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Informare privind acordarea tichetelor de masă persoanelor vaccinate împotriva 

COVID-19 

În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății  Nr. 1863/2021, cu modificarile ulterioare, vă 

informăm că: 

    (1) Tichetele de masă se acordă persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 cu schemă completă de 

vaccinare de către centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, respectiv ambulatoriile de specialitate, 

în cadrul cărora a fost efectuată ultima doză, în baza registrului de evidenţă operat de către aceste unităţi, în 

acest scop. 

    (2) Tichetele de masă conţin menţiunile prevăzute de art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2018 privind 

acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare. Tichetele de masă vor fi emise fără 

datele personale ale beneficiarilor, acestea urmând să fie completate la momentul distribuirii acestora. 

    (3) Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare între data intrării 

în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, şi data distribuirii tichetelor 

de masă conform art. 4 pot ridica tichetele de masă de la unitatea care a efectuat ultima doză de vaccinare în 

termen de 6 luni de la data vaccinării cu schema completă.”. 

Facem precizarea ca tichetele privind acordarea alocatiei de hrana au fost achizitionate  in transe in 

functie de finantarea  bugetara a Ministerului Sanatatii si repartizate procentual centrelor de vaccinare si 

medicilor de familie  vaccinatori. Pana in data de 15 decembrie 2021 au fost distribuite tichete de masă pntru 

6020 persoane. 

Conform alocarilor bugetare primite, sunt initiate demersuri pentru tiparirea urmatoarelor transe de 

tichete de masa ce vor putea fi distribuite, de asemenea proportional, pentru 23020  persoane, dupa asigurarea 

finantarii acestora.  

                                                     


