ANUNT CUANTUM COPLATA
sinit5lii ti ale H.G.
gi
nr. 140 din 21 martie ZO1S pentru aprobarea pachetelor de servicii a Contractului-cadru
Av6nd in vedere prevederile Legii 9512006 privind reforma in domeniul

a

medicamentelor 9i a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asiguriri sociale de sinbtate pentru anii 20182O!g, incep6nd cu 01.04 .2OL8 pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare
continui,in secliile/compartimentele cu paturi din unitSlile sanitare cu paturi aflatein relalii
contractuale cu casele de asigurdri de sinitate, se plStegte COPLATA.

care reglementeazb condiliile acordirii asistenlei medicale,

Conform art. gg, alin. (1) din CONTRACTUL-CADRU din 2L martie 20L8 care
reglementeazi condiliile acordirii asistenlei medicale, a medicamentelor 5i a dispozitivelor
medicalein cadrulsistemului de asiguriri sociale de sinitate pentru anii 2018-2019,,,spitalele
incoseqzo de la asiguroli suma corespunzdtoare coplasii astfel:

medicale acordate in regim de spitalizare continuS, in
sec!iile/compartimentele cu paturi din unitS!ile sanitare cu paturi organizate conform
prevederilor legale in vigoare gi aflate in relalii contractuale cu casele de asigurdri de sinitate;

a) pentru serviciile

prevdzute
b) pentru serviciile medicale spitalicegti, acordate in regim de spitalizare continuS,
in pachetul de servicii medicale de baz5. Exceplie fac serviciile medicale spitalicegti acordate
de ingrijiri paliative, serviciile medicale spitalicegti pentru

in sec!iile/compartimentele

internirile bolnavilor afla!i sub inciden!a art. 109, lLO, L24 9i l-25 din Lesea nr. 286/2009, cu
pe
modificirile gi completirile ulterioare, gi in cazurile dispuse prin ordonantd a procurorului
timpul judecdrii sau urmdririi penale, care necesiti izolare ori internare obligatorie 5i
judecati a dispus
tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanla de
durati
executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitalicegti de lungi
- ani - gi serviciile medicale spitalicegti pentru care criteriul de internare este urgenla medicochirurgicali, precum $i tratamentul pacienlilor din penitenciare ale ciror afecliuni necesitd
monitori zare gi reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital;
Conform art. 225 din Lege a 9512006,
la coplatd. duPi cum urmeazi:

tinerii intre 18 ani gi 26 de ani, dacb sunt elevi, absolventi de
studentii,
liceu, pand la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3luni, ucenicii sau
daci nu realizeazd venituri din muncS;

a) copiii

p6ni

la vArsta de 1g ani,

b) bolnavii cu afecliuni incluse in programele nalionale de sSnState stabilite de Ministerul
daci nu
Sandtb!ii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bazb a respectivei afecliuni,
realizeazd venituri din munc5, pensie sau din alte resurse;
pentru pensionari, de panb la
c) persoanele fizice cu venituri din pensii gi indemnizalie sociald
900 lei/luni inclusiv, indiferent daci realizeazb sau nu alte venituri;
sarcinii, iar
d) toate femeile insircinate gi lSuzele, pentru servicii medicale legate de evolu!ia
pe tar5, pentru
cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baz| minim brut
toate serviciile medicale.

in Spitalul de psihiatrie gi pentru Mdsuri de Siguranli Sdpoca valoarea coplSlii este de t0
lei gi se incase azd la externarea pacientului.
Categoriile de asigurali scutite de coplatd previzute la art. 225 din Legea nr. 95 din L4
aprilie 2006 (*republicatd*) privind reforma in domeniul sindtStrii, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare, fac dovada acestei calitSli cu documente eliberate de autorit5lile
caz
competente ci se incad reazd in respectiva categorie, precum 9i documente gi/ sau dupi
declaralie pe proprie rispundere ci indeplinegte condi!iile privind realizarea sau nu a unor

venituri, conform modelului previzut in norme in anexa 23D la Ordinul nr. 3971836120L8
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HotirArii Guvernului nr.
t4OlZOLg pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care reglementeazi
condiliile acorddrii asistenlei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale ln cadrul
sistemului de asiguriri sociale de sinitate pentru anii 2018-20L9, anexati prezentei.

ANEXA 23 D

DECLARATIE

domiciliat/5

Subsemnatul(a),

in

localitatea

str..nr....,b|....,SC...,,€t...',dP..,.,jude!u|....,telefon
cunoscand c5 falsul in
identitate seria... nr. ......, CNP/cod unic de asigurare.
declara!ii se pedepseEte conform legii,

declar pe propria rispundere ci mi incadrez
asigura!i scutite de coplatd, previzute mai jos:

in

una dintre categoriile de

privind reformo in
[ ] copii O-18 ani (conform
domeniul sdnileEii, republicotd, cu modificdrile gi completdrile ulterioore - se completeazd
de p d rin li/apar fi n dtori legoli);

intre

ani pi 26 de oni - dacd sunt
elevi, obsolvenEi de liceu - pend la incepereo onului universitor, dor nu mai mult de 3luni,
ucenici sou studenfi - core nu reolizeazdvenituri din muncd (conform art.225 lit. al din Leqeo
[ ] nu realizez venituri din mun

nr.95

cE,

(pentru tineri

1-8

republicatS.. cu modificdrile 6i completdrile ulterioore);

(bolnavi cu afecliuni
[ ] nu realizez venituri din munci, pensie sau din alte surse
incluse in programele nafionale de sdndtate stqbilite de Ministerul SdndtdEii - pentru
din
serviciile medicale oferente botii de bozd o respectivei ofecliuni care nu realizeozdvenituri
muncd, pensie sou din olte resurse [conform
cu modificdrile gi completdrile ulterioare);
(persoanele fizice cu
[ ] realizez venituri numai din pensie de pAni la 900 lei/luni
venituri din pensii pi indemnizalie sociold pentru pensionori, de pAnd la 900 lei/und inclusiv,
indiferent docd realizeozd sou nu slte venituri [conform
republicotd. cu modificdrile Pi completdrile ulterioore);

peste salariul de bazd minim
[ ] femei insircinate gi liuze - cu venituri egale sau
brut pe tarA - pentru servicii medicale legate de evolu!ia sarcinii Iconform art,225 lit. d) din
Legea nr. 95 ''006. republicatS, cu modific5rile gi completbrile ulterioare];

nu am niciun venit/ am venit sub salariul de bazi minim brut pe lare (pentru
femei insircinate gi lduze - care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bazS minim
brut pe tarS - pentru toate serviciile medicale [conform
republicatS, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare).

[]

Data

Semndtura

