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Coplata - suma care reprezintă plata contribuţiei băneşti a asiguratului, în temeiul obligaţiei
prevăzute la art. 231 lit. g) din Legea 95/2006, republicata, , pentru a putea beneficia de serviciile
medicale din pachetul de servicii de bază, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 229 alin.
(3) lit. j), Legea 95/2006 republicata.
Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin a stabilit coplata, prin Hotararea Consiliului
de Administratie nr 21 din 2013, la nivelul de 10 lei.

Conform art . 225 din Legea 95/2006, republicata următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite
de la coplată, după cum urmează:
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 a respectivei afecţiuni, dacă nu
realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
c) 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;
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.

