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INFORMAŢII PRIVIND ACTELE NECESARE 

PENTRU INTERNAREA ÎN SECŢIILE DE ADULŢI  

NR. I ŞI II 

 

 
PENTRU INTERNARE SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE: 

 

- buletin sau carte de identitate 

- bilet de trimitere/internare emis de medicul de familie 

sau medicul specialist. Pe lângă afecţiunea care necesită 

recuperarea, medicul va nota şi afecţiunile asociate şi 

după caz conduita terapeutică 

- card de sanatate activat 

- dovada de asigurat care după caz poate fi: 

• adeverinţă emisă de angajator, modelul de adeverinţă 

prevăzut în Anexa 1 din Ordinul 903/2007  

• cupon de pensie din luna anterioară internării sau luna 

în curs 

 

Pentru categorii înscrise mai jos se solicită adeverinţă 

de asigurat de la CAS pe baza următoarelor acte:  
 

 Persoane care desfăşoară activităţi independente 

(liber-profesionişti), care obţin venituri agricole, din 

cedarea folosinţei bunurilor, din drepturi de autor, 

asociaţi unici sau persoane fără venituri care se 

asigură la salariul minim pe economie: 
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- vor prezenta în xerocopie ultima chitanţă din anul 

curent sau adeverinţa eliberată de CAS  

- în raport de perioada pentru care s-a efectuat plata, pot 

fi perioade neacoperite de plată a contribuţiei ultimele 

3 luni de la data prezentării la spital, conform art. 258, 

alin. 3 din Legea 95/2006. 

În cazul prezentării adeverinţei eliberate de instituţia 

noastră, aceasta va fi prezentată în original, dar având în 

vedere că are un anumit termen de valabilitate, la dosarul de 

internare se va depune o xerocopie certificată de persoana 

care a făcut internarea. 

Valabilitatea adeverinţei este înscrisă pe document. 

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. 1 cât şi ale art. 2 

alin 4 din Ordinul 617/2007, considerăm că putem veni în 

sprijinul unor categorii de asiguraţi pentru a se prezenta 

direct cu documentele doveditoare/sau adeverinţa CAS la 

dvs., şi anume: 

a) Copii până la 18 ani – certificat de naştere sau 

buletin/carte de identitate 

b) Persoanele care se află în concediu pentru creşterea 

copilului până la 2 ani sau 3 ani pentru copilul cu 

handicap – copie după decizia eliberată de Direcţia de 

muncă, familie şi egalitate de şanse. 

c) Persoanele care fac parte dintr-o familie 

beneficiară de ajutor social 

- adeverinţă eliberată de primăria localităţii de domiciliu 
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d) Persoanele beneficiare de indemnizaţie de şomaj – 

carnetul/adeverinţa de şomer 

e) Pensionarii – ultimul cupon de pensie în xerocopie, 

ultimul talon de plată prin cont curent sau ultimul 

mandat poştal 

f) Persoanele care se află în executarea măsurilor 

prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi 

pentru persoanele care se află în perioada de amânare 

sau de întrerupere a executării pedepsei private de 

libertate – adeverinţă emisă de instituţia respectivă sau 

de instituţia în grija căreia se află persoana. 

g) Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori 

sunt victime ale traficului de persoane şi se află în 

timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii – 

adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi 

din care să rezulte că se află în această situaţie 

 Următoarele persoane asigurate fără plata contribuţiei 

vor prezenta Adeverinţă eliberată de CAS iar în cazul 

în care nu o deţin, vor fi îndrumaţi la CAS cu 

următoarele documente: 

a) Tinerii cu vârsta între 18-26 ani, dacă sunt elevi, 

studenţi, ucenici 
- Act de identitate 

- Document eliberat de Unităţile fiscale de domiciliu 

din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă 

în ultimii 5 ani 

- Document din care să rezulte că au calitatea de elev 

sau student 
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- Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că 

nu realizează venituri din muncă 

b) Soţul, soţia fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea 

unei persoane asigurate 
- Cu act de identitate 

- Documente care să ateste relaţia de rudenie sau 

căsătoria cu persoana asigurată 

- Documente eliberate de Unităţile fiscale de domiciliu 

din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile 

în ultimii 5 ani 

- Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că 

nu realizează venituri proprii 

- Declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate 

prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana 

respectivă 

c) Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-

Lege 118/1990, respectiv persoane persecutate politic, 

deportaţi, prizonieri; OG 105/1999, respectiv persoane 

persecutate pe motive etnice; Legea 44/1994, respectiv 

veterani şi văduve de război; Legea 42/1990, respectiv 

eroii martiri, răniţi şi luptătorii pentru victoria revoluţiei 

din România din 1989 
- Actul de identitate 

- Documente doveditoare că se încadrează în una dintre 

categoriile de beneficiari al acestor legi 

- Documentul eliberat de Unităţile fiscale de domiciliu 

din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile 

în ultimii 5 ani, altele decât cele din pensii 
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- Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că 

nu realizează alte venituri decât cele prevăzute de 

legile speciale sau pensii; 

d) Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din 

sistemul de protecţie a copilului, cu act de identitate, 

document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de 

protecţie a copilului 

- Act de identitate 

- Document care să ateste că au fost incluşi într-un 

sistem de protecţie a copilului 

- Document eliberat de Unităţile fiscale de domiciliu 

din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă 

în ultimii 5 ani 

- Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că 

nu realizează venituri din muncă; 

e) Persoanele cu handicap care nu realizează venituri 

impozabile 
- Act de identitate 

- Certificatul de încadrare într-un grad de handicap 

- Documentul eliberat de Unităţile fiscale de domiciliu 

din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile 

în ultimii 5 ani 

- Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că 

nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute de 

legea prin care li s-a stabilit această calitate 
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f) Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de 

sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice care nu 

au venituri 

- Actul de identitate 

- Adeverinţa medicală eliberată de medicul curant sau 

de medicul coordonator al programului de sănătate 

- Documentul eliberat de Unităţile fiscale de domiciliu 

din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile 

în ultimii 5 ani 

- Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că 

nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse 

g) Femeile însărcinate sau lăuze care nu realizează 

venituri sau au venituri sub salariul minim pe economie 
- Act de identitate 

- Adeverinţa medicală 

- Certificatul de naştere a copilului – pentru lăuze 

- Documentul eliberat de Unităţile fiscale de domiciliu 

din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile 

în ultimii 5 ani 

- Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că 

nu realizează venituri sau documentele justificative cu 

veniturile lunare sub salariul de bază minim brut pe 

ţară. 

 

 

 


