
CONVENŢIE DE ASOCIERE 
a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare 

în regim de gardă prin centrele de permanenţă 

 

    Art. 1. - Părţile semnatare 

    În conformitate cu prevederile art. 60 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii 

asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, s-a 

convenit la asocierea următoarelor părţi: 

    1. Numele şi prenumele .............................................................................., titular/reprezentant legal al 

cabinetului de medicină de familie 

    ............................................................ 

    2. Numele şi prenumele .............................................................................., titular/reprezentant legal al 

cabinetului de medicină de familie 

    ............................................................ 

    La asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă participă: 

    1. Medic de familie: 

    Numele: ......................................., prenumele: ............................................. 

    Din cabinetul de medicină de familie: .......................................................... 

    Cod numeric personal: ....................................... 

    Gradul profesional: ......................................... 

    Codul de parafă al medicului: ............................... 

    .................................................................................................. ........................................................................ 

    2. Asistent medical: 

    Numele: ....................................., prenumele: ............................................ 

    Din cabinetul de medicină de familie: ...................................................... 

    Cod numeric personal: ...................................... 

    3. Medic de familie: 

    Numele: ......................................., prenumele: ............................................. 

    Din cabinetul de medicină de familie: .......................................................... 

    Cod numeric personal: ....................................... 

    Gradul profesional: ......................................... 

    Codul de parafă al medicului: ............................... 

    .................................................................................................. ........................................................................ 

    4. Asistent medical: 

    Numele: ....................................., prenumele: ............................................ 

    Din cabinetul de medicină de familie: ...................................................... 

    Cod numeric personal: ...................................... 

    5. Medic de familie: 

    Numele: ......................................., prenumele: ............................................. 

    Din cabinetul de medicină de familie: .......................................................... 

    Cod numeric personal: ....................................... 

    Gradul profesional: ......................................... 

    Codul de parafă al medicului: ............................... 

    .................................................................................................. ........................................................................ 

    6. Asistent medical: 

    Numele: ....................................., prenumele: ............................................ 

    Din cabinetul de medicină de familie: ...................................................... 

    Cod numeric personal: ...................................... 

    7. Medic de familie: 

    Numele: ......................................., prenumele: ............................................. 

    Din cabinetul de medicină de familie: .......................................................... 



    Cod numeric personal: ....................................... 

    Gradul profesional: ......................................... 

    Codul de parafă al medicului: ............................... 

    .................................................................................................. ........................................................................ 

    8. Asistent medical: 

    Numele: ....................................., prenumele: ............................................ 

    Din cabinetul de medicină de familie: ...................................................... 

    Cod numeric personal: ...................................... 

    9. Medic de familie: 

    Numele: ......................................., prenumele: ............................................. 

    Din cabinetul de medicină de familie: .......................................................... 

    Cod numeric personal: ....................................... 

    Gradul profesional: ......................................... 

    Codul de parafă al medicului: ............................... 

    .................................................................................................. ........................................................................ 

    10. Asistent medical: 

    Numele: ....................................., prenumele: ............................................ 

    Din cabinetul de medicină de familie: ...................................................... 

    Cod numeric personal: ...................................... 

    11. Medic de familie: 

    Numele: ......................................., prenumele: ............................................. 

    Din cabinetul de medicină de familie: .......................................................... 

    Cod numeric personal: ....................................... 

    Gradul profesional: ......................................... 

    Codul de parafă al medicului: ............................... 

    .................................................................................................. ........................................................................ 

    12. Asistent medical: 

    Numele: ....................................., prenumele: ............................................ 

    Din cabinetul de medicină de familie: ...................................................... 

    Cod numeric personal: ...................................... 

    13. Medic de familie: 

    Numele: ......................................., prenumele: ............................................. 

    Din cabinetul de medicină de familie: .......................................................... 

    Cod numeric personal: ....................................... 

    Gradul profesional: ......................................... 

    Codul de parafă al medicului: ............................... 

    .................................................................................................. ........................................................................ 

    14. Asistent medical: 

    Numele: ....................................., prenumele: ............................................ 

    Din cabinetul de medicină de familie: ...................................................... 

    Cod numeric personal: ...................................... 

    Art. 2. - Scopul asocierii 

    2.1. Scopul asocierii este constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale 

primare în regim de gardă în forma de organizare a activităţii medicale "centru de permanenţă". 

    2.2. Principiile care stau la baza activităţii echipelor de gardă constituite pentru asigurarea continuităţii 

asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrul de permanenţă sunt următoarele: 

    a) principiul independenţei juridice a cabinetelor de medicină de familie; 

    b) principiul independenţei profesionale în exercitarea profesiei de medic a medicilor de familie asociaţi; 

    c) principiul răspunderii individuale pentru actele medicale prestate. 

    2.3. Echipele de gardă constituite pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de 

gardă în centrul de permanenţă îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor normelor metodologice 



cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de 

permanenţă. 

    Art. 3. - Denumirea asocierii 

    3.1. Asocierea este denumită ...................................................................... (numele părţilor semnatare 

prevăzute la art. 1, urmate de sintagma "echipe de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale 

primare în regim de gardă în centrul de permanenţă"). 

    Art. 4. - Sediul asocierii 

    4.1. Echipele de gardă constituite pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de 

gardă în centrul de permanenţă vor funcţiona în sediul/sediile, după caz: 

    a) ........................................................; 

    b) ........................................................; 

    c) ....................................................... . 

    4.2. Echipele de gardă constituite pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de 

gardă în cadrul centrului de permanenţă mobil va funcţiona în următoarele locaţii, după caz: 

    a) ........................................................; 

    b) ........................................................; 

    c) ....................................................... . 

    Art. 5. - Durata asocierii 

    Asocierea se încheie pe durată ...................................................... 

    Art. 6. - Conducerea asocierii 

    6.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii/reprezentanţii legali ai 

cabinetelor de medicină de familie care au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuităţii 

asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanenţă. 

    6.2. Hotărârile adunării generale se iau prin consens. 

    6.3. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine părţii care a instituit obligaţia 

respectivă. 

    Art. 7. - Exercitarea profesiei 

    7.1. În cadrul asocierii, medicii de familie îşi vor consacra activitatea profesională în beneficiul asigurării 

continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrul de permanenţă şi se vor informa 

reciproc în legătură cu aceasta. 

    7.2. Fiecare medic de familie îşi exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui 

titular sau angajat este. 

    7.3. În situaţia în care cabinetele medicilor de familie care au constituit echipele de gardă pentru 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanenţă au angajat 

personal medical pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrul de 

permanenţă, acesta îşi exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui angajat este. 

    7.4. În situaţia în care medicii de familie au încheiat contracte de muncă sau de prestări servicii pentru 

personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în 

centrul de permanenţă, acesta va fi menţionat într-o anexă la prezenta convenţie de asociere. 

    Art. 8. - Prezenta convenţie de asociere încetează prin hotărâre comună a medicilor de familie 

titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor medicale care participă la constituirea echipelor de gardă pentru 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanenţă. 

    Art. 9. - Alte clauze ......................................................................................................................................... 

    Art. 10. - Dispoziţii finale 

    10.1. Asocierea altor medici de familie la realizarea scopului prezentei convenţii de asociere se face numai 

cu acordul asociaţilor fondatori. 

    10.2. Echipele de gardă constituite pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de 

gardă în centrul de permanenţă va fi coordonat de către dr. .............................................................................. . 

    10.3. Prezenta convenţie de asociere, împreună cu anexa care face parte integrantă din aceasta, reprezintă 

voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre părţi, anterioară sau ulterioară încheierii acesteia. 

    10.4. Prezenta convenţie de asociere va fi depusă la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a 

municipiului Bucureşti în vederea emiterii deciziei de înfiinţare a centrului de permanenţă. 



 

    Încheiată astăzi, ............................., la .............................., în .............. exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară şi unul pentru direcţia de sănătate publică. 

    Semnăturile medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali şi ştampila fiecărui cabinet de medicină de 

familie: 

    1. .................................................................................. - cabinet de medicină de familie; 

 

    2. .................................................................................... - cabinet de medicină de familie; 

 

    3. ...................................................................................... - cabinet de medicină de familie;    

  

    4. ...................................................................................... - cabinet de medicină de familie; 

 

    5. ...................................................................................... - cabinet de medicină de familie; 

 

    6. ...................................................................................... - cabinet de medicină de familie; 

 

     7. ...................................................................................... - cabinet de medicină de familie.  

 

 

Depusă astăzi, ....................................., la Direcţia de Sănătate Publică ......................................................... 

  

 

 

 

 

   NOTĂ: 

    Un exemplar al prezentei convenţii de asociere se depune şi la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale 

direct implicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


