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I. Principii generale. 

1. Prezenta Instrucțiune este elaborată întru executarea prevederilor Legii Nr. 60 din 
30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Legii Nr. 190 din 08.05.2003 
cu privire la veterani, Hotărârii Guvernului Nr. 22 din 18.01.2019 privind constituirea Instituției 
publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, abrogarea și 
modificarea unor acte normative. 

2. Instrucțiunea stabilește modalitatea, procedurile și termenii de programare, internare și 
externare a beneficiarilor deserviți din surse bugetare, inclusiv cei deserviți în baza polițelor de 
asigurare obligatorie de asistență medicală, în cadrul secțiilor de reabilitarea ale Centrului 
Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (în continuare - Instituție).  

II. Înregistrarea și programarea beneficiarilor. 

3. Serviciile medicale recuperatorii în condiții de staționar se acordă gratuit, din contul 
surselor bugetare, persoanelor cu dizabilități și maladii ale aparatului locomotor (diagnostic clinic 
argumentat de către medicul specialist ortoped-traumatolog sau chirurg, inclusiv instrumental), 
persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului și veteranilor de război . 

4. Beneficiarul/solicitantul de asistență medicală recuperatoare se prezintă la Registratura 
Centrului pentru înregistrare și perfectarea actelor necesare, prezentând următoarele documente: 

- buletinul de identitate valabil; 

- polița de asigurare obligatorie de asistență medicală; 

- act ce legitimează statutul de beneficiar (veteran, persoană cu dizabilitate, etc.). 

5. Pentru a beneficia de asistență medicală recuperatoare, persoanele cu dizabilități și maladii 
ale aparatului locomotor vor prezenta obligatoriu: Rezultatul investigațiilor - radiografia 
segmentului afectat, USG organelor cavității abdominale și bazinului mic, ECG, analiza generală 
a sângelui și urinei, glicemia, MRS, probele hepatice, colesterolul. Dacă investigațiile nu sunt 
prezentate pacientul nu va fi internat, sau investigațiile pot fi efectuate în Secția consultativă a 
instituției, contra plată. 

6. Pentru a beneficia de asistență medicală recuperatoare în baza poliței de asigurare 
obligatorie de asistență medicală, deținătorul poliței pe lângă documentele prevăzute în pct. 4, va 
prezenta obligatoriu biletul de trimitere (F-027/e) în care vor fi stipulate: Rezultatul investigațiilor 
- radiografia segmentului afectat, USG organelor cavității abdominale și bazinului mic, ECG, 
analiza generală a sângelui și urinei, glicemia, MRS, probele hepatice, colesterolul. Dacă 
investigațiile nu sunt prezentate pacientul nu va fi internat, sau investigațiile pot fi efectuate în 
Secția consultativă a instituției, contra plată.  

7. Biletul de trimitere este eliberat de medicul specialist de profil (medicul traumatolog-
ortoped, sau în lipsa acestuia medicul chirurg) din cadrul instituției medico-sanitare publice de 
circumscripție, sau, după caz, din secția consultativă a instituției. 

8. După înregistrarea beneficiarului în cadrul Registraturii Centrului, acesta este îndreptat 
către medicul internist din cadrul secției consultative.  
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9. Medicul internist verifică: 

(1) corespunderea beneficiarului/solicitantului uneia din categoriile prevăzute la pct. 3 al 
prezentei Instrucțiuni; 

(2) existența și conformitatea actelor prevăzute la pct. 4 sau pct. 5 din prezenta Instrucțiune; 

(3) după caz, respectarea de către beneficiar/solicitant a termenilor și condițiilor pentru 
internare, stabilite prin Legea Nr. 190 din 08.05.2003 cu privire la veterani, precum și Hotărârea 
Guvernului Nr. 190 din 17.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, modul de 
asigurare, evidență şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor. 

10. Pentru persoanele ce solicită asistență medicală recuperatoare în baza poliței de asigurare 
obligatorie de asistență medicală, se verifică statutul poliței deținute (activă/dezactivată). 

11. În caz dacă sunt respectate condițiile prevăzute la pct. 9 și pct. 10, medicul internist 
asigură trimiterea beneficiarului/solicitantului pentru dispensarizare. 

12. Dispensarizarea se efectuează în Secția Consultativă a Instituției prin întreprinderea 
următoarelor acțiuni: 

- consultarea și depistarea afecțiunii; 

- confirmarea diagnosticului; 

- stabilirea indicațiilor sau contraindicațiilor pentru internare. 

13. În rezultatul dispensarizării, medicul internist va emite o concluzie care, în condițiile 
lipsei contraindicațiilor pentru internarea în staționarul Reabilitare, va servi drept temei de 
programare a persoanei pentru beneficierea de asistență medicală recuperatoare în condiții de 
staționar. 

14. Programarea persoanei se efectuează de către șefii secțiilor de reabilitare. La stabilirea 
datei concrete de internare se va lua în considerație procentul de ocupare a paturilor din staționare 
sau, după caz, rândul existent pentru internare.  

15. Înregistrarea datei programate se efectuează prin înscrierea persoanei în formularul Nr. 
074/e, precum și în registrul, modelul căruia este prevăzut de anexa nr. 3 la prezenta instrucțiune. 
În registrele întocmite atât manual, cât și în formă electronică, se va asigura prezența înscrierilor 
referitoare la data ultimei internări în secțiile de reabilitare ale Centrului. 

III. Internarea și externarea beneficiarilor. 

16. Internarea beneficiarilor în staționarul Reabilitare se efectuează conform programării 
stabilite, în baza dispensarizării petrecute.  

17. Beneficiarul este obligat să asigure informarea prealabilă prin orice metodă, inclusiv prin 
telefon, fax, poștă, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte, despre  imposibilitatea prezentării la 
internare conform programării stabilite. În aceste cazuri persoana va fi reprogramată pentru o dată 
mai târzie, stabilită de către șeful secției reabilitare, în dependență de posibilitățile de deservire a 
instituției.    
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18. Neprezentarea fără motive justificative a beneficiarului la data stabilită pentru internare 
duce la anularea programării. O nouă programare, în acest caz, va putea fi efectuată doar pentru 
următorul an celui de gestiune. 

19. La finele curei de tratament persoana se va prezenta la medicul șef al secției care, în 
temeiul fișei de externare întocmite de către medicul curant, va externa pacientul din staționar. 

20. Înregistrările de rigoare referitoare la data externării vor fi introduse în registrele ținute 
atât manual, cât și electronic. 

21. Informația referitoare la externarea persoanei se va transmite către Registratura Centrului 
pentru înregistrarea și arhivarea dosarului. 

IV. Evidența beneficiarilor. 

25. Evidența beneficiarilor de servicii medicale acordate în cadrul staționarelor Centrului se 
va efectua în temeiul înregistrărilor aplicate atât pe suport de hârtie, cât și în mod electronic, de 
către funcționarii responsabili din cadrul instituției, potrivit prevederilor prezentului Regulament. 

26. Scoaterea de la evidență se efectuează de către medicul internist, în următoarele cazuri: 

- vindecare (ideal); 

- schimbarea domiciliului peste hotarele țării; 

- non complianță; 

- deces.   

V. Dispoziții finale.  

27. Repartizarea persoanelor în secțiile de reabilitare se efectuează aleatoriu. Totodată, la 
repartizarea persoanelor în secțiile de reabilitare se va ține cont de procentul de ocupare a paturilor 
din staționare. 

28. Secția planificare, analiză și evaluare va prezenta lunar șefilor secțiilor reabilitare 
informația privind volumul planificat al beneficiarilor ce urmează să fie internați în staționarul 
instituției în luna următoare celei de gestiune. 

29. Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în 
sarcina persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul Departamentului medicină al Centrului 
Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare. 

30. Prezenta Instrucțiune se aprobă prin Ordinul directorului și intră în vigoare la data 
indicată în textul acestuia. 

*** 
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Anexa nr. 1  
la Instrucțiunea privind modul de programare, 
internare și externare a pacienților deserviți 
din surse bugetare în cadrul secțiilor de 
reabilitare 

 
ALGORITMUL INTERNĂRII PACIENȚILOR ÎN CADRUL SECȚIILOR DE 

REABILITARE DIN CONTUL SURSELOR BUGETARE 

PASUL 1. Pacientul personal se înregistrează și perfectează actele la Registratura instituției 
prezentând următoarele documente: 

 buletinul de identitate valabil; 
 polița de asigurare obligatorie de asistență medicală; 
 act ce legitimează statutul de beneficiar (veteran, dizabilitate). 

PASUL 2. Dispensarizarea pacienților în Secția Consultativă a instituției, unde se vor 
întreprinde următoarele acțiuni: 

 confirmarea diagnosticului; 
 înregistrarea și luarea la evidență; 
 întocmirea planului de dispensarizare – recuperare; 
 scoaterea de la evidență, care se face în caz de: 

 vindecare (ideal) 
 schimbarea domiciliului peste hotarele țării 
 non complianță 
 deces 

PASUL 3. Programarea beneficiarului pentru internare se efectuează de către șeful secției 
Reabilitare, prin înscrierea datei concrete a internării în formularul nr. 074/e, precum și în registrul 
electronic.  

PASUL 4. Internarea pentru tratament în secțiile de reabilitare se efectuează de către medicii 
șefi ai secțiilor în baza programării prealabile, conform înscrierilor din registrele respective. 

 
NOTĂ: La internare în staționarul Reabilitare persoanele cu dizabilități și maladii ale aparatului locomotor vor 

prezenta obligatoriu biletul de trimitere (F-027/e) în care vor fi stipulate: Rezultatul investigațiilor - radiografia 
segmentului afectat, USG organelor cavității abdominale și bazinului mic, ECG, analiza generală a sângelui și urinei, 
glicemia, MRS, probele hepatice, colesterolul. Dacă investigațiile nu sunt prezentate pacientul nu va fi internat, sau 
investigațiile pot fi efectuate în Secția consultativă contra plată. Persoanele cu dizabilități de pe urma războiului și 
veteranii de război vor fi examinați conform Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare și asistență 
medicală în Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare, aprobat prin Ordinului MMPSF nr. 
38 din 5 martie 2013. 
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Anexa nr. 2  
la Instrucțiunea privind modul de programare, 
internare și externare a pacienților deserviți 
din surse bugetare în cadrul secțiilor de 
reabilitare 
 

ALGORITMUL INTERNĂRII BENEFICIARILOR DEȚINĂTORI DE POLIȚE DE 
ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ (CNAM)                             

ÎN CADRUL SECȚIILOR DE REABILITARE 

PASUL 1. Beneficiarul personal se înregistrează și perfectează actele la Registratura 
instituției prezentând următoarele documente: 

 buletinul de identitate valabil; 
 polița de asigurare obligatorie de asistență medicală; 
 act ce legitimează statutul de beneficiar (veteran, dizabilitatea). 

PASUL 2. Persoana se adresează la medicul internist al secției consultative a instituției cu 
cartela de ambulatoriu F-25/e de la CMF, unde i se va prezenta informația privind indicațiile și 
contraindicațiile de internare. 

Actele și investigațiile necesare pentru înregistrare și programare cu înscrierea ulterioară 
în formularul Nr. 074/e (contra semnătura în cartela instituției) sunt: 

– Biletul de trimitere, F-27/e de la medicul specialist ortoped traumatolog de 
circumscripție (în lipsa traumatologului, de la medicul chirurg); 

– Rezultatul investigațiilor: radiografia segmentului afectat, USG organelor cavității 
abdominale și bazinului mic, ECG, analiza generală a sângelui și urinei, glicemia, MRS, probele 
hepatice, colesterolul. Dacă investigațiile nu sunt prezentate pacientul nu va fi internat, sau 
investigațiile pot fi efectuate în Secția consultativă contra plată.  

Contraindicațiile pentru tratamentul de reabilitare se stabilesc conform ordinului 
Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 432 din 25.05.2011. (Lista contraindicațiilor va 
fi afișată pe panouri informative și în biroul medicului internist). 

În caz de neîntrunire a condițiilor enumerate mai sus pacientul nu va fi internat.                               

PASUL 3. Programarea beneficiarului pentru internare se efectuează de către șeful secției 
Reabilitare, prin înscrierea datei concrete a internării în formularul nr. 074/e, precum și în registrul 
electronic.  

PASUL 4. Internarea pentru tratament în secțiile de reabilitare se efectuează de către medicii 
șefi ai secțiilor în baza programării prealabile, conform înscrierilor din registrele respective. 
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Anexa nr. 3  
la Instrucțiunea privind modul de programare, 
internare și externare a pacienților deserviți 
din surse bugetare în cadrul secțiilor de 
reabilitare 

 
   

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ 
A BENEFICIARILOR PROGRAMAȚI PENTRU INTERNARE 

 
  
 

 

 

 

 

Notă: 
Coloana 1 – conține denumirea secție de staționar respective, conform organigramei interne a instituției. 
Coloana 2 – înregistrează numărul de ordine a înscrierilor, în mod crescător, iar numărul ultimei înregistrări pe secție 
aparte va corespunde numărului planificat de beneficiar pentru internare, conform informației furnizate de către Secția 
planificare, analiză și evaluare. 
Coloana 3 – numele, prenumele beneficiarului conform datelor din buletinul de identitate. 
Coloana 4 – data nașterii a beneficiarului, conform datelor din buletinul de identitate. 
Coloana 5 – numărul de identificare de stat din 13 cifre, conform datelor din buletinul de identitate. 
Coloana 6 – categoria beneficiarului conform actelor ce le deține (veteran de război, persoană cu dizabilitate, etc.). 
Coloana 7 – se înscrie data ultimei internări în secțiile de reabilitare ale instituției. 
Coloana 8 – conține data calendaristică concretă a programării în formatul zz.ll.aa, se stabilește în prealabil, cu 
informarae obligatorie a beneficiarului (prin telefon, sau alte mijloace disponibile), în temeiul validărilor efectuate de 
către medicul internist incluse în registrul respectiv. 
Coloana 9 – conține data internării propriu zise a beneficiarului în staționar și se înscrie conform formatului zz.ll.aa. 
Coloana 10 – conține data externării beneficiarului din staționar și se înscrie conform formatului zz.ll.aa. 
Coloana 11 – conține informația referitor la modificările ce pot interveni în urma reprogramării beneficarului sau 
anulării programării. 
Coloana 12 – înregistrează numărul de ordine a înscrierii beneficiarului în registrul ținut manual (formularul 074/e). 
 
Raportare: 
- Prezentul Registru va fi completat aparte pentru fiecare lună calendaristică a anului de gestiune și va conține 
semnătura persoanei responsabile, inclusiv data întocmirii/prezentării, perioada de raportare. 
- Registrul se contrasemnează de către directorul adjunct (medicină). 


