
Instruc  ţiune  

1. Accesaţi  site-ul  www.cnam.md.  În  rezultat  se 
va  deschide  o  pagină  web,  în  care  se  află 
instrucţiuni  privind procesul de înregistrare la 
instituţiile medico-sanitare.

2. Tastaţi click-stînga pe referinţa „Completarea online 
a  formularului  nr.1-33/c”.  În  rezultat  apare  o 
fereastră  de  introducere  a  numelui  de  utilizator  şi 
parolei.

3.Introduceţi numele de utilizator şi parola. 

4. Dacă utilizatorul are tipul de acces „Redactor 
CMF” în rezultat apare o fereastră cu meniul, 
ce conţine 3 funcţii:

 Înregistrarea  medicului,  care  permite 
înregistrarea  în  sistem  a  medicilor  de 
familie

 Blocarea  medicului,  care  permite 
excluderea din lista medicilor de familie a 
persoanelor concediate

Deblocarea  medicului,  care  permite 
reintroducerea în lista medicilor de familie 
a persoanelor reangajate

Tastaţi  click-stînga  pe  referinţa  „Înregistrarea 
medicului.  În  rezultat  apare  o  formă  de 
înregistrare.  Completaţi  cîmpurile  „IDNP”  şi 
„Telefon”  din  forma  de  înregistrare  şi  apăsaţi 
butonul  „Înregistrare”.  La completarea cîmpului 
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„IDNP”  şi  mutarea  cursorului  în  alt  cîmp, 
cîmpurile  „Nume”,  „Prenume”  se  completează 
automat.

5. Dacă utilizatorul  are tipul de acces „Operator 
CMF” în rezultat apare o fereastră cu meniul, 
ce conţine 2 funcţii: 

 Înregistrarea la medicul de familie. 

 Înregistrarea  la  medicul  de  familie  a 
persoanelor fără IDNP.

Tastaţi click-stînga pe referinţa „Înregistrarea la 
medicul de familie” în cazul în care înregistraţi o 
persoană  ce  deţine  IDNP  sau  „Înregistrarea  la 
medicul de familie a pers. ce nu deţine IDNP” . În 
rezultat apare o formă de înregistrare.

Completaţi  toate  cîmpurile  din  forma  de 
înregistrare şi apăsaţi butonul „Înregistrare”. La 
completarea  cîmpului  „IDNP”  şi  mutarea 
cursorului  în  alt  cîmp,  cîmpurile  „Nume”, 
„Prenume” se completează automat.

Dacă  informaţia  introdusă  este  corectă,  pe 
ecran  apare  un  mesaj  că  cererea  a  fost 
înregistrată.

Dacă cererea nu a fost înregistrată, pe ecran 
apare  un  mesaj  mesaj  despre  cauza 
neînregistrării.



6.În  partea  de  jos  a  meniului  se  află  referinţa 
„Schimbarea parolei”. Tastaţi această referinţă 
şi  schimbaţi  parola  la  prima  accesare  a 
sistemului.


