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Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor medicale cu personalitate 

juridică 

Documentele sunt necesare în cazul cabinetelor înfiinţate sub formă SRL sau în condiţiile art. 

16 din OG nr. 124/ 1998, republicata 

Dosarul privind avizarea cabinetului medical va contine urmatoarele acte: 

1. Dosar plic; 

2. Cerere tip completata de catre administratorul – medic al societatii comerciale sau de 

catre medicul delegat al organizatiei prevazute la art. 16 din OG nr. 124/ 1998, 

republicata; 

3. Certificatul de înregistrare in Registrul Comerţului si anexa la certificat sau certificat 

constatator emis de ORC / H.J. privind infiintarea asociatiei/ fundatiei; 

4. Actul constitutiv al societăţii –inclusiv statutul şi menţiuni ulterioare; 

5. Hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor 

cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile ( fundatii ) prevăzute la art.16 din 

Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, republicată; 

6. Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele 

medicale ( contract vanzare – cumparare sau extras c.f. pe numele proprietarului 

spatiului ) şi schiţa spaţiului; 

7. Declaraţia prevăzută la art.28 lit.b) din prezentele norme metodologice (organul de 

conducere al unităţii  se obligă în scris printr-o declaraţie să respecte independenţa 

profesională şi dreptul de decizie al medicilor şi să angajeze numai personal medico-

sanitar autorizat ); 

8. Regulamentul de organizare şi funcţionare; (din care să rezulte că se asigură 

independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical ); 

9. Fişele de atribuţii ale posturilor; obligatoriu semnate şi parafate de medicul titular şi 

având semnătura şi ştampila administratorului sau medicilor asociaţi (prin care se 

respectă competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, 

precum şi independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical ) 

10. Raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor 

medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului 

Medicilor Dentisti Salaj; 

11. Programul de lucru al cabinetelor medicale –nominalizat pentru fiecare medic, aprobat 

de  conducerea unităţii. 

12. Actele medicilor angajati: certificat de membru CMDR vizat la zi , Contract de prestari 

servicii – copie, pentru medicii colaboratori. 

13. Taxa de avizare, conform Deciziei CMD SJ: 1500 lei / specialitate  

                                                                              1500 lei / cabinet 
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