
Condiții de internare / externare 

Criteriile de internare care trebuierespectate sunt: 

1. urgente medico-chirurgicaleșisituațiileîn care estepusăînpericolviațapacientuluisau au 
acestpotențial, care necesităsupravegheremedicalăcontinuă; 

2. diagnosticul nu poate fi stabilitînambulatoriu; 
3. tratamentul nu poate fi aplicatîncondițiileasistențeimedicaleambulatorii, 

pacientulestenedeplasabilsaunecesităizolare. 

Dovedireacalității de asigurat 

Documente care trebuieprezentatefurnizorului de serviciimedicalepentru a dovedicalitatea de asigurat: 

• Salariat – Act de identitateșiadeverințăeliberată de angajator care poartavizacasei de asigurări 
de sănătate; 

• Persoanafizicăautorizată (PFA) – Act de identitateșidovadaultimeiplați la FNUASS; 
• Persoanelefizicefărăvenitobligatăsă se asigure – Act de identitateși ultima chitanță de plataîn 

care estestipulată ultima lună/trimestrupentru care s-a plătit; 
• Pensionar – Act de identitateșiultimulcupon/talon de pensie; 
• Copiiîn vârstă de până la 18 ani – Act de identitate, dacă nu realizeazăvenituri din muncă; 
• Elevii, uceniciipestevârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizeazăvenituri din 

muncă – Act de identitateșiadeverință de elevsaucarnetul de elevvizat la zi; 
• Absolvenții de liceu, până la începereaanuluiuniversitar, dar nu maimult de 3 luni – Act de 

identitateși un act din care sarezulteabsolvirealiceului; 
• Studenții dacă nu realizeazăvenituri din muncă – Act de identitateșiadeverință de student 

saulegitimația de student vizată la zi; 
• Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copiluluiși nu 

realizeazăvenituri din muncăsau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act 
doveditor ca provine din sistemul de protecție a copilului, declarație pe proprierăspundere din 
care săreiasăcă se aflaînîngrijireaalteipersoaneși a documenteloreliberate de unitățilefiscale din 
care sărezultecă nu realizeazăvenituriimpozabileși/sau nu estebeneficiar de ajutor social; 

• Șomer – Act de identitateșicarnetulși/sauadeverințaeliberată de AJOFM; 
• Beneficiar de ajutor social – Act de identitateșiadeverințaeliberată de primărie din care 

sărezultecalitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001; 
• Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de încadrareîntr-un grad de handicap, vizat 

periodic, și a documentuluieliberat de deunitățilefiscale din care sărezultecă nu 
realizeazăvenituriimpozabile; 

• Asigurarea de sănătatefacultativă (membriimisiunilordiplomatice, cetățeniistrăinișiapatrizii 
care se aflătemporarînțarăși nu au solicitatviza de lungăședere, cetățean roman cu 
domiciliulînstrăinătate care se aflătemporarînțară) – Act de identitateșidovadacalității de 
asigurat se face cu ultima chitanță de plataîn care estestipulatăultimălună/trimestrupentru care s-
a efectuatplata; 



• Beneficiarilegispeciale (DecretulLege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al 
revoluției, etc.) – Act de identitate, un document doveditorînacestsens, eliberat de 
instituțiaabilitatăsăeliberezeacest act (vezimaijos) și document eliberat de 
unitățilefiscaleteritoriale din care sărezultecă nu realizeazăvenituriimpozabile, alteledecâtcele 
din pensii; 

• Deținuțiipolitici, Certificatul din care reiese ca suntețiîncadratînprevederileLegii nr. 118/1990; 
• EroiiRevoluției din decembrie 1989, Certificatul de erou al Revoluției; 
• Veterani de război, Legitimația de veteran; 
• Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venitsau au venituri sub salariul de baza minim brut pe 

țară – Act de identitateșiadeverințamedicalăși a documentuluieliberat de 
unitățilefiscaleteritoriale din care sărezultecă nu realizeazăvenituriimpozabilesau pe 
bazadocumentelor justificative cărealizeazăvenituri sub salariul de bază minim brut pe țară; 

• Lăuzele, dacă nu au nici un venitsau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară – Act 
de identitateșicertificatului de naștere a copiluluiși a documentuluieliberat de 
unitățilefiscaleteritoriale din care sărezultecă nu realizeazăvenituriimpozabilesau pe 
bazadocumentelor justificative cărealizeazăvenituri sub salariul de bază minim brut pe țară; 

• Bolnavii cu afecțiuniincluseînprogramelenaționale de sănătate stabilite 
de Ministerul Sănătății, până la vindecarearespectiveiafecțiuni, dacă nu realizeazăvenituri din 
muncă, pensiesau din altesurse – Act de identitateși un document care 
săatesteboalainclusăînprogramelenaționale de sănătate; 

• Co-asiguratul – Act de identitateși un document care atestăcalitatea de asigurat a 
persoaneiînîntreținereacăreia se găsește co-asiguratul. Pot fi co-asigurațiurmătoarelecategorii de 
persoanesoțul, soțiașipărintiifărăvenituriproprii, aflațiînîntreținereauneipersoaneasigurate; 

• Militarii – care satisfacserviciulmilitarîn termen – Act de identitateșiadeverințăeliberata de 
unitățilemilitarecompetente; 

• Persoanele care se aflăînexecutareamăsurilorprevazuteîn art. 105, 113 și 114 din Codul 
penal șipentrupersoanele care se aflăînperioada de amânaresau de 
întrerupereaexecutăriipedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – Adeverințăemisă 
de instituțiile din subordineaMinisteruluiAdministrațieișiInternelor; 

• Persoanele care se aflaînconcediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – Act 
de identitateșiadeverințăemisă de angajator; 

• Persoanele care sunt returnatesauexpulzateori sunt victime ale traficului de persoaneși se 
aflăîntimpulproceduriinecesarestabilirii identității – Act de 
identitateșiadeverințaeliberatăînacestsens de instituțiile din 
subordineaMinisteruluiAdministrațieișiInternelor; 

• Cetățenii străini șiapatrizii – care au solicitatșiobținutprelungireadreptului de 
șederetemporarăsau au domiciliulîn Romania – Act de identitate (pașapoarte) și document 
eliberat de casa de asigurări de sănătate. 

 

IMPORTANT! 

• CHIAR DACĂ SUNTEȚI NEASIGURAT AVEȚI DREPTUL LA SERVICII MEDICALE DE 
URGENȚĂ GRATUIT ȘI BENEFICIAȚI DE PACHETUL MINIMAL DE SERVICII 
MEDICALE, FĂRĂ A FACE DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT; 

• CALITATEA DE ASIGURAT ȘI DREPTURILE DE ASIGURARE ÎNCETEAZĂ ODATĂ 
CU PIERDEREA DREPTULUI DE DOMICILIU SAU DE ȘEDERE ÎN ROMANIA. 



 

INFORMAȚII EXTERNARE: 

Externareapacienților se face de lunipanavineriintreorele8,00-13,00, cu exceptiacazurilor de forta majora 
(deces, transfer interspitalicesc). 

Ora externăriiva fi comunicată cu celpuțin o ziînainte de mediculcurant, 
lucrucevăvapermitesăvăanunțațifamiliasaualtărudăapropiată de externareadumneavoastră. 

Dacă nu avețitelefonmobilsolicitațiajutorulpersonaluluiangajat al spitalului. 

La externare, pacientuluiasigurati se elibereazăurmătoareledocumente: 

• bilet de ieșire din spital, acestaconțineevaluareastării de sănătateaasiguratului la 
momentulexternăriișiindicațiile de 
tratamentșisupraveghereterapeuticăpentruurmătoareaperioadă; 

• scrisoaremedicală, care trebuiesă fie transmisămedicului de familie; 
• prescripțiemedicală: rețetăelectronicăgratuităsaucompensatăeliberată de medicul din spital la 

externareabolnavului; 
• chitanța, eliberată de biroulcontabilitate din cadrulspitalului, pentrucazurile de co-plată; 
• fișadecontului de cheltuieli, conform Ordinului M.S. nr. 1100/2005 – 

privindintroducereadecontului de cheltuielice se 
elibereazăpacientuluipentruserviciilemedicaleprimite; 

• certificatul de concediu medical (încazulpersoanelorce au calitatea de salariat, la 
solicitareaacestora). 
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