
Documente necesare la înregistrarea Unitãţilor Medicale cu personalitate juridicã (SRL-uri) în 

Registrul Unic al Cabinetelor Medicale: 

1). Înregistrarea unităţii şi emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se 

fac în baza următoarelor documente:     

    a) cererea reprezentantului legal al unităţii medico-sanitare; 

    b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul   

     persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii  

     juridice; (original+copie) 

    c) actul constitutiv (original+copie); 

    d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, 

    pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 1998,  

    republicată (original+copie); 

    e) dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează cabinetul medical  

    (original+copie); 

    f) avizul de funcţionare a cabinetului de la Colegiului Medicilor – filiala Vaslui, xerocopie +original; 

    g) autorizaţia sanitară de funcţionare (original+copie); 

    h)   copie diplomã medic;      

   i) codul parafei  avizul colegiului medicilor (original+copie); 

   j) Certificat membru de la  Colegiul Medicilor, certificat/e competenţe-xerocopii +original; 

   k) autorizaţiile de liberã practica a personalului care presteazã serviciile medicale. 

   l) chitanta-platita la casieria D.S.P. Vaslui 25 lei 

 

2). Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale se va verifica de direcţiile de sănătate 

publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectori delegaţi. 

    ART. 26  

   (1) În cererea de înregistrare şi în certificatul emis de către direcţiile de sănătate publică se vor menţiona 

activităţile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară, precum şi numărul de 

cabinete medicale ce vor funcţiona în cadrul unităţii. 

   (2) Certificatul menţionat la alin. (1) se emite pe numele unităţii, organizaţiei, instituţiei care a solicitat 

înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.    

      Actele se depun la DSP Vaslui, str. Republicii, Serviciul Asistenţã Medicalã şi Programe, persoana de 

contact – consilier Bianu Livia, în zilele de luni pâna vineri între orele 800 – 1400, informaţii la telefon 

0235/311682 şi 0235/312455 – interior 127.  

    Termen de eliberare 30 de zile de la data înregistrãrii dosarelor. 

 



 

Documente necesare la înregistrarea Cabinetelor Medicale farã personalitate juridicã în Registrul 

Unic al Cabinetelor Medicale:    Înfiinţarea cabinetelor medicale şi a societăţii civile medicale (Ordinul 153 

din 203)   

 ART. 18    Cabinetul medical se înfiinţează la cererea medicului titular sau a medicilor asociaţi din cadrul 

societăţii civile medicale.        

ART. 19    Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie certificatul de 

înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale. 

ART. 20    (1) Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente: 

    a) Cerere de înfiinţare; 

    b) Certificat membru de la  Colegiul Medicilor, certificat/e competenţe-xerocopii +original; 

    c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul medical, xerocopie+original;

    d) avizul de funcţionare a cabinetului de la Colegiului Medicilor – filiala Vaslui, xerocopie +original; 

    diploma medic; 

    e) copie diplomã medic; 

    f) codul parafei 

    g) certificat de medic specialist 

    h) actul constitutiv şi statutul societăţii civile medicale, xerocopie +original; 

    i) autorizaţia sanitară de funcţionare; 

    j) declaratie pe proprie raspundere privind existenta dotarii minime necesare conform Ord. M.S.    

    nr.153/2003; 

    k) 1 dosar     

    Taxa =  25 lei  

   (2) Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale se va verifica de direcţiile de 

sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectori delegaţi. 

Actele se depun la D.S.P. Vaslui, str. Republicii,bl. 367,  Serviciul Asistenţã Medicalã şi Programe, persoana 

de contact – consilier Bianu Livia, în zilele de luni pâna vineri între orele 800 – 1400, informaţii la telefon 

0235/311682 şi 0235/312455 – int. 127.     Termen de eliberare 30 de zile de la data înregistrãrii dosarelor. 

 

 

 



 

Documente necesare la înregistrarea Cabinetelor de libera practicã pentru Servicii publice conexe 

actului medical, fãrã personalitate juridicã:   

1.  Cererea de înregistrare a cabinetului de liberã practicã pentru servicii publice conexe actului medical;   

 2.  Autorizaţia de liberã practicã a personalului care îşi exercitã în mod independent una din profesiile 

prevazute la art.1 alin(2) din ordonanţa de urgenţã nr.83/2000, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 

de liberã practicã pentru servicii publice conexe actului medical;  

3.  Dovada de deţinere a spaţiului în care functioneaza cabinetul de liberã practicã pentru activitãţi publice 

conexe actului medical;   

 4.  Avizul structurii de specialitate al Ministerului Sanatatii pentru activitatea de fabricare reparare, 

verificare şi punere în funcţiune a dispozitivelor medicale în cazul serviciilor conexe efectuate de tehnicieni 

de proteze, orteze, de proteze auditive şi de aparaturã medicalã, conform ordinului Ministerului Sãnãtãţii; 

 5.  Autorizaţia sanitarã de funcţionare;  

 6.  Dosar;  

 7.  TAXA = 25 lei. 

Actele se depun la DSP Vaslui, str. Republicii, Serviciul Asistenţã Medicalã şi Programe, persoana de 

contact – consilier Bianu Livia, în zilele de luni pâna vineri între orele 800 – 1400, informaţii la telefon 

0235/311682 şi 0235/312455 – interior 127. 

Termen de eliberare 30 de zile de la data înregistrãrii dosarelor. 

Actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică pentru activităţile conexe actului 

medical: 

1.    cerere tip  

2.    copie legalizată a diplomei de studii 

3.    cazier judiciar 

4.    adeverinţă medicală format A5 cu timbru fiscal 

5.    autorizaţia veche în original 

6.    adeverinţă de la locul de muncă sau copie a cărţii de muncă 

7.    dosar plic;                                                      

 TAXA = 5 lei 

        



        Documentele se depun la D.S.P. Vaslui, str. Republicii, Serviciul Asistenţã Medicalã şi Programe, 

persoana de contact – consilier Bianu Livia, în zilele de luni pâna vineri între orele 800 – 1400, informaţii 

la telefon 0235/311682 şi 0235/312455 – interior 127. 

Termen de eliberare 30 de zile de la data înregistrãrii dosarelor. 

 

 


