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CondiŃii de internare 

AsistenŃa medicală în Spitalul Clinic de UrgenŃă Militar „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova se 
acordă în regim de: 

a) spitalizare continuă; 
b) spitalizare de zi. 

 
Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraŃilor pe baza recomandării de internare din 

partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităŃi sanitare ambulatorii aflate în 
relaŃii contractuale cu casele de asigurări de sănătate precum şi a medicilor din unităŃile de asistenŃă 
medico-socială. ExcepŃie fac urgenŃele medicale şi bolile cu potenŃial endemo-epidemic, care 
necesită izolare şi tratament. 

În situaŃia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile 
medicale de urgenŃă necesare, având obligaŃia să evalueze situaŃia medicală a pacientului şi să 
externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenŃă; la solicitarea 
pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor 
aferente serviciilor medicale de către acesta. 
 

Serviciile medicale spitaliceşti prin spitalizare continua sunt preventive, curative, de recuperare 
si paliative si cuprind: 

� consultaŃii; 
� investigaŃii; 
� stabilirea diagnosticului; 
� tratamente medicale; 
� îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale; 
� cazare şi masă. 

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt: 

a) urgenŃe medico-chirurgicale şi situaŃiile în care este pusă în pericol viaŃa pacientului sau au 
acest potenŃial, care necesită supraveghere medicală continuă; 

b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu; 
c) tratamentul nu poate fi aplicat în condiŃiile asistenŃei medicale ambulatorii, pacientul este 

nedeplasabil sau necesită izolare. 
d) internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevăzuŃi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal 

şi cele dispuse prin ordonanŃa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale 
e) alte situaŃii bine justificate de către medicul care face internarea şi avizate de medicul şef de 

secŃie. 

Cum dovedesc calitatea de asigurat? 
 
Documente care trebuie prezentate la internare pentru a dovedi calitatea de asigurat: 

- Salariat – Act de identitate si adeverinŃă eliberată de angajator care poartă viza casei de 

asigurări de sănătate. 

- Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate şi dovada ultimei plăŃi la FNUASS. 

- Persoanele fizice fără venit obligată să se asigure – Act de identitate şi ultima chitanŃă de plată 

în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit. 

- Pensionar – Act de identitate şi ultimul cupon/talon de pensie. 
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- Copii în vârstă de până la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizează venituri din muncă. 

- Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani şi sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă 
– Act de identitate şi adeverinŃă de elev sau carnetul de elev vizat la zi. 

- AbsolvenŃii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de 

identitate şi un act din care să rezulte absolvirea liceului. 

- StudenŃii daca nu realizează venituri din muncă – Act de identitate şi adeverinŃă de student sau 

legitimaŃia de student vizată la zi. 

- Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecŃie a copilului şi nu 
realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act 

doveditor ca provine din sistemul de protecŃie a copilului, declaraŃie pe proprie răspundere din 

care să reiasă că se află în îngrijirea altei persoane şi a documentelor eliberate de unităŃile fiscale 

din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi/sau nu este beneficiar de ajutor social. 

- Şomer – Act de identitate şi carnetul şi/sau adeverinŃă eliberată de – AJOFM. 

- Beneficiar de ajutor social – Act de identitate şi adeverinŃă eliberată de primărie din care să 

rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001. 

- Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat 

periodic, şi a documentului eliberat de unităŃile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri 

impozabile. 

- Asigurarea de sănătate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetăŃenii străini şi apatrizii 
care se află temporar în Ńară şi nu au solicitat viză de lungă şedere, cetăŃean român cu domiciliul în 
străinătate care se află temporar în Ńară) – Act de identitate şi dovada calităŃii de asigurat se face cu 

ultima chitanŃă de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata. 

- Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluŃiei, 
etc.) – Act de identitate, un document doveditor în acest sens, eliberat de instituŃia abilitată să 

elibereze acest act (vezi mai jos) şi document eliberat de unităŃile fiscale teritoriale din care să 

rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii. 

- DeŃinuŃii politici – Certificatul din care reiese că sunteŃi încadrat în prevederile Legii nr. 
118/1990. 
- Eroii RevoluŃiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al RevoluŃiei. 
- Veterani de război – LegitimaŃia de veteran. 

- Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe 
Ńară – Act de identitate şi adeverinŃă medicală şi a documentului eliberat de unităŃile fiscale 

teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor 

justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe Ńară. 

- Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe Ńară – Act de 

identitate şi certificatului de naştere a copilului şi a documentului eliberat de unităŃile fiscale 

teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor 

justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe Ńară. 

- Bolnavii cu afecŃiuni incluse în programele naŃionale de sănătate stabilite de Ministerul 
SănătăŃii, până la vindecarea respectivei afecŃiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau 
din alte surse – Act de identitate şi un document care să ateste boala inclusă în programele 

naŃionale de sănătate. 

- Coasiguratul – Act de identitate şi un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în 

întreŃinerea căreia se găseşte coasiguratul. Pot fi coasiguraŃi următoarele categorii de persoane: 

soŃul, soŃia şi părinŃii fără venituri proprii, aflaŃi în întreŃinerea unei persoane asigurate. 

- Persoanele care se afla in executarea masurilor prevăzute în art. 105, 113 si 114 din Codul 

penal si pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării 
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pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – AdeverinŃă emisă de instituŃiile din 

subordinea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. 

- Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de munca – Act 

de identitate şi adeverinŃă emisă de angajator. 

- Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se 
află în timpul procedurii necesare stabilirii identităŃii – Act de identitate şi adeverinŃa eliberată 

în acest sens de instituŃiile din subordinea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. 

- CetăŃenii străini şi apatrizii - care au solicitat şi obŃinut prelungirea dreptului de şedere 
temporară sau au domiciliul în România – Act de identitate (paşapoarte) şi document eliberat de 

casa de asigurări de sănătate. 

AtenŃie! 

Persoanele care nu fac dovada calităŃii de asigurat beneficiază de servicii medicale 
numai în cazul urgenŃelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenŃial endemo-epidemic şi 
cele prevăzute în Programul naŃional de imunizări, monitorizarea evoluŃiei sarcinii şi a lăuzei, 
servicii de planificare familială în condiŃiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii 
medicale, stabilit prin contractul-cadru.  


