
Documentaţie tehnică pentru avizarea/autorizarea sanitară a cabinetelor medicale 
                    (Conf. Ord. M. S. Nr.1030/2009 şi Ord. M.S. Nr.1338/2007)

MEMORIU GENERAL - MODEL

- Forma de organizare a cabinetului medical (cabinet medical individual, cabinete medicale
grupate/asociate, societate civilă medicală, societate comercială, etc. )
-  Obiectul  de  activitate  –  profilul/specialitatea  cabinetului  medical,  serviciile  medicale
asigurate (consultaţii, tratamente, recoltări probe biologice, explorări funcţionale, etc.)
-  Asigurarea personalului medical necesar funcţionării cabinetului cu profilul precizat.
-  Amplasarea în zonă/localitate, adresa, vecinătăţi.
- Descrierea funcţională a unităţii: compartimentarea spaţiilor cu precizarea suprafeţelor
alocate, descrierea funcţionalităţii spaţiilor precum şi a principalelor circuite funcţionale
(personal medical, pacienţi, deşeuri, etc.).

Ø Cabinetul  medical  va  avea în  componenţa  minimă obligatorie  următoarele  spaţii  şi  
utilităţi: 

- Sală de aşteptare – suprafaţa asigurată: minim 1-1,5mp/pers.(adulţi) şi 1,5-2mp/pers. (copii) 
- Cabinetul de consultaţii propriu-zis* -  suprafaţa minim 9mp, dotat cu o chiuvetă racordată la
apă curentă rece şi caldă şi la sistemul de canalizare.
-  Sala de tratamente* – cu o suprafaţă de minim 9mp, va fi special amenajată şi dotată cu o
chiuvetă racordată la apă curentă caldă şi rece şi la sistemul de canalizare.
- Punct de sterilizare amplasat în spaţiu adecvat. Sterilizarea poate fi asigurată şi prin contracte
cu unităţi specializate în acest sens. 
- Grup sanitar – alimentat cu apă curentă caldă şi rece şi racordat la sistemul de canalizare (în
vederea asigurării  unei cât  mai bune adaptări  funcţionale,  se va asigura  grup sanitar pentru
pacienţi, cu acces separat, din sala de aşteptare, separat de grupul sanitar pentru personal).
- Spaţiu vestiar pentru personal
- Spaţii de depozitare – spaţii distincte pentru materiale sanitare, materiale de curăţenie, deşeuri
(inclusiv pentru deşeuri medicale periculoase), etc.
- Spaţii cu profil administrativ – amenajate după necesităţi
*Cabinetele de medicină dentară nu au sală de tratamente distinctă faţă de cabinetul propriu-zis,
dar asigură o suprafaţă de minim 9mp la un unit dentar.

Ø În funcţie de profil, cabinetul va avea structura funcţională adaptată  :

- Cabinetele cu 3 sau mai mulţi medici, care asigură servicii de medicină preventivă, inclusiv în
bolile transmisibile,  pot avea un cabinet pentru vaccinări, altul decât sala de tratamente (dacă
spaţiul permite).
- Cabinetele în care se efectuează intervenţii chirurgicale ce necesită spitalizare de zi/de o zi, vor
avea amenajată o încăpere pentru recuperare postoperatorie, dotată cu paturi (suprafaţă minimă
7mp/pat).
-  Cabinetele  în  care  se  prelevează  probe  biologice  vor  avea  un  spaţiu  de  recoltare  special
amenajat,  dotat  cu mobilier  adecvat  (canapea sau scaun extensibil,  dulap instrumentar  steril,
măsuţă probe, etc.) şi racordat la sistemul de apă şi canalizare.

Pentru fiecare încăpere vor fi precizate următoarele: - destinaţia încăperii, asigurarea
utilităţilor şi a dotărilor funcţionale, tipul şi calitatea finisajelor pentru diverse suprafeţe
(pereţi, pavimente, plafoane, etc.), dotarea cu mobilier, etc..



Ø Descriere funcţionalităţi şi dotări specifice  :
• Asigurarea sterilizării instrumentarului – descriere soluţii adoptate
• Asigurarea lanţului de frig - descriere (spaţiu frigorific, genţi izoterme, etc., conf. Ord. M.S.
Nr.1338/2007, art.9)
•  Asigurarea  mobilierului  adecvat,  necesar  desfăşurării  în  condiţii  optime  a  activităţii
medicale.
•  Asigurarea  dotării  minime  obligatorii,  corespunzătoare  specialităţii  -  (conf.  Ord.  M.S.
Nr.153/2003) - descriere

Ø Descrierea utilităţilor aferente  :
• Alimentarea cu apă potabilă potabilă rece şi caldă: - conectare la sistem centralizat sau
sistem propriu (descriere sistem propriu dacă este cazul).  – obligatoriu, indiferent de profilul
cabinetului!!!
•  Eliminare reziduuri lichide:  -  conectare  la sistem centralizat  de canalizare  sau sistem
propriu (bazin vidanjabil) - obligatoriu, indiferent de profilul cabinetului!!!
• Asigurarea încălzirii spaţiilor 
•  Gestionarea deşeuri solide asimilabile celor menajere: - spaţii de depozitare, eliminare
finală.
•  Gestionarea deşeurilor medicale periculoase: - spaţii de depozitare, asigurare eliminare
finală.
• Asigurarea iluminatului
• Asigurarea ventilaţiei: naturală şi dacă este cazul artificială.
• Asigurare facilităţi acces persoane cu handicap motor, conform prevederilor legale.

Memoriul  va  datat,  semnat  şi  ştampilat  de  către  reprezentantul  legal  al
cabinetului!!!

PLANŞE AFERENTE

- Plan de situaţie - prezentat la o scară din care să se înţeleagă clar încadrarea în cartier,
zonă, localitate, accesul la reţelele de transport, energie şi utilităţi, precum şi caracteristicile
terenului (Conf. Ord. M.S. Nr.1030/2009). 
Unde este cazul, pe planul de situaţie se vor figura: forajul pentru apă potabilă, bazinul
vidanjabil,  clădiri  învecinate  existente  pe  amplasament  şi  distanţele  faţă  de  unitatea
medicală.

- Planul  de  amenajare  interioară:  compartimentarea  şi  dimensionarea  spaţiilor  cu
precizarea  destinaţiei,  marcarea  circuitelor  funcţionale,  reprezentarea  sistemelor  de
aprovizionare  cu  apă  potabilă,  de  evacuare  a  apelor  uzate,  a  instalaţiilor  şi  obiectelor
sanitare,  a  mobilierului  şi  altor  dotări  specifice  precum şi  a   modului  de  organizare  a
evacuării deşeurilor solide.  (Conf. Ord. M.S. Nr.1030/2009).

Planşele vor fi semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal al cabinetului!




