
 294

ANEXA 23 D 
DECLARA IE 

 
 
    Subsemnatul(a) .......................... domiciliat/  în localitatea ............................, str. 
...................................., nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ..., ap. ......., jude ul ..........................., 
telefon .........................., actul de identitate ............ seria ..........., nr. ......................, CNP/cod unic 
de asigurare ....................................... cunoscând c  falsul în declara ii se pedepse te conform legii, 
    declar pe propria r spundere c  m  încadrez în una din categoriile de asigura i scutite de coplat , 
prev zute mai jos: 
 
    ( ) copii 0 - 18 ani (conform art. 2131 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s n t ii - se completeaz  de p rin i/apar in tori legali) 
 
    ( ) tineri între 18 ani i 26 de ani - dac  sunt elevi, absolven i de liceu - pân  la începerea anului 
universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studen i - care nu realizeaz  venituri din munc  
(conform art. 2131 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii) 
 
    ( ) bolnavi cu afec iuni incluse în programele na ionale de s n tate stabilite de Ministerul 
S n t ii - pentru serviciile medicale aferente bolii de baz  respectivei afec iuni care nu realizeaz  
venituri din munc , pensie sau din alte surse (conform art. 2131 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul s n t ii) 
 
    ( ) pensionari cu venituri numai din pensii de pân  la 740 lei/lun  (conform art. 2131 lit. c) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii) 
 
    ( ) femei îns rcinate i l uze - cu venituri peste salariul de baz  minim brut pe ar  - pentru 
servicii medicale legate de evolu ia sarcinii (conform art. 2131 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul s n t ii - pentru toate serviciile medicale) 
 
    ( ) femei îns rcinate i l uze - care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baz  minim 
brut pe ar  - pentru toate serviciile (conform art. 2131 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul s n t ii) 
    dovedit  prin documentul/documentele ..............., 
 
 
 
            Data                                                                                         Semn tura 
    ......................                                                                                 ....................... 
 
 


