286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a
cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002.
Pot să fiu concediat în timpul perioadei de incapacitate temporară de muncă din cauza diagnosticării
cu tuberculoză?
În conformitate cu dispozițiile Codului muncii (Art.60 alin. 1, lit. a), concedierea salariaților nu poate fi
dispusă pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii.
Informațiile cu privire la diagnosticul de tuberculoză sunt confidențiale?
Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul,
tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul
explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație clinică
generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul
pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.
Cum se realizează transportul pacienților contagioși?
Transportul pacienților cu tuberculoză care sunt contagioși (pozitivi în microscopie, nu s-a inițiat
tratament eficient antituberculos) sau al suspecților TB se face cu ambulanțe echipate cu măsuri adecvate
de control al transmiterii tuberculozei, conform măsurilor stabilite prin Ghidurile metodologice.
Pacienții contagioși cu tuberculoză vor fi transportați individual și nu împreună cu alți pacienți (cu
tuberculoză sau alte afecțiuni). Personalul care asigură transportul, ca și personalul din serviciul unde
ajunge pacientul pentru investigații sau consult interdisciplinar trebuie informat asupra riscului de
contagiozitate și necesității utilizării protecției respiraotrii.
Se va permite deplasarea pacienților contagioși în afara unității de izolare respiratorie doar dacă este
neapărat nevoie și doar purtând o mască chirurgicală.
Ce drepturi au vizitatorii în secțiile cu pacienți cu tuberculoză?
Conform Ghidurilor Metodologice, accesul vizitatorilor trebuie limitat în secțiile cu pacienți contagioși cu
tuberculoză. Este interzis accesul copiilor și al persoanelor imunodeprimate ca vizitatori în secțiile care
îngrijesc pacienți cu tuberculoză. Dacă accesul vizitatorilor în secții de pneumoftiziologie este absolut
necesar, aceștia trebuie informați asupra modului de transmitere a tuberculozei și să poarte măști de
protecția respirației; fereastra camerei va fi deschisă și pacientul va purta mască chirurgicală. Vizitele se
vor face în programul alocat și vor fi organizate de preferat în spații special amenajate afară sau în spații
foarte bine ventilate. Vizitatorii trebuie să fie informați despre riscul de a contacta boala, ariile unde nu
au acces și măsurile de protecție respiratorie, prin semne plasate la locuri vizibile.

Ce procedură trebuie să urmez pentru a semna acte notariale pe perioada internării mele în spital?
Pe perioada în care o persoană se află în spital pentru tratament, notarul se poate deplasa la spital, prin
respectarea tuturor regulilor necesare de protecție stabilite prin regulile interne ale spitalului.
Persoana care nu se poate deplasa, pentru care se face deplasarea notarială, trebuie să aibă discernământ
și trebuie sa îndeplinească aceleași condiții ca și cum s-ar fi prezentat la birou notarial.
Dacă persoana nu poate să scrie din anumite motive, de exemplu are probleme cu vederea, are afecțiuni
fizice sau nu știe să scrie, sunt necesari doi martori să asiste la momentul luării consimțământului acesteia.
Martorii trebuie să aibă discernământ, să fie majori și să știe să scrie și să citească.

Care este procedura de fotografiere a pacienților în unitățile spitalicești?
Fotografierea sau filmarea pacienților în unități, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru
stabilirea diagnosticului și a tratamentului sau pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale, se
efectuează fără consimțământul acestora.
Pentru orice alte situații, unitățile sunt obligate să asigure obținerea consimțământului scris al pacientului,
prin completarea formularului "Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unității
sanitare".
Cum pot participa la activități de cercetare științifică medicală persoane care nu sunt capabile să își
exprime voința?
Participarea la activități de cercetare științifică medicală a persoanelor care nu sunt capabile să își exprime
voința poate fi realizată numai după obținerea consimțământului reprezentanților legali și numai în
situația în care cercetarea respectivă este efectuată și în interesul pacientului.
În ce condiții se poate institui curatela/punerea sub interdicție a unei persoane?
Conform normelor legale, persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele
sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească. Orice persoană
care are capacitatea deplină de exercițiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat,
încheiate în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana și
bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească.
Tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicție judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea și
a-i îmbunătăți condițiile de viață. În acest scop, se vor întrebuința veniturile și, la nevoie, toate bunurile
celui pus sub interdicție judecătorească.

