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Ministerul Sănătăţii - MS - Ordin nr. 646/2019 din 25 aprilie 2019 
 

Ordinul nr. 646/2019 privind aprobarea documentaţiei 
pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă 

practică pentru servicii publice conexe actului medical   
 

În vigoare de la 08 mai 2019 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 08 mai 2019. Formă 
aplicabilă la 10 mai 2019. 

 
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi 
sănătate publică nr. 5.640 din 25 aprilie 2019,   
    având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) şi (3) şi art. 13 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001,   
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare,   
 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -   Se aprobă documentaţia pentru înfiinţarea şi înregistrarea 
cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, 
organizate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică 
pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 598/2001, în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a 
pentru servicii publice conexe actului medical, prevăzută în anexele nr. 1-4.   
   Art. 2. -   Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 3. -   Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
 

  

 

p. Ministrul sănătăţii, 
Dan Octavian 
Alexandrescu, 
secretar de stat 

 
    Bucureşti, 25 aprilie 2019.   
    Nr. 646.   
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ANEXA Nr. 1    
 
   A. Documentaţia pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă 
practică pentru servicii publice conexe actului medical, fără personalitate 
juridică   
   1. Cerere de înfiinţare şi înregistrare a cabinetului de liberă practică pentru 
servicii publice conexe actului medical   
   2. Certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu avizul în termen al 
titularului, precum şi al personalului de specialitate din cadrul cabinetului sau 
autorizaţia de liberă practică, după caz   
   3. Dovada titlului de deţinere a spaţiului, însoţită de schiţa spaţiului din care 
să reiasă că activitatea se desfăşoară separat de orice altă activitate sau de 
spaţiile cu destinaţia de locuinţă   
   4. Titularii cabinetelor de liberă practică individuale care, ulterior înfiinţării, 
optează pentru asociere/grupare vor depune contractele aferente şi, în funcţie 
de situaţie, vor solicita înfiinţarea cabinetelor asociate/grupate. Acestea vor fi 
înregistrate corespunzător în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 
3-a pentru servicii publice conexe actului medical.   
   B. Desfiinţarea şi suspendarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii 
publice conexe actului medical, fără personalitate juridică, se fac la cererea 
titularului şi se operează în registru.   
 

ANEXA Nr. 2    
 
   A. Documentaţia pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă 
practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu personalitate 
juridică   
   1. Cerere de înregistrare a persoanei juridice care desfăşoară servicii 
publice conexe actului medical   
   2. Certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu avizul în termen al 
titularului, precum şi al personalului de specialitate din cadrul persoanei 
juridice sau autorizaţia de liberă practică, după caz   
   3. Dovada titlului de deţinere a spaţiului punctului de lucru/punctelor de 
lucru, însoţită de schiţa spaţiului, din care să reiasă că activitatea se 
desfăşoară separat de orice altă activitate sau de spaţiile cu destinaţia de 
locuinţă   
   4. Actele constitutive ale societăţii   
   5. Certificat de înmatriculare a societăţii şi certificat constatator   
   6. Dovada de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să reiasă 
că societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii publice 
conexe actului medical   
   B. Desfiinţarea şi suspendarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii 
publice conexe actului medical, cu personalitate juridică, se operează în 
registru.   
 

ANEXA Nr. 3    
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Model    

 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului . . . . . . . . . .    

 
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE   

 
    Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului 
medical.........., cu sediul în.........., nr. de înmatriculare.........., cod fiscal.........., 
este înregistrat în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a cu 
numărul..........   
    Activităţile autorizate: . . . . . . . . . .   
 

   

 
Director executiv,  

. . . . . . . . . . 

Responsabil (administrator) 
Registrul unic al cabinetelor medicale, 

. . . . . . . . . . 

 
ANEXA Nr. 4    

 
MODELUL  

Registrului unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a   
 

               

 

Codul 
unităţii 

Denumirea 
unităţii 

Forma de 
organizare 

Informaţii privind componentele unităţii 

 Codul Denumirea 
Nr. 
crt. 

Activitatea 
cabinetului 

Data înfiinţării 
cabinetului Dacă este 

desfiinţat 

 
Codul Denumirea ZZ/LL/AA 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 


