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CAPITOLUL 7 - GRUPUL ȚINTĂ ȘI BENEFICIARII DIRECȚI AI CENTRULUI 
 DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL ”SFÂNTUL NECTARIE” 

 
 
 

 
7. Grupul țintă și beneficiarii direcți ai Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul 

Nectarie”: 
- copii și persoane adulte, cu sau fără handicap, fără venituri sau cu venituri mici, cu domiciliul 

legal pe raza sectorului 6. 
 
Serviciile medicale de specialitate pentru persoanele defavorizate din comunitatea locală a 

sectorului 6 se vor acorda în funcție de venitul pe membru de familie, după cum urmează: 
 
1. Persoanele cu un venit de până la 1000 lei/membru de familie sau 1100 lei dacă este 

persoană singură, vor beneficia de servicii medicale gratuite, în sumă maximă de 1000 lei/an; 

2. Persoanele cu un venit situat între 1001 lei – 1200 lei/membru de familie sau între 1101 

lei - 1300 lei dacă este persoană singură, vor achita 25% din serviciile medicale, ajutorul acordat 

fiind în sumă maximă de 750 lei/an; 

3. Persoanele cu un venit situat între 1201 lei – 1500 lei/membru de familie sau între 1301 

lei - 1600 lei dacă este persoană singură, vor achita 50% din serviciile medicale, ajutorul acordat 

fiind în sumă maximă de 500 lei/an; 

4. Persoanele cu un venit situat peste 1500 lei/membru de familie sau peste 1600 lei dacă 

este persoană singură, vor achita integral serviciile medicale. 

5. Pentru persoanele care optează exclusiv pentru servicii medicale de STOMATOLOGIE, 

ajutorul acordat este în sumă maximă de: 

- 1500 lei/an pentru persoanele care se încadrează în prima categorie (punctul 1); 

- 1125 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a doua categorie (punctul 2); 

- 750 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a treia categorie (punctul 3). 

6. Persoanele adulte cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia gratuit de 
maxim 4 ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, conform recomandărilor 
medicului specialist de recuperare medicală; 

7. Copiii cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia gratuit de maxim                   
4 ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, conform recomandărilor medicului 
specialist de recuperare medicală. 

 



 
 

 În baza cererii formulate, documentele justificative depuse de către solicitant sunt evaluate de 
către personalul desemnat din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”. După 
evaluare, între beneficiar și centru se va întocmi un contract pentru acordarea de servicii medicale. În 
baza acestui contract și în funcție de încadrarea în categoriile mai sus menționate, solicitantul va putea 
accesa serviciile medicale disponibile în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul 
Nectarie”. 
 Serviciile medicale de tip ambulatoriu se vor acorda conform programului stabilit la nivelul 
fiecărui cabinet medical. 

 
  

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 


