
Cerere infiintare si inregistrare CMI / CMG / CMA/ SCM  in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I 

 

 

Catre Directia de Sanatate Publica Vaslui 
 

Doamna Director Executiv, 

 

Subsemnatul (a) Dr……………………………………………………absolvent al .............................................. 

 

 medic avand specialitatea…………………………………………............,Cod numeric personal … … … … … … … … … … … … …  

 

cu domiciliu stabil in ………………………………..……………str. …………………………………………….nr. …….bl….. sc…. ap …  

 

solicit inregistrarea  in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I a Cabinetului medical individual □ 

 

a Cabinetelor  medicale grupate □   /   a  Cabinetelor  medicale associate  □ / a Societatii Civile Medicale □ 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (denumirea cabinetului este reglementata de art.4 din Ordonanta 124/1998, art. 22 din Ordinul 153/2003,) 

 

situat in  localitatea……………………………str……………………………………….............nr…, bl. ….,  

 

ap…..,  sc….  telefon cabinet.....................................e-mail................................................................  

 

cu punct de lucru/sediu secundar  situat in localitatea ……………………………… str…………………………… 

 

nr……, bl. …., ap….., sc….   telefon cabinet.............................e-mail....................................................  

cu activitati medicale autorizate (Cunosc obligatiile profesionale care imi revin in activitatea pe care o voi desfasura. Declar pe 

proprie raspundere ca este asigurata dotarea minima corespunzatoare pentru fiecare activitate autorizata, conform Anexei 2 din Ordinul 

Ministerului sanatatii nr.153/26.02.2003. In caz contrar ma supun prevederilor legale in vigoare.) 

 

……………………………………………………………………………………................................................ 

data         semnatura 
 

 

Anexez alaturat in copie     conform cu originalul urmatoarele  documente  numerotate  

prezentul dosar contine …. Pagini,                         

1. Dovada detinerii legale a spatiului  (contract de vanzare cumparare, inchiriere, comodat, concesiunepe numele medicului); 

2. Certificat membru  eliberat de  Colegiului Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti din care sa reiasa specialitatea, 

competentele, supraspecializarile medicului / medicilor 

3. Certificat de avizare al  cabinetului eliberat de Colegiului Medicilor / Colegiul Medicilor Dentisti; 

4. Autorizatie sanitara de functionare a cabinetului pentru activitatea autorizata ; 

5. Autorizatie de libera practica pentru  activitati conexe actului medical (kinetoterapie, biolog, psiholog, chimist …) 

6. Buletin / carte identitate reprezentant legal 

7. Schita cabinetului  

8. Schita-amplasament in zona a cabinetului 

9. Contract de grupare/asocire in cazul cabinetelor medicale grupate/asociate 

10. Act constitutiv si statutul Societatii Civile Medicale  

11. Tabel cu medicii specialisti care lucreaza in cadrul SCM, CMA, CMG 

 
Pot fi contactat/notificat  la: 

 adresa localitatea ……………………………… str………………………………………........nr… , bl. …., ap….., sc….  
 

 telefon ................................................................  ,  e-mail................................................................  

 
 



* Cerere modificare a Certificatului de Înregistrare a unui Cabinet medical individual / cabinete grupate  / cabinete asociate /societate civila medicala 

 

Catre Directia de Sanatate Publica Vaslui 
Doamna Director Executiv, 

 

Subsemnatul(a) Dr………………………………………………absolvent al .............................................. 

 

 medic avand specialitatea……………………………………………….........,. Cod numeric personal … … … … … … … … … … … … …  

 

cu domiciliu stabil in ………………………………..……………str. …………………………………………….nr. …….bl….. sc…. ap …  

 

reprezentant legal al  cabinetului ........................................................................................................., forma de organizare  

 

Cabinet medical individual □ / cabinete grupate □ / cabinete asociate □ / societate civila medicala □, înscris în Registrul Unic al  

 

cabinetelor medicale la data de ...................................cu numărul de înregistrare .... .... .... .... .... .... ....  solicit  

o Schimbarea  sediului la adresa :Localitatea………………………….str………………………………… 

 

          nr…….,bl…….….,ap…...,sc……telefon cabinet.....................................e-mail...................................................  

 

o Înfiinţarea sediului secundar la adresa : Localitatea…………………………  

 

            str…………………………………    nr…….,bl…….….,ap…...,sc……telefon cabinet.....................................  

 

o Anulare sediu secundar la adresa : Localitatea………………………………………………… 

 

            str……………………………………….    nr…….,bl…….….,ap…...,sc…… 

 

o  Schimbarea numelui: ………………………………………………………… 

o Completarea/modificarea  activitati autorizate : 

 specialităţi …………………………………………………………………………………….. 

competenţe  …………………………… supraspecializări …………………………… 

o Alte modificari ................................................................................................................... 

data         semnatura 

 

Anexez alaturat in copie 
12. Dovada detinerii legale a spatiului  (contract de vanzare cuparare, inchiriere, comodat, concesiunepe numele medicului); 

13. Certificat membru  eliberat de  Colegiului Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti din care sa reiasa specialitatea, 

competentele, supraspecializarile medicului ; 

14. Certificat de avizare al  cabinetului eliberat de Colegiului Medicilor / Colegiul Medicilor Dentisti; 

15. Autorizatie sanitara de functionare a cabinetului pentru activitatea autorizata ; 

16. Autorizatie de libera practica pentru  activitati conexe actului medical (kinetoterapie, biolog, psiholog, chimist …) 

17. Schita cabinetului  si  Schita-amplasament in zona a cabinetului 

18. Buletin / carte identitate reprezentant legal 

19. Documente care atesta modificarile survenite 

In original - Certificat Registru unic + anexe la certificat anterioare daca e cazul.  
Pot fi contactat/notificat  la: 

 adresa localitatea ……………………………… str………………………………………........nr… , bl. …., ap….., sc….  
 

 telefon ................................................................  ,  e-mail................................................................  
 

 

 



Cerere pentru înregistrarea unei Societăţi Comerciale (SRL) în  Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea II-a 

Catre Directia de Sanatate Publica Vaslui 
Doamna Director Executiv, 

 

S.C. _____________________________________________________ cu sediul social in  ____________________  

 str.________________________________________nr.___,bloc____,sc._____,ap____ telefon__________________  

fax_________________ email_____________________________   cu nr. de înmatriculare de la Registrul 

Comertului_____________/_____________cod fiscal ___________________,solicită aprobarea înscrierii în 

Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea aII a , pentru specialităţi medicale, competenţe, activităţi 

conexe şi supraspecializări declarate în anexa la prezenta cerere.  

Societatea este administrată de d-nul/d-na doctor____________________________________  

cu specialitatea ____________________competenţe_______________________________________ 

          Puncte de lucru: 1.________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                     2._________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________                              

                                     3._______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________+_ 

 

Anexăm alăturat in copie     conform cu originalul urmatoarele  documente  numerotate  

Prezentul dosar contine …. Pagini,                         

1. Act de  deţinere  legală a spaţiului pentru:  sediul social şi sediile lucrative/puncte de lucru SRL 

2. Certificatul de avizare al SRL de la  - Colegiul Medicilor / Colegiul    Medicilor Dentişti  

3 .Autorizatie sanitara de functionare   pentru fiecare punct de lucru din care să reiasă specialităţile, competenţele,    

supraspecializările şi activităţile conexe  care se desfăşoară  

4.Actele constitutive ale societăţii comerciale  

5.Certificat de Înmatriculare de la Registrul Comertului + cod fiscal  

6.Certificat constatator de la Registrul Comertului din care să reiasă  că sunt îndeplinite condiţiile de desfăşurare a activităţii 

la sediile lucrative/sedii secundare  

7. Dovada de la Registrul Comertului din care să reiasă că societatea are obiect unic de activitate furnizarea de servicii 

medicale, cu sau fără activităţi conexe (cerere de înscriere de menţiuni şi rezoluţia pentru societăţile comerciale înfiinţate 

înaintea anului 2000 şi neînscrise în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale - Partea a II-a). 

8. Documente justificative care să ateste că administratorul societăţii medicale sau cel puţin o treime din numărul membrilor 

consiliului de administraţie sunt medici -diplomă de medic 

9. Buletin / carte identitate reprezentant legal 

10. Tabel cu medicii specialişti  şi codurile lor de parafă, care lucrează în cadrul societăţii    medicale cu personalitate 

juridică 

11.Certificatele de membru eliberate de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii 95/2006 din care să 

reiasă specialitatea, competenţa, supraspecializarea medicului / medicilor   

12.Schiţă cabinet medical 

13.Schita amplasament in zona  

   Data:                                               Semnătura şi ştampila unităţii: 

 
 

 Persoana de contact …………………………………………………….. telefon ………………………………............... 

Adresa de contactat/notificare  

 adresa localitatea ……………………………… str………………………………………........nr… , bl. …., ap….., sc….  
 

 telefon ................................................................  ,  e-mail................................................................  

 



ANEXĂ 
 

la cererea de înregistrare a S.C………………………………………………………….……………… 

privind activităţile cu caracter medical ce urmează a fi furnizate 

 

NR CABINETE             SPECIALITĂŢI MEDICALE                                     MEDICI                                                                          

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  COMPETENŢE  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  ACTIVITĂŢI CONEXE  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  SUPRASPECIALIZĂRI  

_________________________________________________________________________________ 

Declar pe proprie raspundere ca este asigurata dotarea minima corespunzatoare pentru fiecare activitate autorizata, conform Anexei 2 din 

Ordinul Ministerului sanatatii nr.153/26.02.2003.  

   Data:                                               Semnătura şi ştampila unităţii: 

 

 

 

 



Cerere pentru modificarea unei Societăţi Comerciale (SRL) în  Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea II-a 

Catre Directia de Sanatate Publica Vaslui 
Doamna Director Executiv, 

S.C. _____________________________________________________ cu sediul social in  ____________________  

 str.________________________________________nr.___,bloc____,sc._____,ap____ telefon__________________  

fax_________________ email_____________________________   cu nr. de înmatriculare de la Registrul 

Comertului_____________/_____________cod fiscal ___________________,solicită aprobarea înscrierii în 

Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea aII a , pentru specialităţi medicale, competenţe, activităţi 

conexe şi supraspecializări declarate în anexa la prezenta cerere.  

Societatea este administrată de d-nul/d-na doctor:__________________________________ cu specialitatea 

___________________________________________________________________ 

            Societatea  înregistrată în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale cu  nr.___________la data 

de ______________________ vă solicita aprobarea: 

 schimbării sediului la adresa ________________________________________________________  

 schimbării numelui/formei de organizare în ____________________________________________ 

 înfiinţării/anulării punctului de lucru la adresa__________________________________________  

  punctului de lucru  de la adresa ________________________________________________  

 completării/modificării specialităţilor, competenţelor medicale, supraspecializărilor conform anexei  

_________________________________________________________________________ 

 completării/modificării activităţilor conexe conform anexei ____________________________ 

schimbării administratorului ______________________________________________________ 

 

Anexăm alăturat in copie     conform cu originalul urmatoarele  documente  numerotate  

Prezentul dosar contine …. Pagini,                         

1. Act de  deţinere  legală a spaţiului pentru:  sediul social şi sediile lucrative/puncte de lucru SRL 

2. Certificatul de avizare al SRL de la  - Colegiul Medicilor / Colegiul    Medicilor Dentişti  

3 .Autorizatie sanitara de functionare   pentru fiecare punct de lucru din care să reiasă specialităţile, competenţele,    

supraspecializările şi activităţile conexe  care se desfăşoară  

4.Actele constitutive ale societăţii comerciale  

5.Certificat de Înmatriculare de la Registrul Comertului + cod fiscal  

6.Certificat constatator de la Registrul Comertului din care să reiasă  că sunt îndeplinite condiţiile de desfăşurare a activităţii 

la sediile lucrative/sedii secundare  

7. Dovada de la Registrul Comertului din care să reiasă că societatea are obiect unic de activitate furnizarea de servicii 

medicale, cu sau fără activităţi conexe (cerere de înscriere de menţiuni şi rezoluţia pentru societăţile comerciale înfiinţate 

înaintea anului 2000 şi neînscrise în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale - Partea a II-a). 

8. Documente justificative care să ateste că administratorul societăţii medicale sau cel puţin o treime din numărul membrilor 

consiliului de administraţie sunt medici -diplomă de medic 

9. Buletin / carte identitate reprezentant legal 

10. Tabel cu medicii specialişti  şi codurile lor de parafă, care lucrează în cadrul societăţii    medicale cu personalitate 

juridică 

11.Certificatele de membru eliberate de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii 95/2006 din care să 

reiasă specialitatea, competenţa, supraspecializarea medicului / medicilor   

12.Schiţă cabinet medical 

13.Schita amplasament in zona  

   Data:                                               Semnătura şi ştampila unităţii: 
 Persoana de contact …………………………………………………….. telefon ………………………………............... 

Adresa de contactat/notificare  

 adresa localitatea ……………………………… str………………………………………........nr… , bl. …., ap….., sc….  
 

 telefon ................................................................  ,  e-mail................................................................  



 

ANEXĂ 
 

la cererea de înregistrare a S.C………………………………………………………….……………… 

privind activităţile cu caracter medical ce urmează a fi furnizate 

 

NR CABINETE             SPECIALITĂŢI MEDICALE                                     MEDICI                                                                          

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  COMPETENŢE  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  ACTIVITĂŢI CONEXE  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  SUPRASPECIALIZĂRI  

_________________________________________________________________________________ 

Declar pe proprie raspundere ca este asigurata dotarea minima corespunzatoare pentru fiecare activitate autorizata, conform Anexei 2 din 

Ordinul Ministerului sanatatii nr.153/26.02.2003.  

   Data:                                               Semnătura şi ştampila unităţii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cerere SUSPENDARE  activitate  cabinete medicale 

 

 

Catre Directia de Sanatate Publica Vaslui 
 

Doamna Director Executiv, 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………………......................................................... 

 

medic MG / specialist / primar in  specialitatea………………………………………………............... 

 

Cod numeric personal … … … … … … … … … … … … … Telefon de contact…………………… 

 

in calitate de 1.  reprezentant legal …..  

 

           2. imputernicit  …….. 

 

al cabinetului cu denumirea …………………………………………………………………………… 

 

 

cu forma de organizare: cabinet medical individual …….. 

cabinet medical grupat……. 

    cabinet medical asociat……. 

    societate civila medicala ……. 

SRL……………….., 

 

situat in localitatea…………………………………………..str…………………………………… 

 

nr……, bl. …., ap….., sc…. et…..  

 

inregistrat in Registrul Unic al cabinetelor medicale  cu nr. … … … … … … la data de ………….. 

 

solicit . suspendarea  cabinetului incepind cu data de ………………, pentru o perioada de ………ani 

 

  

Anexez: 

 

1 certificatul de Registru Unic + certificate anexa sau supliment dupa caz in copie  

2. copie buletin reprezentant legal  

3. imputernicire notariala daca e cazul. 

4. copie buletin imputernicit.  

 

 

 

 

 

data         semnatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cerere pentru modificarea unei Societăţi Comerciale (SRL) în  Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea II-a 

Catre Directia de Sanatate Publica Vaslui 
Doamna Director Executiv, 

S.C. _____________________________________________________ cu sediul social in  ____________________  

 str.________________________________________nr.___,bloc____,sc._____,ap____ telefon__________________  

fax_________________ email_____________________________   cu nr. de înmatriculare de la Registrul 

Comertului_____________/_____________cod fiscal ___________________,solicită aprobarea înscrierii în 

Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea aII a , pentru specialităţi medicale, competenţe, activităţi 

conexe şi supraspecializări declarate în anexa la prezenta cerere.  

Societatea este administrată de d-nul/d-na doctor:__________________________________ cu specialitatea 

___________________________________________________________________ 

            Societatea  înregistrată în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale cu  nr.___________la data 

de ______________________ vă solicita aprobarea: 

 schimbării sediului la adresa ________________________________________________________  

 schimbării numelui/formei de organizare în ____________________________________________ 

 înfiinţării/anulării punctului de lucru la adresa__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  punctului de lucru  de la adresa ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 completării/modificării specialităţilor, competenţelor medicale, supraspecializărilor conform 

 anexei  _________________________________________________________________________ 

 completării/modificării activităţilor conexe conform anexei ____________________________ 

schimbării administratorului ______________________________________________________ 
Anexăm alăturat in copie     conform cu originalul urmatoarele  documente  numerotate  

Prezentul dosar contine …. Pagini,                         
1. Act de  deţinere  legală a spaţiului pentru:  sediul social şi sediile lucrative/puncte de lucru SRL 

2. Certificatul de avizare al SRL de la  - Colegiul Medicilor / Colegiul    Medicilor Dentişti  

3 .Autorizatie sanitara de functionare   pentru fiecare punct de lucru din care să reiasă specialităţile, competenţele,    supraspecializările 

şi activităţile conexe  care se desfăşoară  

4.Actele constitutive ale societăţii comerciale  

5.Certificat de Înmatriculare de la Registrul Comertului + cod fiscal  

6.Certificat constatator de la Registrul Comertului din care să reiasă  că sunt îndeplinite condiţiile de desfăşurare a activităţii la sediile 

lucrative/sedii secundare  

7. Dovada de la Registrul Comertului din care să reiasă că societatea are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau 

fără activităţi conexe (cerere de înscriere de menţiuni şi rezoluţia pentru societăţile comerciale înfiinţate înaintea anului 2000 şi 

neînscrise în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale - Partea a II-a). 

8. Documente justificative care să ateste că administratorul societăţii medicale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului 

de administraţie sunt medici -diplomă de medic 

9. Buletin / carte identitate reprezentant legal 

10. Tabel cu medicii specialişti  şi codurile lor de parafă, care lucrează în cadrul societăţii    medicale cu personalitate juridică 

11.Certificatele de membru eliberate de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii 95/2006 din care să reiasă 

specialitatea, competenţa, supraspecializarea medicului / medicilor   

12.Schiţă cabinet medical 

13.Schita amplasament in zona  

   Data:                                               Semnătura şi ştampila unităţii: 

 
 Persoana de contact …………………………………………………….. telefon ………………………………............... 

Adresa de contactat/notificare  

 adresa localitatea ……………………………… str………………………………………........nr… , bl. …., ap….., sc….  
 

 telefon ................................................................  ,  e-mail................................................................  



 

ANEXĂ 
 

la cererea de înregistrare a S.C………………………………………………………….……………… 

privind activităţile cu caracter medical ce urmează a fi furnizate 

 

NR CABINETE             SPECIALITĂŢI MEDICALE                                     MEDICI                                                                          

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  COMPETENŢE  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  ACTIVITĂŢI CONEXE  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  SUPRASPECIALIZĂRI  

_________________________________________________________________________________ 

Declar pe proprie raspundere ca este asigurata dotarea minima corespunzatoare pentru fiecare activitate autorizata, conform Anexei 2 din 

Ordinul Ministerului sanatatii nr.153/26.02.2003.  

    

Data:                                               Semnătura şi ştampila unităţii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cerere radiere   cabinete medicale 

 

 

Catre Directia de Sanatate Publica Vaslui 
 

Doamna Director Executiv, 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………………......................................................... 

 

medic MG / specialist / primar in  specialitatea………………………………………………............... 

 

Cod numeric personal … … … … … … … … … … … … … Telefon de contact…………………… 

 

in calitate de 1.  reprezentant legal …..  

 

           2. imputernicit  …….. 

 

al cabinetului cu denumirea …………………………………………………………………………… 

 

 

cu forma de organizare: cabinet medical individual …….. 

cabinet medical grupat……. 

    cabinet medical asociat……. 

    societate civila medicala ……. 

SRL……………….., 

 

situat in localitatea…………………………………………..str…………………………………… 

 

nr……, bl. …., ap….., sc…. et…..  

 

inregistrat in Registrul Unic al cabinetelor medicale  cu nr. … … … … … … la data de ………….. 

 

solicit. radierea  cabinetului incepind cu data de ………………,. 

 

  

Anexez: 

 

1 certificatul de Registru Unic + certificate anexa sau supliment dupa caz in original  

2. copie buletin reprezentant legal  

3. imputernicire notariala daca e cazul. 

4. copie buletin imputernicit.  

 

 

 

 

 

data         semnatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cerere eliberare DUPLICAT CERTIFICAT DE INREGISTRARE IN REGISTRUL UNIC 

 

 

Catre Directia de Sanatate Publica Vaslui 
 

Doamna Director Executiv, 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………………......................................................... 

 

medic MG / specialist / primar in  specialitatea………………………………………………............... 

 

Cod numeric personal … … … … … … … … … … … … … Telefon de contact…………………… 

 

in calitate de 1.  reprezentant legal …..  

 

           2. imputernicit  …….. 

 

al cabinetului cu denumirea …………………………………………………………………………… 

 

 

cu forma de organizare: cabinet medical individual …….. 

cabinet medical grupat……. 

    cabinet medical asociat……. 

    societate civila medicala ……. 

SRL……………….., 

 

situat in localitatea…………………………………………..str…………………………………… 

 

nr……, bl. …., ap….., sc…. et…..  

 

inregistrat in Registrul Unic al cabinetelor medicale  cu nr. … … … … … … la data de ………….. 

 

solicit . ELIBERAREA unui DUPLICAT al Certificatului de Inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor 

Medicale     

 

Anexez in copie  

 
Anexez in copie  

 

1. certificatul de Registru Unic + certificate anexa sau supliment dupa caz  

2. buletin/CI  reprezentant legal  

3. Anunt in publicatie/ziar  privind pierderea documentelor / declarate nule  

4. autorizatie sanitara de functionare 

5. certificat de avizare cabinet medical  

6. contract spatiu  

7. acte SRL dupa caz 

8. imputernicire notariala daca e cazul. 

9.  buletin/CI  imputernicit. 

 

 

 

data         semnatura 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cerere  inregistrare/modificare  cabinet conex CMI / CMG / CMA/ SCM/SRL  in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea III 

 

 

Catre Directia de Sanatate Publica Vaslui 
 

Doamna Director Executiv, 

 

Subsemnatul (a) …………………………………………………… 
  

Cod numeric personal … … … … … … … … … … … … … cu domiciliu stabil in ………………………………..………  

 

 str. …………………………………………….nr. …….bl….. sc…. ap …  

 

solicit □inregistrarea  in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea III a Cabinetului de practica individual □ 

 □modificarea 
a Cabinetelor de practica grupate □ /  a  Cabinetelor  de practica  asociate  □/  Societatii Civile de Practica  □/SRL□ 

 

…………………………………………………………………………………………………(denumirea cabinetului) 

 

situat in  localitatea……………………………str……………………………………….............nr…, bl. ….,  

 

ap…..,  sc….  telefon cabinet.....................................e-mail................................................................  

 

cu activitate conexa ………………………………………………………………………………… 

 

 

data         semnatura 
     

Anexez alaturat in copie  conform cu originalul urmatoarele  documente  numerotate, prezentul dosar contine …. pagini,    

                      
Dovada detinerii legale a spatiului  (contract de vanzare cumparare, inchiriere, comodat, concesiune, care contin elemente de identificare ale spatiului , CF actualizat dupa caz); 

Autorizatie sanitara de functionare a cabinetului pentru activitatea autorizata ; 

Autorizatie de libera practica pentru  activitati conexe actului medical (kinetoterapie, biolog, psiholog, chimist …) 

Schita cabinetului , Schita-amplasament in zona a cabinetului 

Buletin / carte identitate reprezentant legal 

Contract de grupare sau asociere în cazul cabinetelor medicale grupate/asociate   

                   Actul constitutiv si statul societatii civile societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical. 

Actele constitutive ale societatii comerciale 

Dovada de la registrul comertului ca societate are obiect unic de activitate furnizare de servicii medicale conexe 

Certificat de inmatriculare de la Registru comertului, cod fiscal 

Certificat constatator de la registrul comertului privind activitatea desfasurata la sediile lucrative/punct de lucru 

Certificat de inregistrare al cabinetului conex, certificate anexa emis anterior de catre DSP Timis sau alte DSP  

Alte documente dupa caz  
 

 
 

 

Pot fi contactat/notificat  la: 

 adresa localitatea ……………………………… str………………………………………........nr… , bl. …., ap….., sc….  
 

 telefon ................................................................  ,  e-mail................................................................  

 
 




