
O F E R T A 
serviciilor medicale pentru a fi prestate în cadrul  

asistenţei medicale primare pentru anul 2016 
 

                Instituţia medico-sanitară ________________________________ 
I. Asigurarea cu cadre 

Nr. 
d/o 

Codul 
instituţiei 

IMSP 
persoană 
juridică 

Insitituţie 
medicală 

fară 
personalitate 

juridică 

Subdiviziune a 
instituţiei 

medicale fără 
personalitate 

juridică 

Nr. de medici Nr. de asistente medicale 

funcţii 
aprobate 

funcţii 
ocupate 

persoane 
fizice 

funcţii 
aprobate 

funcţii 
ocupate 

persoane 
fizice 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     

10                     
 
II. Capacităţi de îndeplinire a prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală pe următoarele compartimente: 
 
1. Investigaţii de laborator: 
a) Laborator clinic 

Tabelul nr.1 
Capacitatea de îndeplinire totală a 

prevederilor Programului unic 
Capacitatea de îndeplinire parţială a 

prevederilor Programului unic 
Lipseşte 

   
Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

b) Laborator biochimic 
Tabelul nr.2 

Capacitatea de îndeplinire totală a 
prevederilor Programului unic 

Capacitatea de îndeplinire parţială a 
prevederilor Programului unic 

Lipseşte 

   
Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
c) Laborator imunologic 

Tabelul nr.3 
Capacitatea de îndeplinire totală a 

prevederilor Programului unic 
Capacitatea de îndeplinire parţială a 

prevederilor Programului unic 
Lipseşte 

Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

d) Laborator bacteriologic 
Tabelul nr.4 

Capacitatea de îndeplinire totală a 
prevederilor Programului unic 

Capacitatea de îndeplinire parţială a 
prevederilor Programului unic 

Lipseşte 

   
Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
2. Imagistică medicală: 

Tabelul nr.5 
Capacitatea de îndeplinire totală a 

prevederilor Programului unic 
Capacitatea de îndeplinire parţială a 

prevederilor Programului unic 
Lipseşte 

   



Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
3. Investigaţii de radiodiagnostic: 

Tabelul nr.6 
Capacitatea de îndeplinire totală a 

prevederilor Programului unic 
Capacitatea de îndeplinire parţială a 

prevederilor Programului unic 
Lipseşte 

   
Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. Endoscopia de diagnostic: 
Tabelul nr.7 

Capacitatea de îndeplinire totală a 
prevederilor Programului unic 

Capacitatea de îndeplinire parţială a 
prevederilor Programului unic 

Lipseşte 

   
Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Servicii de fizioterapie şi de reabilitare medicală cu metode fizice: 
Tabelul nr.8 

Capacitatea de îndeplinire totală a 
prevederilor Programului unic 

Capacitatea de îndeplinire parţială a 
prevederilor Programului unic 

Lipseşte 

   
Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

III. Îngrijiri medicale la domiciliu (opţional) 
Numărul solicitat de vizite asistate de îngrijiri medicale la domiciliu  
 

 
Notă: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Semnătura conducătorului IMS ____________________________         L.Ş. 

 


