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Descriere
Situaţia de viaţă este acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate de tip staţionar/
ambulatoriu militarilor AN, angajaţilor civili şi cetăţenilor RM.
Acest serviciu este organizat de Spitalul clinic militar central în vederea acordării/prestării
serviciilor medicale, tratament şi diagnosticare medicală în bază de contract.
Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării
Ministerul Apărării
Examinarea şi acordarea asistenţei medicale de tip staţionar/ambulatoriu.
- Legea nr. 263 din 27.12.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;
- Legea nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
- Legea nr.162 din 22.07.2005 „Cu privire la statutul militarilor”;
- Hotărârea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al
asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
-HG nr. 941din 17.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate;
- HG nr.1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”
cu modificările şi completările ulterioare Hotărîrea Guvernului Nr.1460 din 30.12.2016
- ordinul Ministrului Apărării nr.112 din 01.03.2017 Cu privire la aprobarea Catalogului de
preturi în instituţiile medico-militare
Adresa: str. Vasile Lupu 32, Chişinău MD-2008, Republica Moldova
Pagina web: www.army.md
Telefon de contact la şef Spital clinic militar central +373 22 263900; la şef adjunct spital
lucru curativ-diagnostic +373 22 263901
Poşta electronică: scmc@army.md
zilnic
Acordarea serviciilor medicale în baza contractelor altor instituţii: Departamentului
Instituţiilor Penitenciare, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină, „Acord Grup”, Universităţii de Stat din Moldova (catedrei militare) şi
„Confort” SRL etc.
Prestarea serviciilor medicale pentru cetăţenii RM în conformitate cu Ordinul Ministrului
Apărării nr.112 din 01.03.2017 „Cu privire la aprobarea Catalogului de preturi în instituţiile
medico-militare”, Hotărârea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011
- Contractul
- Acte de identitate
- Îndreptarea medicului
zilnic
Serviciul este contra plată.
Adresări de urgenţă, programate.
Nu există
Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Eliberarea extrasului din fişa medicală a bolnavului de staţionar de zi, eliberarea certificatului
de concediu medical.
Nu prestăm
În cazul insatisfacţiei cu serviciul, clientul poate să adreseze reclamaţii organelor superioare
Eliberarea extrasului din fişa medicală a bolnavului de staţionar de zi, eliberarea certificatului
de concediu medical la externare.
Sancţiunile şi penalităţile sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare

