
COPLATA 

Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii, astfel:  

a) Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu 

paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate.  

b) Pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul 

de servicii medicale de bază. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în 

secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii 

pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe 

timpul judecării sau urmăririi penale, serviciile medicale spitaliceşti pentru tratamentul persoanelor 

private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciarspital, 

serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi 

reevaluare în cadrul penitenciarelor spital precum şi serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată - ani şi 

serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medicochirurgicală.  

c) Pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al 

coplăţii este de 5 lei iar nivelul maxim este de 10 lei. Valoarea coplăţii este stabilită de fiecare unitate 

sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul Consiliului de administraţie al unităţii sanitare 

respective. 242 (3) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate pentru serviciile medicale spitaliceşti contractate, încasează din partea asiguratului numai sumele 

reprezentând coplata şi contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort. (4) Categoriile de 

asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și 

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 anexa 

nr. 23 D la ordin. 

 

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată: 

 

• copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani și 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana 

la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza 

venituri din munca; 

 

• bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru 

serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, 

pensie sau din alte resurse; 

 

• pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 740 lei/luna. 



 

 

 


