Ţ CUANTUM COPLATA
ANUN
ANUNŢ
Având în vedere prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii si
ale H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului – cadru privind condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2013 – 2014,
începând cu 01.04.2013 pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare
continuă, în secţiile/ compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi aflate în
relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a fost introdusă COPLATA.
Excepţie fac:
- serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile / compartimentele de îngrijiri paliative;
- internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul
penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;
- serviciile acordate pacienţilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă
durată (ani) 360 zile;
- serviciile acordate pacienţilor pentru care criteriul de internare este urgenţa.
Conform art. 2131 din Legea 95/2006, sunt exceptate de la coplat
coplatăă urm
urmăătoarele
categorii de persoane:
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi,
absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii
sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;
b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu
realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună.
d) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii,
iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară,
pentru toate serviciile medicale.
ţă Săpoca valoarea copl
ăţ
ii este
In Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguran
Siguranţă
coplăţ
ăţii
ă la externarea pacientului.
de 8 lei şi se încaseaz
ncasează
Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 2131 din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, fac
dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează
în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie
răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform
modelului prevăzut în norme în anexa 17 D la Ordinului MS/CNAS nr.
423/191/29.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a
Contractului – cadru, anexată prezentei.

ANEXA 17 D

ŢIE
DECLARA
DECLARAŢ

Subsemnatul(a) .............................................................. ……………….domiciliat/ă în
localitatea ……………………………….., str. ………………………………

, nr. …….., bl. ……..,

sc. …….., et. …, ap. ……., judeţul………………………, telefon ………………………………………,
actul de identitate ………... seria……….., nr. …………………………….., CNP/Cod unic de
asigurare ……………………………………….., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform
legii,
declar pe propria răspundere că mă încadrez în una din categoriile de asigura
asiguraţţi scutite de coplata,
prev
ă
zute
mai
jos
:
prevă
jos:

o

copii 0-18 ani (conform art. 2131 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii - se completează de părinţi / aparţinători legali)

o

nu realizez venituri din munc
muncăă (pentru tinerii între 18 ani şi 26 de ani - dacă sunt elevi,

absolvenţi de liceu - până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii
sau studenţii - conform art. 2131 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătăţii)

o

nu realizez venituri din munc
muncăă, pensie sau din alte surse (bolnavii cu afecţiuni
incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii - pentru
serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează
venituri din muncă – conform art. 2131 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii)

o

realizez venituri numai din pensie de până la 740 lei/lun
lei/lunăă (pensionarii cu venituri
numai din pensii de până la 740 lei/lună – conform art. 2131 lit. c) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii)

o

ă / lăuz
gravid
gravidă
uzăă – cu venituri peste salariul de baz
bazăă minim brut pe ţar
arăă – pentru
servicii medicale legate de evoluţia sarcinii

o

nu am niciun venit / am venit sub salariul de baz
bazăă minim brut pe ţar
arăă (pentru
femeile însărcinate şi lăuzele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de
bază minim brut pe ţară – conform 2131 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii – pentru toate serviciile medicale)

Data

Semnătura

.................................

..............................

