
  
DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE 

 
DOVADA CALITATII DE ASIGURAT 

 
1.- pentru copii prescolari –copie dupa certificatul de nastere 
2.-pentru elevi –copie  dupa certificatul de nastere sau adeverinta elev 
3.-pentru persoanelel intre 18-25 ani care urmeaza cursurile unei scoli/universitati- adeverinta de la instititia unde invata; 
4.-pentru persoanele incadrate  intr-o institutie/intreprindere – adeverinta de salariat de la locul de munca, in care sa se specifice 
calitatea de angajat si documentele prin care  se face palta asigurarilor: 
5-pentru pensionari,veterani de razboi,persoane cu handicap – cuponul de pensie: 
6- pentru persoanele aflate in intretinerea altor persoane – adeverinta de la  locul de munca al intretinatorului in care sa 
specifice numelel persoanelor aflate in intretinere 
7.- in cazul sotiei sau sotului,daca partenerul este asigurat,se va aduce dovada de asigurare a sotului,/sotiei si o copie dupa 
certificatul de casatorie 
8.- pentru persoanele aflate intr-o forma de protectie sociala se va aduce o copie dupa documentul respectiv care atesta ca este  
cuprins intr-o forma de protectie  sociala. 
9.-pentru cetatenii straini  din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiul  Economic European,-  cardul european de  asigurari 
sociale de sanatate in perioada de valabilitate 
10-Formularele Europene 112 emisa in Baza Regulamentului CEE nr 1408/1971 
 
Bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist 
Actul de identitate a pacientului 
 
Internarea intr-o sectie de spital se face in urma consultului medicului specialist si cu acordul sefului de sectie..Pacientii care nu 
prezinta afectiuni acute dar necesita tratament spitalicesc pot fi incluse pe liste de asteptare 
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat ,cele care sunt victime ale unui accident rutier sau agresiuni sunt obligate sa 
suporte integral cheltuielile de spitalizare. 
Pentru situatiile de Urgenta  spitalul va oferi ingrijiri medicale si persoanelor neasigurate.Dupa ce afectiunea nu mai pune in 
ericol viata pacientului acesta va opta fie pentru plata perioade de internare  ulterioare fie pentru externare si trattament in 
ambulatoriu contra cost. 
In cazul ca pecientul solicita internare la cerere sau beneficieaza de conditii de cazare deosebite poate plati integral sau 
partial internarea.. 
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