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În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.988 din 10 octombrie 2018
pentru  aprobarea  Regulilor  de  organizare  a  asistenței  medicale  primare,  în  scopul
eficientizării  asistenței medicale primare prin exercitarea independentă a profesiunii  de
medic de familie în una din formele de organizare a activității profesionale prevăzute de
legislație,  în  temeiul  Regulamentului  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30
august 2017,

ORDON:

1. Se aprobă:

1)  Procedura de înființare  a  formelor  de  organizare  a  activității  profesionale  a
medicului de familie, conform anexei nr.1;

2) modelul Declarației de fondare a Cabinetului individual al medicului de familie,
conform anexei nr.2;

3) modelul Declarației de fondare a Centrului medicilor de familie, conform anexei
nr.3;

4) modelul Avizului pentru înregistrarea de stat a Cabinetului individual al medicului
de familie/centrului medicilor de familie, conform anexei nr.4.

5)  Regulamentul-cadru  de  organizare  și  funcționare  a  Cabinetului  individual  al
medicului de familie, conform anexei nr.5;

6) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Centrului medicilor de familie,
conform anexei nr.6.

2.  Directorului  Direcției  Generale de Asistență Socială și  Sănătate a Consiliului
Municipal Chișinău, șefului Secției Sănătate a Primăriei mun. Bălți, directorului Direcției
Sănătății  și  Protecției Sociale UTA Găgăuzia, conducătorilor instituțiilor medico-sanitare
publice  care  prestează  asistență  medicală  primară,  rectorului  Universității  de  Stat  de
Medicină  și  Farmacie  Nicolae  Testemițanu,  șefului  Catedrei  Medicină  de  Familie  a



Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu:

1) a organiza informarea tuturor medicilor de familie din instituțiile medico-sanitare
subordonate,  inclusiv  a  absolvenților  rezidențiatului  în  medicina  de  familie,  despre
procedura  de  înființare  a  formelor  de  organizare  profesională  a  medicului  de  familie;

2)  a  acorda,  la  solicitare,  suportul  necesar  în  vederea  înființării  Cabinetului
individual al medicului de familie/ Centrului medicilor de familie.

3. Dna Tatiana Zatîc, șef Direcție politici în domeniul asistenței medicale primare,
urgente și comunitare:

1)  va  monitoriza  și  coordona  procesul  de  înființare  a  Cabinetului  individual  al
medicului de familie/Centrului medicilor de familie;

2) va acorda suportul consultativ-metodic necesar în vederea realizării prevederilor
prezentului ordin.

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,

MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Silvia RADU

Nr. 1262. Chişinău, 2 noiembrie 2018.

Anexa nr.1

la Ordinul Ministrului Sănătății,

Muncii și Protecției Sociale

nr. 1262 din 02.11.18

Procedura de înființare

a formelor de organizare a activității profesionale

a medicului de familie

1. Medicul de familie titular al unei practici poate să-și exercite profesiunea:

1) independent, în una din următoarele forme de organizare a activității profesionale
prevăzute de legislație:



a) cabinet individual al medicului de familie (fondat de un singur medic de familie
titular);

b) centru al medicilor de familie (fondat de doi sau mai mulți medici de familie
titulari ai practicilor);

2)  angajat în cadrul unui prestator de asistență medicală primară,  ce activează
conform Nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în
continuare – Minister).

2. În cazul cînd optează pentru exercitarea independentă a profesiunii în forma de
Cabinet individual al medicului de familie, medicul de familie titular:

1) va întocmi și va semna Declarația de fondare a cabinetului individual al medicului
de familie, conform modelului aprobat de Minister;

2) va perfecta Regulamentul de organizare și funcționare a cabinetului individual al
medicului de familie, conform Regulamentului-cadru aprobat de Minister;

3) va solicita Ministerului aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și
eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a cabinetului individual al  medicului de
familie. În acest scop va depune la Minister o cerere, la care va anexa:

a) Regulamentul de organizare și funcționare a cabinetului individual al medicului
de familie (în 3 exemplare);

b) Declarația de fondare a cabinetului individual al medicului de familie (copie);

c) Certificatul de atribuire a practicii medicului de familie fondator (copie).

3. În cazul cînd se optează pentru exercitarea independentă a profesiunii în forma
de Centru al medicilor de familie, doi sau mai mulți medici de familie titulari vor întocmi și
vor semna Declarația de fondare a centrului medicilor de familie, precum și Contractul de
grupare, conform modelelor aprobate de Minister.

4. Administratorul ales de fondatorii centrului medicilor de familie:

1) va perfecta Regulamentul de organizare și funcționare a centrului medicilor de
familie, conform Regulamentului-cadru aprobat de Minister;

2) va solicita Ministerului aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și
eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a centrului medicilor de familie. În acest
scop va depune la Minister o cerere, la care va anexa:

a) Regulamentul de organizare și funcționare a centrului medicilor de familie (în 3
exemplare);

b) Declarația de fondare a centrului medicilor de familie (copie);

c) Certificatele de atribuire a practicilor medicilor de familie fondatori (copii).



5. Ministerul va examina dosarele depuse conform pct.2 subpct.3) și pct.4 subpct.2)
și, în termen de 3 zile, va aproba regulamentul, cu eliberarea avizului pentru înregistrarea
de stat. Se va refuza aprobarea regulamentului și eliberarea avizului respectiv, în cazul când
actele depuse nu corespund legislației în vigoare.

6. După obținerea avizului Ministerului, Cabinetul individual al medicului de familie
și Centrul medicilor de familie se înregistrează de către Agenția Servicii Publice conform
procedurilor prevăzute de Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ținînd cont de prevederile art.365 alin.(10) din
Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995.

7. Cabinetul individual al medicului de familie și Centrul medicilor de familie își
desfășoară activitatea în spații din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice sau alte spații
puse la dispoziție prin comodat de autoritățile administrației publice locale și/sau centrale
ori în spații private proprii sau luate în locațiune.

8. Pînă la începerea prestării serviciilor medicale, Cabinetul individual al medicului
de familie și Centrul medicilor de familie vor fi supuse evaluării și acreditării în sănătate și
vor încheia contract cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, conform legislației.

9. Fondatorii formelor de organizare a activității profesionale a medicului de familie
vor ține cont de termenul limită de 3 luni de începere a exercitării profesiunii pe teritoriul
practicilor atribuite.
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