
CONSILIUL LOCAL CȊMPENI 

SPITALUL ORĂŞENESC CȊMPENI,   Str.Horea Nr.63, Cȋmpeni,  Cod poştal 515500                                                                                                                                                             

Telefon 0258-771715/771717,   Fax 0258-771976,                                                                                                                                                 

E-mail: spitalul_cimpeni@yahoo.com 

Oerator date cu caracter personal 34653 

SPITALIZARE 

 

Asistența medicală la Spitalul Orasenesc Cimpeni  este asigurată prin: 

 spitalizare continua  

 spitalizare  de zi  

 

Criterii spitalizare: 

 urgente medico-chirurgicale; 

 situațiile în care este pusă în pericol viata pacientului sau care necesită supraveghere 

medicală continuă; 

 diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu; 

 tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii; 

 pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare. 

 

FIȘIER 

 Program: Luni – Vineri 

 Orele: 7.30 – 15.00 

 Telefon: 0258/771717 interior 24 (digital) 

 

INTERNĂRI 

 Program: Luni – Vineri 

 Orele: 7.30 – 15.00 

 Telefon: 0258/771717 interior 24  (digital) 

 

Condiţii de internare sau consult 

1 – Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist; 

2 – Buletinul sau cartea de identitate; 



3 – Dovada calităţii de asigurat, in conformitate cu ORDINUL NR.581/2014 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de 

asigurat, emis de Presedintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. 

 

DOCUMENTE ELIBERATE LA EXTERNARE 

 Biletul de externare; 

 Biletul de trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat in servicii de 

recuperare ; 

 Reteta compensata / gratuita dupa caz; 

 Scrisoarea medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu; 

 Concediul medical (la cerere) 

 Adeverinta medicala – pentru elevi, studenti, etc.; 

 Formular–cerere de externare pe propria raspundere; 

 Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite. 

 

SPITALIZARE/TARIFE 

 Asistenta medicala- spitalizarea de zi si continua – este gratuita, atunci când pacientii au bilet 

de trimitere de la medicul de familie/ medicul specialist  si adeverinta de asigurat; 

 Asistenta medicala - spitalizarea de zi si continua – este cu plata, pentru pacientii neasigurati 

sau fara bilet de trimitere  care se considera ca nu sunt urgenta  

 

http://www.instparhon.ro/images/pdf/ordin_581_2014.pdf

