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Articolul 64 
În înţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie: 

a) asistenţă medicală primară - segmentul de asistenţă medicală care furnizează îngrijiri 
ce întrunesc toate caracteristicile menţionate la art. 63 alin. (2) şi având ca furnizor 
specializat şi de sine stătător cabinetul de medicină de familie; 

b) medicină de familie - specialitatea medicală clinică, de practică publică autorizată, 
dobândită în condiţiile legii; 

c) medicul specialist de medicină de familie - medicul care a obţinut specialitatea 
medicină de familie, în condiţiile legii; 

d) medic de medicină generală - absolvent al facultăţii de medicină sau pediatrie din 
România, promoţie anterioară anului 2005, care nu a dobândit calificarea de medic 
specialist, dar a întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare 
prezentei legi. De aceste prevederi beneficiază şi titularii diplomei de medic, obţinută 
anterior anului 2005 în străinătate şi echivalată în România, care nu au dobândit 
calificarea de medic specialist, dar au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza 
prevederilor anterioare prezentei legi; 

e) medic de familie - medicul specialist de medicină de familie şi, prin asimilare, medicul 
de medicină generală; acest termen nu constituie un titlu profesional; 

f) cabinet de medicină de familie - unitatea sanitară privată specializată în furnizarea de 
servicii medicale în asistenţa medicală primară, organizată în condiţiile legii. Prin 
excepţie, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie îşi pot înfiinţa în structură 
cabinete de medicină de familie, ca unităţi sanitare publice; 

g) grupul de practică - asocierea formală a doi sau mai mulţi medici de familie titulari de 
cabinete de medicină de familie, în vederea furnizării de servicii şi/sau a utilizării în 
comun a unor resurse; 

h) patrimoniul de afectaţiune profesională - totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor 
medicului afectate scopului exercitării profesiei sale, constituite ca o fracţiune distinctă a 
patrimoniului medicului, separată de gajul general al creditorilor acestuia; 

i) praxisul de medicină de familie - reuneşte patrimoniul de afectaţiune profesională, 
infrastructura cabinetului, aflată în proprietatea sau în folosinţa medicului, şi clientela; 

j) episodul de îngrijire - totalitatea consultaţiilor/intervenţiilor determinate de o problemă 
de sănătate, din momentul apariţiei sale până la remisiunea completă; 
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k) serviciile de medicină de familie - serviciile furnizate de un cabinet de medicină de 
familie unei populaţii desemnate; 

l) cabinete santinelă - cabinete de medicină de familie care utilizează sisteme speciale de 
înregistrare continuă a episoadelor de îngrijire la nivelul asistenţei medicale primare, 
pentru populaţiile deservite; 

m) medic titular al cabinetului de medicină de familie - medicul deţinător al patrimoniului 
de afectaţiune profesională sau al unei părţi a acestuia.
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