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                                 In atentia  

Comisiei Permanente 
a Consiliului National al Persoanelor Varstnice 

 
 In legatura cu intentia Ministerului Sanatatii privind coplata serviciilor medicale, 
publicata la 24 martie 2010 pe site-ul www.ms.ro la sectiunea comunicate de presa - 
transparenta decizionala, Federatia Nationala “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din 
Romania emite urmatoarele considerente, pe care va propunem sa se analizeze in 
Comisia Permanenta si sa fie trimise decidentilor in materie, ca propuneri de modificare 
a viitorului act normativ. 
 

Ministerul Sanatatii propune introducerea de la 1 iulie 2010 a unei taxe 
suplimentare, numita - coplata - pentru asistenta medicala la: medicul de familie, 
medicul specialist, internare in spital, recuperare medicala, efectuare de analize. 

Urmatoarele sume vor trebui sa fie achitate pentru: 
-Consultatie la medicul de familie – 5 lei (15 lei in afara programului de lucru) 
-Consultatie la medicul specialist – 10 lei (20 lei in afara programului de lucru) 
-Solicitare Ambulanta – 20 lei daca se considera ca nu a fost urgenta ci consult la 
domiciliu  
-Recuperare medicala (fiziokinetoterapie, masaj, etc.) – 50 lei/cura 
-Internare in spital – 10 lei/zi; 50 lei pentru spitalizare continua 
-Analize:   - 1 leu / analiza de sange (ex: glicemie, colesterol,etc) 
                  - 5 lei / radiografie 
                  - 25 lei / tomografie, (cu substanta de contrast 50 lei) 
                  - 100 lei / RMN, (cu substanta de contrast 200 lei) 
                  - 150 lei / angiografie 
                  - 100 lei / scintigrafie 
   Sunt scutite de la plata acestei taxe urmatoarele categorii, urmand ca bugetul statului 
sa suporte coplata pentru aceste persoane: 

• Persoane fara venituri si persoane care fac parte din familii care au dreptul la 
ajutor social (Legea nr 416/2001) 

• Pensionari cu pensii sub 700 lei care nu au si alte venituri 
• Copii si tineri pana la 26 ani inscrisi la o institutie de invatamant 
• Someri 
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• Beneficiari ai legilor speciale: handicap, veterani, deportati, revolutionari, etc, 
daca nu realizeaza si alte venituri in afara de pensii 

• Gravide 
   Coplata va fi achitata la unitatea care presteaza serviciul medical (spital, cabinet, 
laborator) si reprezinta venituri ale acelei unitati. 
   Documentul justificativ va fi un formular special numit “tichetul moderator pentru 
sanatate”. 
   Sumele platite de asigurati pentru coplata sunt deductibile fiscal. 
   Plata pe tichetele de sanatate va fi de maxim 600 lei / persoana intr-un an calendaristic 
dupa care pacientul va obtine o dovada de la Casa de Asigurari si nu va mai plati alte 
sume in sistemul sanitar in respectivul an. 
 
   In legatura cu aceste masuri preconizate de Ministerul Sanatatii consideram ca: 

1.Pensionarii au platit contributia pentru asigurarile sociale de sanatate in toata 
viata activa iar acum sunt obligati sa plateasca inca odata. Mai ales cei care au avut 
“ghinionul” sa munceasca astfel incat sa beneficieze de pensii peste 700 lei, sunt 
“sanctionati” cu o noua taxa. 

2.Este stabilit arbitrar pragul de 700 lei pensie pentru cei care nu vor plati. In 
sistemul actual, impozitarea pensiilor se face peste pragul de 1000 lei. 

3.Coplata nu este stabilita in functie de veniturile pensionarului; sunt aceleasi 
taxe  pentru o pensie de  701 lei sau de 2000 lei. Astfel, efortul pentru bugetul 
pensionarilor este inegal, fiind discriminati cei cu pensii mai mici.  

4.Dupa atingerea pragului de 600 lei in total intr-un an calendaristic pacientul  
trebuie sa mearga la Casa de Asigurari sa depuna chitantele, sa astepte sa i se elibereze 
o noua dovada pe baza careia sa nu mai plateasca. Toate acestea inseamna pentru un 
pensionar bolnav (câţi pensionari nu au afectiuni medicale?) cozi, birocratie greoaie, 
drumuri multe, timp si sanatate irosite. 

5.Pensionarii vor avea o retinere din motive financiare sa se prezinte la medic la 
primele semne de boala; aceste prime semne se pot agrava in timp, astfel incat un 
bolnav care ar putea fi tratat mai usor la inceput, sa ajunga la  medic mult mai tarziu; 
solutiile terapeutice ar putea fi depasite in acel moment sau costurile necesare 
tratamentului, eventual al spitalizarii, mult mai mari. 

 
6.Pentru persoanele exceptate la plata, coplata va fi acoperita din diverse alte 

surse ale statului astfel:    
-Bugetul asigurarilor sociale pentru copii si pensionarii cu pensia sub 700 lei 
-Bugetul administratiei locale pentru persoane fara venituri si cele cu ajutor social 
-Bugetul asigurarilor de somaj pentru someri 
-Bugetele ministerelor si institutiilor care au stabilit legi speciale pentru 

beneficiarii acestora.  
Unitatile sanitare vor trebui sa recupereze banii din toate aceste surse si este de 

presupus o procedura greoaie, cu recuperarea dificila a banilor pentru serviciile prestate. 
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Astfel, medicii vor fi interesati sa acorde consultatii cu programare prioritara a 
celor care achita direct coplata in detrimentul persoanelor exceptate; deoarece, conform 
noilor reglementari se platesc de catre sistemul asigurarilor de stat doar 20 de consultatii 
pe zi, accesul la consultatii al persoanelor cu venituri mici va fi mult ingreunat.  

 
7.In prezent, statul plateste pentru o consultatie la medicul specialist 15 puncte x 

0,70 lei = 10,50 lei impozabili din care medicul ramane cu circa 8 lei net; coplata va fi 
de 10 lei pentru aceeasi consultatie, astfel incat prestatia medicala e platita mai mult din 
buzunarul pacientului decat al statului; practic, pacientul plateste iar statul asigura o co 
plata mai mica. 

8.Este necesara definirea clara a situatiilor care inseamna urgente medicale 
exceptate la plata si cine are resposabilitatea incadrarii afectiunii unui pacient in aceasta 
categorie. 

9.Odata cu introducerea sistemului de coplata se va pierde timp, deopotriva de 
catre pacient si medic, pentru completarea altor hartii, peste birocratia deja 
binecunoscuta din cabinetele medicale; se va reduce si mai mult timpul alocat actului 
medical in sine, va fi afectata si mai mult relatia medic – pacient, ceea ce duce inevitabil 
la reducerea calitatii asistentei medicale si deteriorarea starii de sanatate a pacientilor.  

 
Art. 34. din Constitutia Romaniei garanteaza dreptul la ocrotirea sanatatii pentru 

fiecare cetatean, dar dupa introducerea coplatii cine garanteaza ca atunci cand acesta 
se va imbolnavi va avea destui bani ca sa  poata ajunge la medic? 
 
 
 Cu deosebita stima, 
 Presedintele Federatiei Nationale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din Romania  
 Ing.         Secretar general 
      Gheorghe Chioaru      Ec. 
             Giorgica Badarau 


