
 

 

Ministerul  Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

 
O R D I N 

                                                      

 

„ 13 ”    noiembrie   2014                 mun. Chişinău                 nr.336 
 
 

 

 
 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

medical al Ministerului Afacerilor Interne 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 

28.03.1995, Legii nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală, Hotărîrii Guvernului nr. 778 din 27.11.2009 “Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, 

structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” cu modificările şi 

completările ulterioare, ordinului MAI nr. 70 din 28.02.2013 „Cu privire la statele de 

organizare ale subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, 

 

ORDON: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

medical al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei. 

 

2. Şeful Serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne, dl Anatolie Bulgac, 

va asigura studierea Regulamentului de către personalul din subordine, precum şi 

respectarea prevederilor acestuia în activitatea de serviciu. 

 

3. Se abrogă ordinul MAI nr.100 din 29.03.2010 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului Direcţiei medicale”. 

 

4. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa subdiviziunilor interesate.  

 

 

 

 

Ministru        Dorin RECEAN 
            

 

 

 

 

 

 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

Anexă 

la ordinul MAI nr.336    

din 13  noiembrie 2014 
 

 
 

REGULAMENTUL 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului medical 

al Ministerului Afacerilor Interne 

I. Dispoziţii generale 
 

1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului medical al 

Ministerului Afacerilor Interne (în continuare - Regulament) stabilește misiunea, 

funcțiile de bază, atribițiile, drepturile și responsabilitățile acestuia, precum și modul de 

organizare a activității Serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne (În 

continuare – Serviciul medical). 

2. Serviciul medical reprezintă un serviciu public cu statut de direcţie din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care în condiţiile legii, are misiune de a 

organiza şi asigura prin subdiviziunile sale structurale asistenţa medicală primară, 

specializată de ambulator, spitalicească şi servicii medicale de înaltă performanţă pentru 

angajaţii şi personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne, precum  şi alte 

categorii de personal în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. Serviciul medical are statut de persoană juridică de drept public cu competenţă 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat 

a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de cont trezorerial.   

4. În activitatea sa Serviciul medical se conduce de Constituţia Republicii 

Moldova, Legile Parlamentului, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărîrile 

Guvernului în domeniul ocrotirii sănătăţii, actele normative ale Ministerului Afacerilor 

Interne (în continuare - MAI), Ministerului Sănătăţii (în continuare - MS), Companiei 

Naţionale de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM), Consiliul Naţional de 

Evaluare şi Acreditare în Sănătate (în continuare - CNEAS),  precum şi prezentul 

Regulament. 

5. Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, Serviciul medical cooperează cu 

autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI,  instituţiile medico-sanitare 

publice şi serviciile MS, Centrul Naţional de Sănătate Publică, CNAM, CNEAS, alte 

asociaţii şi organizaţii, în ce priveşte soluţionarea necesităţilor de perfecţionare a 

personalului medical, acordarea asistenţei medicale specializate, prestarea serviciilor 

medicale prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală 

persoanelor asigurate, coordonarea activităţii sanitaro-antiepidemice în caz de epidemii, 

aprovizionarea cu medicamente, utilaj şi instrumentar medical, etc. 

6. Mijloacele financiare ale Serviciului medical şi instituţiilor medico-sanitare 

subordonate provin din sursele şi fonduri bugetare şi extrabugetare, precum şi mijloace 

speciale şi alte mijloace extrabugetare.  
 

II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Serviciului 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

7. Misiunea Serviciului medical constă în păstrarea, monitorizarea şi fortificarea 

sănătăţii angajaţilor MAI, personalului pensionat şi a altor categorii de personal, prin 

organizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale prin intermediul instituţiilor medico-

sanitare din subordine, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea 

serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative. 

8. În vederea realizării misiunii sale, Serviciul medical are următoarele funcţii de 

bază: 

1) sporirea accesibilităţii contingentului deservit la servicii de asistenţă medicală 

de performanţă;  

2) organizarea şi asigurarea asistenţei medicale primare, specializate de 

ambulator, spitaliceşti şi serviciilor medicale de înaltă performanţă pentru angajaţii MAI, 

personalul pensionat şi alte categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

3) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate prin creşterea nivelului 

profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea 

drepturilor acestuia; 

4) asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale şi interacţiunii cu toate 

instituţiile medico-sanitare publice în vederea asigurării spectrului integral de servicii 

medicale necesare pacientului; 

5) organizarea şi asigurarea expertizei medicale în cadrul MAI; 

6) organizarea şi asigurarea regimului sanitar-igienic şi antiepidemic în cadrul 

aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI. 

9. Reieşind din funcţiile de bază Serviciul medical are următoarele atribuţii: 

1) Întru realizarea sporirii accesibilităţii contingentului deservit la servicii de 

asistenţă medicală de performanţă, asigură: 

a) acordarea asistenţei metodologice şi didactice instituţiilor medico-sanitare din 

subordine în domeniile de activitate, examinarea propunerilor, cererilor şi petiţiilor 

persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) acordarea asistenţei consultative şi organizator-metodice unităţilor medicale 

stipulate în pct. 15 al prezentului Regulament; 

c) monitorizarea şi evaluarea activităţii instituţiilor medico-sanitare din subordine 

şi structurilor medicale din autorităţile administrative şi instituţiile 

din subordinea MAI cu înaintarea propunerilor privind optimizarea structurii şi 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale în cadrul instituţiilor medicale 

departamentale; 

d) selectarea personalului calificat la angajare în instituţiile medico-sanitare ale 

MAI; 

e) procurarea echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor necesare pentru 

prestarea serviciilor medicale, precum şi a altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu 

respectarea procedurilor legale de achiziţii şi a prezentului Regulament; 

f) asigurarea cu medicamente şi consumabile a contingentului deservit, în 

conformitate cu actele normative în vigoare;  

g) încheierea contractelor cu persoane terţe, cu prestatorii de servicii aferente 

activităţii de bază (spălătorii, alimentaţie, reţele de comunicaţii, de canalizare etc.); 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

h) conlucrarea eficientă cu subdiviziunile aparatului central şi autorităţile 

administrative şi instituţiile din subordinea MAI, direcţiile şi Instituţiile medico-sanitare 

publice ale MS, organizaţiile internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale etc.; 

i) realizarea managementului logistic şi de asigurare tehnico-materială a 

instituţiilor medico-sanitare din subordine; 

j) realizarea altor atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

2) Întru realizarea organizării şi asigurării asistenţei medicale primare, 

specializate de ambulator, spitaliceşti, servicii medicale de înaltă performanţă, pentru 

angajaţi MAI, personal pensionat şi alte categorii de personal în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, asigură: 
a) planificarea serviciilor medicale în conformitate cu priorităţile şi necesităţile 

contingentului deservit; 
b) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări 
în Medicină şi cu actele normative în vigoare; 

c) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în 
conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale; 

d) acordarea asistenţei medicale în situaţii excepţionale (conflicte militare, 
calamităţi naturale, tehnogene şi similare lor); 

e) realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament al maladiilor şi a măsurilor de 
supraveghere şi reabilitare a pacienţilor în conformitate cu normele stabilite în condiţii 
de ambulator şi la domiciliu; 

f) asigurarea echităţii şi liberei alegeri a medicului de familie; 
g) organizarea măsurilor de mobilizare a comunităţii în susţinerea modului sănătos 

de viaţă şi diminuarea pe toate căile a acţiunii factorilor de risc; 
h) prestarea serviciilor medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare; 
i) coordonarea activităţii specialiştilor principali netitulari ai Serviciului în 

domeniul prestării serviciilor medicale. 

3) Întru realizarea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale prestate prin creşterea 

nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi 

respectarea drepturilor acestuia, asigură:  

a) organizarea şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;  

b) organizarea autoinstruirii, perfecţionării şi specializării lucrătorilor medico-

sanitari şi farmaceutici în instituţiile de profil; 

c) implementarea tehnologiilor moderne orientate spre asigurarea securităţii 

pacientului şi calităţii serviciilor medicale (respectarea standardelor, ghidurilor de 

tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.); 

d) colectarea, crearea şi gestionarea eficientă a bazelor de date privind serviciile 

medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilit a rapoartelor şi 

informaţiilor conducerii MAI şi MS despre activitatea instituţiilor medico-sanitare 

subordonate Serviciului medical; 

e) monitorizarea şi centralizarea indicatorilor principali de sănătate, asigurarea 

gestionării adecvate a bazelor de date cu caracter medical, colectate de la instituţiile 

medico-sanitare din subordine şi raportarea rezultatelor către conducerea MAI în modul 

şi termenii stabiliţi; 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

f) respectarea legislaţiei cu privire la protecţia informaţiei şi controlul aplicării 

acesteia, în special dreptul la informare, acces la date, protecţie şi intervenţie asupra 

datelor cu caracter personal; 

g) examinarea propunerilor, cererilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4) Întru realizarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale şi interacţiunii cu 

toate instituţiile medico-sanitare publice în vederea cuprinderii spectrului integral de 

servicii medicale necesare pacientului, asigură: 
a) încheierea contractelor cu Instituţiile medico-sanitare publice subordonate MS, 

prestatoare de servicii medicale; 

b) conlucrarea adecvată cu alţi prestatori de servicii medicale pentru asigurarea 

integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectarea principiilor de etapizare a asistenţei 

medicale. 

 5) Întru realizarea organizării şi asigurării expertizei medicale în cadrul MAI, 

asigură: 

a) efectuarea expertizei medicale la angajare în serviciu în subdiviziunile MAI; 

b) efectuarea expertizei medicale a candidaţilor la înmatriculare la studii în 

instituţiile de învăţămînt ale MAI; 

c) efectuarea expertizei medicale a angajaţilor cu statut special din cadrul 

autorităţilor publice şi instituţiilor din subordinea MAI la îndreptarea de către serviciile 

resurse umane, în conformitate cu actele normative în vigoare. 

 6) Întru realizarea organizării şi asigurării regimului sanitaro-igienic şi 

antiepidemic în cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea MAI, asigură: 

 a) coordonarea supravegherii de stat a sănătăţii publice efectuată în cadrul MAI, 

prin intermediul medicului-şef sanitar de stat al MAI (concomitent şef al Serviciului 

medical) şi medicului şef-adjunct sanitar de stat al MAI (concomitent medic şef al 

Centrului de Sănătate Publică a Serviciului medical); 

 b) organizarea şi coordonarea activităţii instituţiilor medico-sanitare din cadrul 

MAI, întru realizarea prevederilor actelor legislative în domeniul supravegherii de stat a 

sănătăţii publice, prevenirii şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile, 

Programelor Naţionale şi teritoriale privind asigurarea sănătăţii publice; 

 c) supravegherea respectării legislaţiei sanitare în proiectele de construcţie, 

reconstrucţie a obiectivelor din cadrul MAI şi la etapele de dare în exploatare şi 

funcţionare (excepţie obiectivele alimentare); 

 d) supravegherea implementării şi realizării planurilor de control al infecţiilor 

nosocomiale în instituţiile medico-sanitare subordonate Serviciului; 

 e) organizarea măsurilor profilactice şi de asanare în focarele de boli transmisibile; 

 f) prezentarea de informaţii şi rapoarte conducătorilor aparatului central, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, cu propuneri şi 

recomandări de ameliorare a sănătăţii publice în raport cu factorii ce o determină; 

 g) supravegherea regimului de alimentaţie în colectivităţi (instituţii de învăţămînt,  

medico-sanitare, unităţi militare din subordinea Departamentului Trupelor de 

Carabinieri şi Izolatoarele de Detenţie Provizorie din subdiviziunile MAI); 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

 h) supravegherea şi evaluarea morbidităţii infecţioase, toxiinfecţiilor alimentare şi 

factorilor nocivi ce influenţează sănătatea populaţiei, precum şi organizarea măsur ilor 

de răspuns şi controlul realizării lor. 

10. În exercitarea atribuţiilor sale, Serviciul medical dispune de următoarele 

drepturi: 

1) să aprobe, modifice şi abroge prin ordin, Regulamentele interne de organizare 

şi funcţionare a instituţiilor medico-sanitare din subordine;  

2) să exercite de comun acord cu subdiviziunile subordonate controlul asupra 

respectării legislaţiei muncii, regulamentelor de organizare şi funcţionare, 

regulamentelor de ordine interioară, deciziilor conducerii MAI cu privire la activitatea 

de bază; 

3) să solicite, în condiţiile legii, de la autorităţile administrative şi instituţiile din 

subordinea MAI informaţii şi alte documente necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce 

îi revin; 

4) să înainteze propuneri conducerii MAI pentru optimizarea structurii şi 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate în cadrul medicinii departamentale ale MAI;  

5) să solicite informaţii de la alte instituţii medico-sanitare publice, referitor la 

starea sănătăţii pacientului, extrase din fisa medicală, rezultatelor de laborator şi a 

investigaţiilor efectuate în procesul acordării asistenţei medicale; 

6) să iniţieze şi să semneze contracte cu organizaţii, instituţii în domeniu ocrotirii 

sănătăţii în scopul acordării asistenţei medicale calificate contingentului aflat la 

deservire, elaborării şi implementării programelor de stat, pregătirii specialiştilor pentru 

necesităţile de completare şi evidenţă a cadrelor medicale; 

7) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare şi mese rotunde, 

organizate în Republica Moldova şi în alte ţări, cu subiecte ce ţin de managementul 

ocrotirii sănătăţii, aplicarea corectă a prevederilor cadrului normativ, perfectarea 

documentelor ce ţin de asistenţa medicală; 

8) să iniţieze anchete de serviciu; 

9) cu aprobarea conducerii MAI, să reprezinte MAI în şedinţele de judecată în 

cazurile litigiilor ce ţin de ocrotirea sănătăţii; 

11. Serviciul medical este responsabil de: 

1) organizarea şi asigurarea asistenţei medicale angajaţilor cu statut special din 

autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI, precum şi persoanelor 

asigurate aflate la deservire în instituţiile medico-sanitare ale MAI, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

2) supravegherea de stat a sănătăţii publice, respectarea normelor sanitaro-igienice 

şi antiepidemice în cadrul MAI; 

3) organizarea şi asigurarea expertizei medicale în domeniul afacerilor interne.  

12. Serviciul medical este abilitat cu funcţia de Centru organizatorico-metodic 

pentru instituţiile medico-sanitare din subordine directă şi organizatorico-metodică, cu 

rol de Centru de resurse şi furnizor de servicii medicale de bază şi adiţionale 

contingentului aflat la deservire, conform prevederilor actelor normative în vigoare . 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

 

III. Structura organizatorică şi organizarea activităţii Serviciului medical 

13. Serviciul medical include în structura sa organizatorică: 

- Conducerea; 

- Secţia economie şi planificare; 

- Secţia finanţe şi evidenţă contabilă; 

- Secţia administrare şi logistică; 

- Farmacie (la nivel de secţie); 

- Serviciul resurse umane; 

- Serviciul audit medical. 

14. Serviciul medical are în subordine directă următoarele instituţii medico-

sanitare: 

- Spital; 

- Policlinica; 

- Comisia medicală centrală; 

- Centrul de sănătate publică; 

- Centrul curativ-profilactic  „Nord” (or. Edineţ);  

- Centrul curativ-profilactic  „Sud” (or. Cahul). 

15. Serviciul medical are în subordine organizatorico-metodică unităţile medicale 

ale: 

- Departamentului trupelor de carabinieri; 

- Departamentului Poliţiei de Frontieră; 

- Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; 

- Academiei MAI “Ştefan cel Mare”; 

- Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială “Fulger”; 

- Brigăzii de patrulare a Inspectoratului Naţional de Poliţie; 

- Serviciu transporturi al Serviciului achiziţii şi logistică a Inspectoratului General de 

Poliţie. 

16. Serviciul medical este condus de Şef, care este şi medicul-şef sanitar de stat al 

MAI. 

17. Şeful Serviciului medical este numit şi eliberat din funcţie, în condiţiile legii, 

de către ministrul afacerilor interne. 

18. Şeful Serviciului medical: 

1) exercită conducerea Serviciului medical; 

2) coordonează şi verifică activitatea instituţiilor medico-sanitare din subordine; 

3) este responsabil pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Serviciului 

medical; 

4) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de 

audit intern în cadrul Serviciului medical; 

5) semnează actele normative pe activităţile ce ţin de competenţa Serviciului  

medical; 

6) numeşte şi eliberează sau destituie din funcţie personalul medical mediu, 

personalul medical inferior şi personalul de deservire din instituţiile medico-sanitare 

subordonate Serviciului medical; 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

7) aprobă Fişele de post a angajaţilor Serviciului medical şi instituţiilor medico-

sanitare din subordine; 

8) aplică stimulări şi sancţiuni disciplinare în condiţiile legii; 

9) exercită alte atribuţii corespunzător cu funcţiile atribuite Serviciului, în 

conformitate cu prevederile cadrului normativ în domeniul atribuit, conform 

competenţei. 

19. Şeful Serviciului medical este asistat de un adjunct, care este numit şi eliberat 

din funcţie de către ministru, la propunerea şefului. 

20. În absenţa şefului Serviciului medical, atribuţiile acestuia sînt exercitate de 

către şeful adjunct. 

21. Şefii instituţiilor medico-sanitare din subordine directă sînt subordonaţi şefului 

şi şefului adjunct al Serviciului medical. 

22. Şeful adjunct al Serviciului medical, conform responsabilităţilor pe domeniile 

de activitate delegate prin ordinul şefului Serviciului medical: 

1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor prioritare de activitate în 

domeniile de care este responsabil; 

2) coordonează elaborarea actelor de uz intern şi a planurilor de activitate a 

Serviciului medical, a rapoartelor despre realizarea lor; 

3) asigură managementul calităţii serviciilor medicale prestate în cadrul 

instituţiilor medico-sanitare subordonate Serviciului medical; 

4) la indicaţia şefului Serviciului medical reprezintă entitatea în relaţiile cu 

conducerea şi subdiviziunile MAI, autorităţile administraţiei publice, reprezentanţii 

societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din 

străinătate, în limitele competenţei; 

5) exercită şi alte atribuţii delegate de către şeful Serviciului medical. 

23. În scopul examinării în comun a problemelor de importanţă majoră, în cadrul 

Serviciului funcţionează Consiliul medical (în continuare Consiliul), organ colegial, 

constituit din şeful Serviciului (preşedintele Consiliului), şeful-adjunct al acestuia, şefii 

secţiilor Serviciului şi conducători subdiviziunilor direct subordonate. 

24. Consiliul se întruneşte o dată în trimestru sau la necesitate. Consiliul 

analizează şi decide asupra activităţilor instituţiilor medico-sanitare subordonate 

Serviciului. Deciziile se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor 

săi şi se pun în aplicare prin ordinul şefului Serviciului. 
 

IV. Spitalul Serviciului medical al MAI 

25. Spitalul Serviciului medical al MAI (în continuare Spital) este o instituţie 

medico-sanitară a Serviciului medical al MAI, destinată pentru prestarea asistenţei 

medicale calificate de staţionar şi asistenţa medicală specializată de ambulator. 

 26. Spitalul este condus  de către şeful Serviciului, care este şi şeful Spitalului 

asistat de un adjunct, care este numit şi eliberat din funcţie de ministrul afacerilor interne, 

la propunerea şefului Serviciului medical al MAI. 

27. Spitalul dispune de ştampilă pentru adeverinţe şi certificate medicale. 

28. Asistenţa medicală în cazuri de urgenţă este acordată tuturor persoanelor, la 

adresare.  



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

29. Asistenţa medicală programată se acordă conform legislaţiei în vigoare 

următoarelor contingente: 

1) angajaţilor cu statut special din aparatul central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea MAI, precum şi ai Departamentului Instituţiilor Penitenciare 

al Ministerului Justiţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

2) persoanelor asigurate (angajaţii civili din cadrul aparatului central, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, pensionarilor MAI, 

studenţii Academiei MAI „Ştefan cel Mare”, angajaţii Serviciului Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale, angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie şi alte persoane) în 

volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, dacă 

poliţa de asigurare obligatorie este înregistrată la instituţiile medico-sanitare ale MAI; 

3) militarilor în termen din unităţile militare ale  Departamentului Trupelor de 

Carabinieri, în bază de contract; 

4) altor persoane deservite contra plată conform Catalogului tarifelor unice 

pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-

sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011. 

30. Spitalul activează în baza unui Regulament intern. 

31. Spitalul duce evidenţa şi pune la dispoziţie Serviciului medical al MAI darea 

de seamă despre activitatea sa conform formularelor şi termenilor stabiliţi. 
 

V. Policlinica Serviciului medical al MAI 

32. Policlinica este instituţie medico-sanitară a Serviciului medical al MAI (în 

continuare Policlinica), destinată pentru prestarea serviciilor de asistenţă medicală 

primară, asistenţă medicală specializată de ambulator (inclusiv stomatologică) 

contingentului aflat la deservire.     

33. Activitatea Policlinicii este condusă de şef şi un adjunct, care sunt numiţi şi 

eliberaţi din funcţie de ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Serviciului 

medical al MAI. 

34. Policlinica dispune de ştampilă pentru adeverinţe şi certificate medicale. 

35. Asistenţa medicală în cazuri de urgenţă este acordată tuturor persoanelor, la 

adresare. 

36. Policlinica prestează servicii medicale (asistenţă medicală primară, asistenţă 

medicală specializată de ambulator şi stomatologică) conform legislaţiei în vigoare 

următoarelor contingente: 

1) angajaţilor cu statut special din aparatul central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea MAI, precum şi ai Departamentului Instituţiilor Penitenciare 

al Ministerului Justiţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

2) persoanelor asigurate (angajaţii civili din cadrul aparatului central, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, pensionarilor MAI, 

studenţii Academiei MAI „Ştefan cel Mare”, angajaţii Serviciului Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale, angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie şi alte persoane) în 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, dacă 

poliţa de asigurare obligatorie este înregistrată la instituţiile medico-sanitare ale MAI; 

3) militarilor în termen din unităţile militare ale  Departamentului Trupelor de 

Carabinieri, în bază de contract; 

4) altor persoane deservite contra plată conform Catalogului tarifelor unice 

pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-

sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011. 

37. Policlinica activează în baza unui Regulament intern. 

38. Policlinica ţine evidenţa şi prezintă Serviciului medical al MAI darea de seamă 

despre activitatea sa conform formularelor şi termenilor stabiliţi. 
 

 

VI. Centrul curativ-profilactic al Serviciului medical al MAI („Nord” or. Edineţ şi 

„Sud” or. Cahul) 

39. Centrul curativ-profilactic (în continuare - Centrul) este o instituţie medico-

sanitară a Serviciului medical al MAI, destinată pentru prestarea serviciilor de asistenţă 

medicală primară, asistenţă medicală specializată de ambulator contingentului aflat la 

deservire.. 

40. Activitatea Centrului este condusă de şef, care este numit şi eliberat din funcţie 

prin ordinul ministrului afacerilor interne, la propunerea şefului Serviciului medical al 

MAI. 

41. Centrul dispune de ştampilă pentru adeverinţe şi certificate medicale. 

42. La îndeplinirea funcţiilor Centrul activează în conlucrare cu conducerea 

inspectoratelor de poliţie din zona de deservire. 

43. Centrul acordă asistenţă medicală primară: 

1) angajaţilor cu statut special din autorităţile administrative şi instituţiile din 

subordinea MAI; 

2) persoanelor asigurate (angajaţii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale) în volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală, dacă poliţa de asigurare obligatorie este înregistrată la instituţiile 

medico-sanitare ale MAI; 

3) angajaţilor cu statut special din cadrul Departamentului Instituţiilor 

Penitenciare al Ministerului Justiţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

44. Asigură conlucrarea succesivă şi eficace cu Policlinica, Spitalul, Comisia 

medicală centrală, Centrul de sănătate publică, felcerii IDP ale Inspectoratelor de poliţie 

şi instituţii medico-sanitare publice ale MS. 

45. Centrul activează în baza unui Regulament intern. 

46. Centrul ţine evidenţa şi prezintă Serviciului medical al MAI darea de seamă 

despre activitatea sa conform formularelor şi termenilor stabiliţi. 
 

VII. Centrul de sănătate publică al Serviciului medical al MAI 

47. Centrul de sănătate publică (în continuare - CSP) este o instituţie medico-

sanitară a Serviciului medical al MAI. 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

48. Activitatea CSP este condusă de şef, care este numit şi eliberat din funcţie prin 

ordinul ministrului afacerilor interne, la propunerea şefului Serviciului medical al MAI. 

49. Centrul activează în baza unui Regulament intern şi dispune de ştampilă cu 

stema de stat. 

50. Asigură conlucrarea succesivă şi eficace cu Policlinica, Spitalul, Comisia 

medicală centrală, Centrele curativ-profilactice „Nord” şi „Sud”, felcerii IDP ale 

Inspectoratelor de poliţie. 

51. Funcţia principală constă în supravegherea de stat a sănătăţii publice în cadrul 

autorităţilor publice şi instituţiilor din subordinea MAI. 

52. Reieşind din funcţia de bază CSP are următoarele atribuţii: 

1) supravegherea de stat a sănătăţii publice din cadrul MAI; 

2) asigurarea implementării şi realizării Programelor Naţionale în domeniul 

sănătăţii publice; 

3) asigurarea respectării regimului sanitaro-antiepidemic în instituţiile medico-

sanitare ale MAI; 

4) programarea necesităţilor de vaccinare şi realizarea programului de imunizări 

în cadrul MAI. 

53. Centrul ţine evidenţa şi prezintă Serviciului medical al MAI darea de seamă 

despre activitatea sa conform formularelor şi termenilor stabiliţi. 
 

VIII. Comisia medicală centrală a Serviciului medical al MAI 

54. Comisia medicală centrală (în continuare - Comisia) este o instituţie 

specializată de expertiză medicală a Serviciului medical al MAI. 

55. Activitatea Comisiei este condusă de şef, care este numit şi eliberat din funcţie 

prin ordinul Ministrului afacerilor interne, la propunerea şefului Serviciului medical al 

MAI. 

56. Comisia dispune de ştampilă cu stema de stat. 

57. Comisia are următoarele atribuţii principale: 

1) determinarea după starea sănătăţii şi dezvoltării fizice a aptitudinii pentru 

serviciul în cadrul autorităţilor publice şi instituţiilor din subordinea MAI  şi Centrului 

Naţional Anticorupţie, a cetăţenilor, candidaţilor pentru înmatricularea în instituţiile de 

învăţămînt ale MAI ale Republicii Moldova şi altor state, efectivului de trupă şi corpului 

de comandă, studenţilor şi cursanţilor instituţiilor de învăţămînt ale MAI, altor persoane 

îndreptate la examinare; 

2) determinarea gravităţii schilodirilor (rănirilor, traumelor, contuziilor), 

intoxicărilor; 

3) determinarea legăturii cauzale a maladiilor, rănirilor, contuziilor, traumelor, 

schilodirilor, intoxicărilor cu aflarea pe front, satisfacerea serviciului în organele 

afacerilor interne (militar), executarea obligaţiunilor de serviciu, în urma unor accidente, 

care nu sînt legate de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu a angajaţilor cu statut special 

şi din cadrul autorităţilor publice şi instituţiilor din subordinea MAI. 

58. Comisia efectuează expertiza medicală: 

1) candidaţilor la angajare în serviciu în cadrul autorităţilor publice şi instituţiilor 

din subordinea MAI; 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

2) candidaţilor la înmatriculare la studii în instituţiile de învăţămînt ale MAI; 

3) angajaţilor cu statut special din cadrul autorităţilor publice şi instituţiilor din 

subordinea MAI la îndreptarea de către serviciile resurse umane, în conformitate cu 

actele normative în vigoare. 

59. Asigură conlucrarea succesivă şi eficace cu Policlinica, Spitalul, Centrele 

curativ-profilactice „Nord” şi „Sud”, serviciile resurse umane din cadrul autorităţilor 

publice şi instituţiilor din subordinea MAI. 

60. Comisia ţine evidenţa şi prezintă Serviciului medical al MAI darea de seamă 

despre activitatea sa conform formularelor şi termenilor stabiliţi. 
 

IX. Dispoziţii finale 

61. Structura organizatorică şi statele de personal sunt aprobate de către ministru.  

62. Serviciul îşi desfăşoară activitatea conform competenţelor prin intermediul 

instituţiilor medico-sanitare subordonate, în ordinea stabilită de cadrul normativ. 

 

 

 

Şef al Serviciului medical al MAI    Anatolie BULGAC 

 

 

 

 

COORDONAT: 

 

Şef al Direcţiei documentare a MAI, 

locotenent-colonel de poliţie     Angela LUPAN 

 

 

 

Şef al Direcţiei generale juridice a MAI   Daniela MORARI 

 

 

 

Viceministru al Afacerilor Interne, 

comandant al Trupelor de Carabinieri 

colonel        Veaceslav CEBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: V. Moraru, 

Tel.: 022-255-415 
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