
 

D E C I Z I A 

Nr. 160/06.07.2021 

 

Dna. Av. Tudor Silica Vali, manager al Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny’’ 

Fetesti, numit prin Dispozitia Primarului Municipiului Fetesti nr. 1006 din 05.05.2021 

 Avand in vedere: 

- art. 225 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Art. 99 (1) lit. (c) din Hotarea de Guvern nr. 696/2021 privind contractual cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 care stabileste urmatoarele: 
 
 (1) Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii astfel: 
(…); 
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. 
 

- Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2021 – 2022, Anexa 23, Art. 11 (2)  lit.(c):  
(…) 

(2) 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 
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executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, 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 
medico-chirurgicală. 
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. 
 

D E C I D E , 

 

Art. 1 In perioada 2021-2022, se mentine valoarea coplatii la suma de 10 lei. 

 

Art. 2 Valoarea coplatii se incaseaza conform Procedurii Operationale PO-18-BFC 

Incasare Coplata. 

 

Art. 3 De la prevederile prezentei decizii, fac exceptie categoriile de asiguraţi scutite 

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

completările ulterioare, asigurati ce au obligatia sa faca 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 ordinul 1068/627/2021. 

Art. 4 Prezenta decizie se difuzeaza prin intermediu biroului juridic. 

 
  

MANAGER, 

Dna. Av. Tudor Silica Vali 

                                                                                                                        Cj Stoian Mirela 

 
 


