
BIROU INTERNARI 

 
Internarea se realizează în baza de biletului de internare eliberat de către medicul de familie sau cel specialist , 
semnat și parafat de către un medic specialist al SJBM. 
 În cazuri de urgenţă, internarea se face direct prin Unitatea de Primiri Urgențe a spitalulului. 
 
 DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE: 
  

a) internare continuă 
 

 bilet de trimitere, semnat și parafat de un medic specialist al SJBM 
 buletinul sau cartea de identintate /certificat de naștere pentru copii sub 14 ani 
 card de sănătate - adeverinta inlocuitoare de card / adeverinta inlocuitoare de card din motive     

         religioase valabile 
 
b)  internare de zi 
 

 bilet de trimitere semnat și parafat de un medic specialist al SJBM cu data și ora programării  
 buletinul sau cartea de identintate /certificat de naștere pentru copii sub 14 ani 
 card de sănătate - adeverinta inlocuitoare de card / adeverinta inlocuitoare de card din motive     

         religioase valabile 
 

Precizari card de sanatate 

 

Nr.crt. Categorie pacient  Documentul care trebuie prezentat de catre pacient ( 

persoane peste 18 ani ) 

1 Asigurati carora le-a fost emis 

cardul 

Card national de asigurare de sanatate 

2 Asigurati care refuza cardul din 

motive religioase sau de constiinta 

Adeverinta de asigurat pentru persoanele care refuza 

in mod expres, din motive religioase sau de 

constiinta, primirea cardului national de asigurari 

sociale de sanatate ( cu valabilitatea de 3 luni de la data 

emiterii ) 

3 Asigurati carora li s-a emis cardul 

de sanatate , dar nu-l pot prezenta 

din urmatoarele motive : pierdere, 

deteriorare, furt sau cardul prezinta 

defectiune tehnica 

Adeverinta de inlocuire a cardului l de asigurari 

sociale de sanatate pana la eliberarea cardului 

duplicat (cu valabilitatea de 60 de zilei de la data emiterii 

) 

4 Asigurati care in urma consultarii  

Platformei Informatice a Asigurarilor 

de Sanatate ( PIAS ) rezulta ca nu au 

card emis. 

Nu este necesara prezentarea niciunui document. Se 

printeaza sau salveaza in format electronic rezultatul 

interogarii Platformei PIAS 

5 Asigurati beneficiari al Cardului 

European de asigurari de sanatate 

Card European de sanatate valabil. 

6 Persoane care prezinta card sau 

adeverinta de inlocuire, dar care in 

urma consultarii Platformei PIAS 

rezulta ca nu sunt asigurate 

Se indruma spre CAS Maramures in vederea obtinerii 

statutului de asigurat. Acestea vor prezenta ulterior 

Adeverinta de asigurat care certifica ca persoana in 

cauza este asigurata in sistemul asigurarilor sociale din 

Romania. 

PROGRAM  BIROU INTERNĂRI 

 LUNI-VINERI                                          SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ 

  07.00-15.00                                                       inchis 

  

http://www.spitalulconstanta.ro/pagina-pacientului/birou-internari/


  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


