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Cum te înregistrezi la medicul de familie

Fiecare cetăţean trebuie să se înregistreze la 
medicul de familie în instituţia medicală primară 
pentru a beneficia de servicii achitate din 
fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală.

Puteţi schimba medicul de familie şi instituţia 
medicală primară pe tot parcursul anului, dar nu 
mai devreme de  șase luni de la ultima schimbare 
sau înregistrare, cu excepţia cazurilor când vă  
stabiliţi  locul de trai în altă localitate, inclusiv în 
alt sector al mun. Chişinău.

Alegeţi o singură instituţie medicală primară, 
preferabil cea mai apropiată de locul de trai. Dacă 
alegeţi un medic de familie care deservește alt te-
ritoriu decât cel în care aveţi locul de trai, veţi asi-
gura deplasarea acestuia sau a asistentului me-
dical la locul  de trai, ori de câte ori va fi necesar. 

Paşii necesari pentru înregistrarea la 
medicul de familie sau schimbarea 
acestuia:

1.  Adresaţi-vă medicului de familie ales, pentru 
a obţine acordul de a vă înscrie pe lista sa. 
În cazul în care medicul are lista completată 
(conform standardelor Ministerului Sănătăţii, 
Muncii și Protecţiei Sociale – 1500-2000 
de persoane), el poate refuza cererea, cu 
excepţia cazurilor când aveţi domiciliul pe 
teritoriul deservit de acest medic de familie.

2.  Completaţi modelul de cerere, care 
poate fi descărcat de pe site-ul cnam.md, 

rubrica Înregistrarea la medicul de familie şi 
schimbarea acestuia.

3.  Depuneţi cererea la medicul de familie, dacă 
vă înregistraţi pentru prima dată sau schimbaţi 
medicul în cadrul aceleiași instituţii medicale. 
În 10 zile, instituţia medicală vă va informa 
despre înregistrarea pe lista medicului.

4.  Pentru schimbarea medicului de familie într-o 
altă instituţie medicală, depuneţi personal 
cererea la serviciile de relaţii cu beneficiarii 
ale CNAM, care se află în cadrul agenţiilor 
teritoriale ale companiei, în fostele centre ale 
medicilor de familie ori în spitalele raionale. În 
maximum 10 zile, reprezentanţii Serviciului de 
relaţii cu beneficiarii al CNAM vă vor informa 
despre modificarea datelor în sistemul 
informaţional în ceea ce privește înregistrarea 
pe lista medicului.

5.  Accesaţi rubrica Verificarea înregistrării la 
medicul de familie de pe site-ul cnam.md, 
pentru a vedea la ce medic de familie sunteţi 
înregistrat.

Dacă v-aţi înregistrat pentru prima dată sau aţi 
schimbat medicul de familie în cadrul aceleiași 
instituţii medicale, beneficiaţi de serviciile acestuia 
începând cu data acceptării cererii de către medic. 
Dacă aţi optat pentru un medic de familie dintr-o 
altă instituţie medico-sanitară, beneficiaţi de 
serviciile medicului ales din momentul efectuării 
modificărilor în sistemul informaţional al 
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. 

 Pentru orice întrebare legată de înregistrarea la 
medicul de familie, apelaţi  0 800 99999.


