
Modalităţi de internare în spital: 

Internarea în spital se face pe baza următoarelor acte: 
a) biletului de internare din partea medicului de familie/unitate la care este înscris pacientul, a medicului de 

specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, a medicilor din unităţile de asistenţă medico-socială, a medicilor din 
dispensarele TBC, laboratoarele de sănătate mintală, cabinetele de planificare familială, cabinetele medicale de boli 
infecţioase, cabinetele de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 
Pentru cei internaţi cu afecţiuni psihice, biletul de internare va fi însoţit de o notă de relaţii cuprinzând observaţiile 
medicului unităţii, caracterizările șefilor direcţi/nemijlociţi ai celui în cauză și declaraţiile persoanelor din anturaj 
care au asistat la manifestările patologice ale bolnavului, precum și alte documente medicale anterioare. Biletul de 
internare se avizează de șeful de secţie/compartiment unde urmează să se facă internarea; 

 b) documentelor de identitate (BI/CI, Pașaport, etc.); 
 c) documentelor care să ateste calitatea de asigurat: cupon de pensie, adeverinţă de salariat cu precizarea 

numărului de zile absente de la program din motive medicale în ultimele 12/24 luni, adeverință de șomaj/copie 
carnet de somaj, copie carnet de elev/student vizat sau adeverință de elev/student, chitanță plătitor de asigurări 
sociale de sănătate pe 3 luni începând cu luna în care se face internarea, adeverință de la Casa de Sănătate Constanța 
pentru coasigurați, adeverinţă de veteran, invalid sau văduvă de război. 

d) cardul de sănătate activat sau adeverinţă de înlocuire card. 
În cazul internărilor pentru urgenţe medico-chirurgicale fără documente de internare, acestea se vor completa 

până la externarea bolnavului.  
În cazul internărilor pentru urgenţe medico-chirurgicale fără documente de internare, acestea se vor completa 

până la externarea bolnavului.  
Persoanele neasigurate se pot interna în spitalele militare doar cu aprobarea comandantului, la propunerea 

șefului de secţie/compartiment, cu suportarea cheltuielilor de spitalizare de către acestea. 
 
 

Externare din spital 

Documente care se elibereaza pacientului:  

 Biletul de externare 
 Bilet trimitere, in cazul  in care pacientul externat trebuie monitorizat. 
 Reteta compensata / gratuita dupa caz 
 Scrisoarea medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu 
 Concediul medical (după caz) 

 

Tipuri de spitalizare 

Serviciile medicale spitalicești se acordă prin următoarele tipuri de spitalizare: 

(1) Discontinuă: 
a) spitalizare de zi - forma de spitalizare prin care se asigură asistenţa medicală curativă și de recuperare, care 

concentreaza într-un număr maxim de 12 ore efectuarea de examinări, investigaţii și acte terapeutice; 
(2) Continuă: 
a) totală - forma de spitalizare prin care se asigură asistenţa medicală curativă și de recuperare neîntrerupt; 
Durata optimă de spitalizare este considerată durata medie de spitalizare la nivel naţional, constatată în anul 

precedent pe categorii de spitale și pe secţii. 
Forma de spitalizare este hotărâtă de medicul curant.  

 


