
ORDIN nr. 1253 din 31 martie 2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea 
gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, 
care nu beneficiază de lapte matern 
În temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf 
pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 341 din 27 iunie 2001, 
având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, 
văzând Referatul comun de aprobare nr. E.N. 8.341/2006, 
ministrul sănătăţii şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin: 
Art. 1 
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită 
de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 
matern, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 3 
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi 
al ministrului administraţiei publice nr. 449/410/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu 
beneficiază de lapte matern, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 10 
iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 
402/2001 pentru aprobarea Normelor de procedură privind acordarea gratuită de lapte praf 
pentru copiii cu vârsta 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin. 

Art. 4 
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 

ANEXA Nr. 1: 
NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de 
lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 
matern 

ANEXA Nr. 2: FIŞA copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 luni, 
care beneficiază de acordarea laptelui praf în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 321/2001 
Cabinet medical .............................. 
Judeţ .............................................. 
Localitate ....................................... 
Medic de familie ............................ (numele şi prenumele) 

Ministrul sănătăţii, 
Gheorghe Eugen Nicolăescu 

p. Ministrul administraţiei şi internelor, 
Anghel Andreescu, 

secretar de stat 
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1. Nr. fişei de consultaţie ........................................ 
2. CNP ................................................................. 
3. Numele şi prenumele .......................................... 
4. Sex M/F 
5. Domiciliu U/R 
Date privind naşterea copilului: 

6. Data naşterii (zz/ll/aaaa) ...................................... 
7. Greutate (g) ....................................................... 
8. Talia la naştere (cm) ........................................... 
9. Vârstă gestaţională (săptămâni) ........................... 
Date privind acordarea laptelui praf: 

10. Data intrării în program (zz/ll/aaaa) .................... 
11. Data ieşirii din program (zz/ll/aaaa) .................... 
12. Criteriul de selecţie: a/b/c/d 
13. Greutatea copilului la data prescrierii ................. 
14. Alimentat: mixt/artificial 
15. Cantitatea de lapte praf prescrisă ...................... 
16. Data prescrierii reţetei ....................................... 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 312 din data de 6 aprilie 2006 

Ştampila cabinetului Semnătura şi parafa medicului 
................................ 
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