
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind modificarea şi completarea anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 si 9 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea 

diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de 
asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii 

Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia 
Elveţiană 

 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 
Articol unic:  Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 si 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1282/2007 pentru 
aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de 
medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat 
membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de 
Confederaţia Elveţiană, publicată în Monitorul Oficial, Partea I  nr. 733 din 30 octombrie 
2007, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. În tabelul din Anexa 1 - “Titluri de calificare care atestă formarea de bază în 
medicină”, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul 
cuprins: -"Hrvatska | Diploma "doktor medicine/doktorica medicine" | Medicinski fakulteti 
sveučilišta u Republici Hrvatskoj  | 1 iulie 2013"  

 

2. În tabelul din Anexa 2 - « Titluri de calificare de medic specialist » după 
rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

-"Hrvatska | Diploma o specijalističkom usavršavanju | Ministarstvo nadležno za 
zdravstvo | 1 iulie 2013" | 

 

3. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Anestezie şi terapie intensivă" şi "Chirurgie 
generală", după rîndul referitoar la Franţa un nou rând cu următorul 
cuprins: 

"Hrvatska | Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina | Opća kirurgija";  

 

4. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Neurochirurgie" şi "Obstetrică-ginecologie", 
după rîndul referitoar la Franţa se introduce un nou rând cu următorul 
cuprins: 

 

"Hrvatska | Neurokirurgija | Ginekologija i opstetricija";  



 

5. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Medicină internă" şi "Oftalmologie", după 
rîndul referitoar la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Opća interna medicina | Oftalmologija i optometrija";  

 

6. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Otorinolaringologie" şi "Pediatrie", după 
rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Otorinolaringologija | Pedijatrija";  

 

7. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Pneumologie" şi "Urologie", după rîndul 
referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Pulmologija | Urologija";  

 

8. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Ortopedie" şi "Anatomie patologică", după 
rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Ortopedija i traumatologija | Patologija";  

 

9. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Neurologie" şi "Psihiatrie", după rîndul 

referitoar la Franța, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Neurologija | Psihijatrija";  

 

10. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Radiodiagnostic" şi "Radioterapie", după 
rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Klinička radiologija | Onkologija i radioterapija"; 

 

11. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Chirurgie plastică" şi "Biologie clinică", după 
rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija";  

 

12. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Microbiologie-bacteriologie" şi "Chimie 
biologică", după rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu 
următorul cuprins: 



"Hrvatska | Klinička mikrobiologija";  

 

13. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Imunologie" şi "Chirurgie toracică", după 

rîndul referitoar la Franța, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Alergologija i klinička imunologija";   

 

14. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Chirurgie pediatrică" şi "Chirurgie vasculară", 
după rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul 
cuprins: 

"Hrvatska | Dječja kirurgija | Vaskularna kirurgija";  

 

15. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Cardiologie" şi "Gastroenterologie", după 
rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Kardiologija | Gastroenterologija";  

 

16. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Reumatologie" şi "Hematologie generală", 
după rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul 
cuprins: 

"Hrvatska | Reumatologija | Hematologija";  

 

17. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Endocrinologie" şi "Fizioterapie", după rîndul 
referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Endokrinologija i dijabetologija | Fizikalna medicina i rehabilitacija";  

 

18. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul ”Neuropsihiatrie" şi "Dermatovenerologie", 
după rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul 
cuprins: 

"Hrvatska | | Dermatologija i venerologija"; 

 

19. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Radiologie" şi "Psihiatrie pediatrică", după 

rîndul referitoar la Franța, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Klinička radiologija | Dječja i adolescentna psihijatrija";  

 



20. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Geriatrie" şi "Nefropatie", după rîndul 
referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | | Nefrologija";  

 

21. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Boli contagioase" şi "Medicină comunitară", 
după rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul 
cuprins: 

"Hrvatska | Infektologija | Javnozdravstvena medicina";  

 

22. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Farmacologie" şi "Medicina muncii", după 
rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Klinička farmakologija s toksikologijom | Medicina rada i športa";  

 

23. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Alergologie" şi "Medicină nucleară", după 
rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Alergologija i klinička imunologija | Nuklearna medicina";  

 

24. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Chirurgie maxilo-facială (formare medicală de 
bază)", după rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu 
următorul cuprins: 

"Hrvatska | Maksilofacijalna kirurgija";  

 

25. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Hematologie biologică", după rîndul referitoar 
la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska";  

 

26. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Stomatologie" şi "Dermatologie", după rîndul 
referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska";  

 

27. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Venerologie" şi "Medicină tropicală", după 
rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska";  



 

28. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Chirurgie gastroenterologică" şi "Medicină de 
urgenţă", după rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu 
următorul cuprins: 

"Hrvatska | Abdominalna kirurgija | Hitna medicina"; 

 

29. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Neurofiziologie clinică" şi "Chirurgie dentală, 
orală şi maxilo-facială (formare medicală şi dentară de bază)", după rîndul 
referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska";  

 

30. La Anexa 3 - „Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în tabelul "Oncologie medicală" şi "Genetică medicală", 
după rîndul referitoar la Franţa, se introduce un nou rând cu următorul 
cuprins: 

"Hrvatska";  

 

31. În tabelul din Anexa 4 - „Titluri de calificare care atestă formarea specifică în 
medicină generală”,  după rândul referitor la Franţa se introduce un nou 
rând cu următorul cuprins: 

-"Hrvatska | Diploma o specijalističkom usavršavanju | specijalist obiteljske medicine |  

1 iulie 2013";  

 

32. În tabelul din Anexa 5 - „Titluri de calificare care atestă formarea de bază ca 
medic dentist”, după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu 
următorul cuprins: 

"Hrvatska | Diploma "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine" | Fakulteti 
sveučilišta u Republici Hrvatskoj | | doktor dentalne medicine/doktorica dentalne 
medicine | 1 iulie 2013"; | 

 

33. În tabelul din Anexa 7 - „Titluri de calificare ca farmacist ”,  după rândul 
referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Diploma "magistar farmacije/magistra farmacije" | Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet Sveučilišta u ZagrebuMedicinski fakultet Sveučilišta u SplituKemijsko-tehnološki 
fakultet Sveučilišta u Splitu | 1 iulie 2013"; | 

 

34. În tabelul din Anexa 8 - „Titluri de calificare de asistent medical generalist”, 
după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul 
cuprins: 



"Hrvatska | 1.Svjedodžba "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće 
njege"2.Svjedodžba"prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) 
sestrinstva" | 1.Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije 
"medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege"2.Medicinski fakulteti 
sveučilišta u Republici HrvatskojSveučilišta u Republici HrvatskojVeleučilišta u Republici 
Hrvatskoj | 1.medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege2.prvostupnik 
(baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva | 1 iulie 2013"; 

 

35. În tabelul din Anexa 9 - „Titluri de calificare de moaşă”,  după rândul 
referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins: 

"Hrvatska | Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica 
(baccalaurea) primaljstva" | Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici 
HrvatskojSveučilišta u Republici HrvatskojVeleučilišta i visoke škole u Republici 
Hrvatskoj | prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) 
primaljstva | 1 iulie 2013"; 

 

Prezenta hotărâre transpune integral prevederile Directivei 2013/25/ UE a 
Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la 

liberă stabilire șşi în cel al libertăţii de a presta servicii, având în vedere aderarea 
Republicii Croaţia, care modifică şi completează Directiva nr. 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, 
precum şi prevederile  Rectificării din 7 septembrie 2007. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

VICTOR-VIOREL PONTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

 

 Hotarare a Guvernului privind modificarea şi completarea anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 si 
9 la Hotărârea Guvernului nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind 
recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de 
farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al 
Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de 
Confederaţia Elveţiană 
 

Secţiunea a 2-a 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Hotărârea Guvernului  nr. 1282 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea normelor 

privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic 

dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat 

membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European 

sau de Confederaţia Elveţiană  prevede modalitatea de recunoaştere a calificărilor în 

profesiile reglementate dobândite pe teritoriul Uniunii Europene, cuprinzând în 

anexe denumirea titlurilor de calificare şi respectiv a autorităţilor emitente din aceste 

state exceptând pe cele din Repubica Croaţia, care a aderat la data de 1.07.2013. 

2. Schimbări 

preconizate 

Acest proiect de act normativ transpune integral prevederile din domeniul 

recunoaşterii calificărilor din profesiile reglemerntate din sănătate, cuprinse în   

Directiva nr. 2013/25/ UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor 

directive în domeniul dreptului la liberă stabilire și în cel al libertății de a presta 

servicii, având în vedere aderarea Republicii Croația, care modifică şi completează 

Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

recunoaşterea calificărilor profesionale. 

    Se acordă astfel dreptul la libera circulaţie şi accesul la profesie pe teritoriul 

României, medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali 

generalişti şi moaşelor formaţi în Croaţia. 

3. Alte 

informaţii 

 

 

Secţiunea a 3-a 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Impactul 

macroeconomic 

Nu este  cazul 

 

1
1
. Impactul 

asupra mediului  

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat                            

Nu este  cazul 

 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Nu este  cazul 

3. Impactul social Nu este cazul 

4. Impactul asupra 

mediului 

Nu este cazul 

 



5. Alte informaţii Nu este cazul 

 

 

Secţiunea a 4-a 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 

TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

mii lei 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

 2012 2013 2014 2015 2016  

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus din care: 

a) buget de stat,   

b) bugete locale, 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat  

Nu este cazul      

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

bugetare 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificării veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

a) Cheltuieli de 

personal 

b) Bunuri servicii 

c) Transferuri 

      

7. Alte informaţii 

I. Cheltuielile de 

personal vor fi 

suportate din bugetul: 

M.A.I. 

M. Sănătăţii 

II. Cheltuieli cu bunuri 

şi servicii vor fi 

suportate din bugetul: 

M.A.I. 

M. Sănătăţii 

      



III. Transferuri între 

unităţi ale 

administraţiei publice 

     M.A.I. 

     M. Sănătăţii 

IV. Total Cheltuieli: 

M.A.I. 

M. Sănătăţii 
 

 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ;     

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii.     

 

 

 

Nu este cazul 

 

 

 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare     

Transpune în totalitate prevederile referitoare la 

recunoaşterea calificărilor din profesiile reglemerntate din 

sănătate, cuprinse în  Directiva nr. 2013/25/ UE a 

Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor 

directive în domeniul dreptului la liberă stabilire și în cel al 

libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea 

Republicii Croația 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare   

Nu este cazul 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de proiectul actului 

normativ 

Nu este cazul 



3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

H.G.  nr.521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative. 

Nu este cazul. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ . 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Prezentul proiect de act normativ a respectat prevederile 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică . 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere 

în aplicare a 

proiectului de act 

normativ de către 

autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau 

extinderea 

competenţelor 

instituţiilor existente 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul 

 



În considerarea celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotarare a Guvernului 

privind modificarea şi completarea anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 si 9 la Hotărârea Guvernului nr. 

1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi 

titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, 

eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic 

European sau de Confederaţia Elveţiană, pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

 

Ministrul Sănătăţii 

 

EUGEN NICOLĂESCU 
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