
INFORMAŢII PRIVIND COPLATA 

Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor va încasa de la asiguraţi suma 
corespunzătoare coplăţii pentru serviciile medicale acordate în 
regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu 
paturi. 

Pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de 
spitalizare continuă, nivelul coplăţii se stabileşte la 5 lei pe pacient, 
pe un episod de internare. 

 
ART. 225 din Legea nr.95/2006 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
(1) Următoarele categorii de persoane sunt scutite de la 

coplată şi beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în 
condiţiile art. 224, după cum urmează: 
a) copiii până la vârsta de 18 ani;   
b) 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;   
c) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate 
stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente 
bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din 
muncă, pensie sau din alte resurse;   
d) persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială 
pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă 
realizează sau nu alte venituri;   
e) 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;   
f) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de 
persoane;   
g) persoanele reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează 



venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în 
centrele de reţinere şi arestare preventivă.   
h) donatorii de celule stem hematopoietice care sunt identificaţi ca 
fiind compatibili cu un pacient neînrudit sau înrudit, pentru 
evaluarea medicală finală în vederea donării, donare şi 
monitorizarea postdonare, dacă nu realizează venituri din muncă, 
pensie sau din alte resurse.   
(la 03-09-2022 Alineatul (1) din Articolul 225 , Sectiunea 1 , Capitolul 
II , Titlul VIII a fost completat de Punctul 33, Articolul I din 
ORDONANŢA nr. 37 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 857 din 31 august 2022) 
          (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi f) sunt scutite 
de la coplată şi beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în 
condiţiile art. 224 şi în cazul în care nu deţin cod numeric personal, 
în termen de maximum un an de zile de la data primei prezentări la 
furnizorul de servicii medicale.   
          (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) care solicită servicii 
medicale, vor declara că nu sunt înregistrate în registrele de stare 
civilă, cu excepţia copiilor de până la 14 ani şi a persoanelor cu 
handicap, pentru care declaraţia se formulează de către persoanele 
care le însoţesc la furnizorul de servicii medicale.   
          (4) În toate cazurile în care se vor aplica prevederile alin. (2) 
furnizorii de servicii medicale vor anunţa de îndată organele de 
poliţie şi serviciile de asistenţă socială din raza teritorială a 
furnizorului de servicii medicale, în vederea efectuării procedurilor 
de înregistrare a naşterii acestor persoane în registrele de stare 
civilă conform legii sau identificării lor, după caz.   
          (5) Fapta persoanei privind declararea neconformă cu 
realitatea constituie infracţiune de fals privind identitatea şi se 
pedepseşte conform prevederilor  Codului penal. 

 
Persoanele scutite de la coplată vor face 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. 

Manager Victoria Gheonea
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ANEXA 23 D 

 

DECLARAŢIE 

 

 

    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 asiguraţi scutite de coplată, 

prevăzute mai jos: 

 

    ( ) copii 0 - 18 ani (conform art. 225 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare - se completează de 

părinţi/aparţinători legali) 

 

    ( ) tineri 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, ucenici sau studenţi - care nu realizează venituri din muncă 

(conform 225 lit. a) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare) 

 

    ( ) bolnavi cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii 

- pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni care nu realizează venituri din 

muncă, pensie sau din alte surse (conform art. 225 lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare) 

 

    ( ) persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al căror cuantum este de până la valoarea, 

întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv 

(conform art. 225 lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare) 

 

    ( ) femei însărcinate şi lăuze - cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe ţară - 

pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii  (conform art. 225 lit. d) din Legea nr. 95/2006 

republicată, cu modificările și completările ulterioare) 

 

    ( ) femei însărcinate şi lăuze - care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim 

brut pe ţară - pentru toate serviciile (conform art. 225 lit. d) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare) 

    

 dovedită prin documentul/documentele ..............., 

 

 

 

 

         Data                                                                                         Semnătura 

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

 


