
INFORMAȚII PRIVIND INTERNAREA 

Acte necesare la internare 

 

- Buletin/Carte de identitate/Certificat de naştere sau alt act de identitate valabil pe     

  durata spitalizării; 

- Documente medicale anterioare relevante (bilete de externare din spital, scrisori   

   medicale, rezultate ale investigațiilor etc.). 

 

Suplimentar, pentru pacienții care beneficiază de decontare CAS: 

 

- Bilet de trimitere parafat şi ştampilat de către medicul de familie / unitate sau de   

  către medicul specialist din ambulatoriu aflat în contract cu CAS; 

- Adeverinţă de salariat cu nr. de zile C.M. / 12 luni 

- Pentru pensionari, un talon de pensie din ultimele 3 luni; 

- Pentru coasiguraţi - adeverinţă CAS; 

- Pentru PFA - adeverinţă CAS; 

- Cardul de Sănătate 

sau 

- Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate pentru persoanele care nu au 

Card de Sănătate din diverse motive (religioase, conștiință, refuz de primire, furt, 

pierdere) 

sau 

- Dovada de asigurat  - Pentru cei care își plătesc asigurările de sănătate de singuri     

- Copie certificat handicap (dacă este cazul) 

- Adeverință de la Primărie - Pentru cei care primesc Ajutor Social (dacă este cazul) 

- Adeverinţă de şomaj sau xerocopie dupa carnetul de şomaj 

 

Persoane fara venit: 
- Adeverinţă de la Casa de Asigurari de Sănătate, privind plata asigurarii medicale sau 

Adeverinţă de coasigurat. 

 

Elevi sub 18 ani si studenţi: 
- Xerocopie dupa certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau carte identitate 

- Adeverinţă de elev / student. 

 

         Alte condiții 

- Acceptarea şi achitarea tarifelor practicate de spital şi afişate; 

- Existenţa unei programări, după caz. 

 

                                                                                                        
Criteriile de internare care trebuie respectate sunt: 

a) Urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa 

pacientului sau există această posibilitate,  

b) Caz care necesită supraveghere medicală continuă; 

c) Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu; 

d) Tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenței medicale ambulatorii, 

e) Pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare. 
 


