HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii 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, al art. 470 alin. (1), al art. 561 alin.
(1) şi al art. 646 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
Republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 69 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă a profesiei şi a profesiei de asistent medical precum şi
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.I Având în vedere prevederile Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind
recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne
(„Regulamentul IMI”), 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, publicată în Monitorul Oficial, Partea I al României nr. 733 din 30
octombrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. În tot cuprinsul hotărârii Guvernului, sintagma “Ministerul Sănătății Publice” se înlocuiește
cu sintagma “Ministerul Sănătății”, iar sintagma ”Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului” se înlocuiește cu sintagma “Ministerul Educației și Cercetării Științifice”
2. La articolul 1 alineatul (2) se abrogă;
3. La articolul 1 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În situaţia în care, pentru oricare dintre profesiile de medic , de medic dentist, de
farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, există într-un instrument distinct de
drept comunitar alte dispoziţii specifice, care privesc în mod direct recunoaşterea
calificărilor profesionale, dispoziţiile corespunzătoare ale prezentei hotărâri nu se aplică.”
4. Litera.c) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) experiență profesională dobândită în profesia de medic , de medic dentist, de
farmacist, de asistent medical generalist sau de moașă - exercitarea efectivă și legală cu
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normă întreagă sau echivalent parțial a respectivei profesii într-unul din statele prevăzute la
lit.(a). ”
5. La articolul 2 după litera c) se introduc 4 noi litere , lit.c(1) –(4) cu următorul cuprins:
„c(1) stagiu de adaptare în profesiile prevăzute la lit.c) - exercitarea profesiei în cauză
în unul din statele prevăzute la art.1 alin.(1) lit.b), sub responsabilitatea unui profesionist
calificat și însoțită eventual de o formare profesională suplimentară. Stagiul face obiectul
unei evaluări;
c(2) probă de aptitudini în profesiile prevăzute la lit.c) - un test referitor la cunoștințele,
abilitățile și competențele profesionale ale solicitantului, efectuat sau recunoscut de
autoritățile competente din statul membru gazdă în scopul evaluării aptitudinii solicitantului
de a exercita profesia în cauză în acel stat membru.
c(3) învățare pe tot parcursul vieții - toate formele de învățământ general, educație și
formare profesională, educație non-formală și învățare informală urmate pe tot parcursul
vieții, având ca rezultat o îmbunătățire a cunoștințelor, abilităților și competențelor, care pot
include etica profesională;
c(4) card profesional european - un certificat electronic care atestă fie faptul că
profesionistul a îndeplinit toate condițiile necesare pentru a presta temporar și ocazional
servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoașterea calificărilor profesionale pentru
stabilirea într-un stat membru gazdă;”
6. După articolul 2 se introduc două noi articole , articolul 2(1) şi articolul 2(2), cu următorul
cuprins:
„Art.2(1): Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de
farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de autorităţile competente
celorlalte state membre, conform prevederilor Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea
calificărilor profesionale, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de
recunoaştere în vederea facilitării dreptului de stabilire pe teritoriul României a titularilor
acestora.
Art.2(2) (1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare asigură titularului medic,
medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moaşă accesul în România la
aceeaşi profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine şi la
exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de lege
pentru cetăţenii români deţinători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia respectivă
eliberate de autorităţile competente române.
(2) În sensul alin. (1), profesia pe care titularul doreşte să o exercite în România este
aceeaşi cu cea pentru care acesta s-a calificat în statul membru de origine, dacă activităţile
profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile. ”
7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins :
„Art.4 (1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare obţinute în celelalte state
membre în profesiile de medic, de medic dentist și de farmacist se face în scop profesional
de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul
Medicilor Dentişti din România și cu Colegiul Farmaciştilor din România şi se aprobă prin
ordin al ministrului Sănătății.
(2) Solicitările de recunoaştere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist şi,
respectiv, de medic dentist specialist într-o specialitate care nu este prevăzută de
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de
asistenţă medicală sunt analizate de Ministerul Sănătăţii , în colaborare cu Colegiul
Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz.
Autorităţile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri
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medicale de specialitate, şi respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum
şi titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activităţile profesionale. ”
8. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.5. (1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare obţinute în celelalte state
membre în profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă, se face în scop
profesional de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților
Medicali din România și se aprobă prin hotărâre a Biroului Executiv al acestuia la
propunerea Comisiei naţionale pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical
generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spațiul
Economic European şi Confederaţia Elveţiană.
(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România
își desfășoară activitatea de recunoaștere sub supravegherea și îndrumarea Ministerului
Sănătății. ”
9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.6 (1) Exercitarea profesiei în România, ca urmare a recunoașterii titlurilor
oficiale de calificare prevăzute la alin.(1) al art.4 şi la alin.(1) al art.5, se face pe baza
documentului de înştiinţare a titularului emis în acest sens de Ministerul Sănătăţii, respectiv
de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România, a
titlurilor oficiale de calificare recunoscute şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de
lege pentru exercitarea profesiei respective.
(2) În vederea facilitării accesului la activităţile profesionale de farmacist şi respectiv de
asistent medical generalist începând cu data de 18 ianurie 2016 , Colegiul Farmaciştilor din
România şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din
România eliberează cardul profesional european pentru profesia respectivă în conformitate
cu prevederile Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie
2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea
mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE. ”
10. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6(1) cu următorul cuprins:
„Art.6(1) (1) Autorităţile competente române prevăzute la art.4 alin.(1) şi la art.5
alin.(1) adoptă măsurile necesare pentru ca toate cerinţele, procedurile şi formalităţile
prevăzute de Directiva nr 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE să poată fi
îndeplinite cu uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace electronice, prin intermediul acestor
autorităţi şi inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică pentru desfăşurarea unei perioade de adaptare sau a
unei probe de aptitudini .
(3)Ulterior cererii înaintată de profesionist prin mijloace electronice, autorităţile competente
pot să solicite copii certificate ale documentelor transmise, numai în cazul în care există
îndoieli justificate şi atunci când este strict necesar.
(4) Solicitările de copii certificate menţionate la alineatul (3) nu sunt considerate drept
solicitare de documente lipsă. ”
11. Articolele 7 -10 se abrogă ;
12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.11 (1) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate în alt stat membru al Uniunii
Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia
Elveţiană de către medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi pot fi recunoscute ca
pregătire în cadrul rezidenţiatului de către Ministerul Sănătăţii, în cazul în care întrunesc
condiţiile prevăzute de lege în acest sens.
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(2) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii de
către rezidenţi în afara graniţelor României, ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic
European sau ale Confederaţiei Elveţiene pot fi recunoscute de Ministerul Sănătăţii ca
pregătire de rezidenţiat în cazul în care acestea întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) se regăsesc ca module de formare în cadrul curriculei de pregătire în specialitatea de
confirmare ca rezident a celui interesat;
b) pregătirea s-a efectuat în unităţile sanitare, respectiv de învăţământ şi sub
supravegherea cadrelor didactice universitare acreditate în acest sens de statul terţ în
cauză;
(3) Durata totală a pregătirii prin rezidenţiat recunoascută în condiţiile alin.(2) nu poate
depăşi 1/3 din durata prevăzută pentru specialitatea în cauză de Nomenclatorul
specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceuice pentru reţeaua de asistenţă
medicală. ”
13. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12(1) cu următorul cuprins:
„Art12(1) Autorităţile competente prevăzute la alin.(1) al art.4 şi la alin.(1) al art.5
încurajează dezvoltarea profesională continuă a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor,
asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor şi se asigură că aceşti profesionişti au
posibilitatea să-și actualizeze cunoștințele, abilitățile și competențele pentru a-și exercita
profesia în mod sigur și eficient, în pas cu dezvoltările din domeniul lor professional. ”
14. Titlul Capitolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Recunoaşterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri care
atestă calificările în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical
generalist şi, respectiv, de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un
alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană. ”
15.La articolul 13 alin.(4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) În ceea ce privește funcționarea unei farmacii care nu face obiectul unor restricții
teritoriale, autorităţile competente române pot decide prin excepţie de la prevederile alin.(3)
să nu dea efect titlurilor de calificare de farmacist prevăzute în anexa nr. 7 şi recunoscute
în baza prevederilor prezentei hotărâri, pentru înfiinţarea de noi farmacii cu circuit deschis.
În sensul aplicării prezentului alineat, farmaciile deschise de mai puțin de trei ani se
consideră farmacii noi.”
16. La articolul 13 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul
cuprins:
„(5) Prevederile alin.(4) nu se aplică farmaciștilor ale căror calificări au fost deja
recunoscute de către autoritățile competente române în alte scopuri și care au exercitat
efectiv și legal activitățile profesionale de farmacist timp de cel puțin trei ani consecutivi în
România. ”
17. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins :
„Art.16: Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 15 sunt cele cuprinse în anexa
nr. 4 şi întrunesc condiţiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, pentru
calificarea de medic cu formare specifică în medicină generală. ”
18. La articolul 17 alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Titlurile oficiale de calificare de moaşă la care se face referire la alin. (1) sunt
prevăzute în anexa nr. 9 şi beneficiază de recunoaştere automată în cazul în care
îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:
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a) atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral, de cel puţin trei ani, care
poate fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 4
600 de ore de formare teoretică şi practică, cu cel puţin o treime din durata minimă
constând în formare clinică;
b)atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral de cel puţin doi ani, care poate
fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 3 600 de
ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare ca asistent medical generalist
menţionat la anexa nr.8;
c) atestă o formare de moaşă pe bază de program integral de cel puţin 18 luni, care poate fi
exprimată în plus prin echivalentul în credite ECTS, care constă în cel puţin 3 000 de ore,
condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist prevăzut la
anexa nr.8, urmată de o practică profesională de un an pentru care se eliberează un
certificat în conformitate cu alin. (3).
(3) Certificatul menţionat la alin. (2) se eliberează de către autorităţile competente ale
statului membru de origine. El atestă că beneficiarul, după ce a obţinut titlul de calificare ca
moaşă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o instituţie de sănătate
autorizată în acest sens, toate activităţile de moaşă în perioada corespunzătoare. ”
19. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.20 Persoanele care deţin calificarea de „фeлдщeр” (felcer) eliberată de
Bulgaria înainte de data de 31 decembrie 1999 nu au dreptul de a obţine recunoaşterea
profesională ca medici sau asistenţi medicali generalişti în alte state membre, în temeiul
prezentei hotărâri. ”
20. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.24 (1) Se recunosc titlurile de calificare de medic care permit accesul la
activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile
de formare de asistent medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, moaşă,
şi farmacist eliberate naţionalilor statelor membre, de fosta Iugoslavie, sau a căror formare
a început pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991 şi pentru Croaţia, înainte de 8
octombrie 1991, atunci când autorităţile competente ale statelor membre menţionate
anterior atestă că respectivele calificări sunt recunoscute pe teritoriul lor ca cele pe care
acestea le eliberează în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu
formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de
asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist
prevăzute de Directiva 2005/36/CE, precum şi exercitarea acestora.
(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de aceleaşi
autorităţi competente, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în
cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor
5 ani care precedă data eliberării certificatului. ”
21. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.26(1) În cazul în care accesul la una dintre activităţile de farmacist sau
exercitarea acesteia este condiţionat(ă) în România, în afară de posesia unui titlu oficial de
calificare prevăzut în anexa nr. 7, de necesitatea unei experienţe profesionale
suplimentare, se recunoaşte ca dovadă suficientă în acest sens certificatul emis de
autorităţile competente ale statului membru de origine, conform căruia titularul acestuia a
exercitat respectivele activităţi în statul membru de origine pe o perioadă egală.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în ceea ce priveşte experienţa profesională de doi ani
solicitată de Marele Ducat al Luxemburgului pentru atribuirea unei concesii de stat de
farmacie deschisă. ”
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22. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28(1) cu următorul cuprins:
„Art.28(1) Se recunosc calificările de medic specialist obținute în Italia și enumerate la
anexele 2 şi 3, medicilor care și-au început formarea de specialist după 31 decembrie 1983
și înainte de 1 ianuarie 1991, chiar dacă formarea respectivă nu îndeplinește toate cerințele
minime de formare în specialitate prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu condiția ca
respectivele calificări să fie însoțite de un certificat emis de autoritățile competente italiene
care să ateste că medicul în cauză a exercitat efectiv și legal în Italia activitățile de medic
specialist, în același domeniu de specialitate, timp de cel puțin șapte ani consecutivi în cei
zece ani care preced emiterea certificatului. ”
23. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.30(1) Constituie drept câştigat specific medicilor generalişti, dreptul de a
furniza servicii de medicină de familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de
sănătate din România fără ca medicul în cauză să deţină titlul de calificare de medic
specialist medicină de familie sau un titlu de medic specialist asimilat acestuia.
(2) În înţelesul alin.(1) prin titlu de medic specialist asimilat titlului de medic specialist
medicină de familie se înţelege titlul de medic specialist medicină generală precum şi titlul
de medic specialist medicină generală/medicină de familie.
(3) Beneficiază de prevederile alin.(1) medicii prevăzuţi la art.73 alin.2 lit.a) şi b) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată, cu modificările ulterioare,
precum şi medicii confirmaţi specialişti în specialitatea medicină generală adulţi sau în
specialitatea medicină generală copii şi care întrunesc una din cerinţele prevăzute la art.1
alin.(1).
(4) Dreptul prevăzut la alin. (1) se certifică de Ministerul Sănătăţii , la cerere, în vederea
accesului la profesie într-un alt stat membru.
(5) Se recunosc certificatele eliberate de autorităţile competente ale statelor membre
persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă dreptul câştigat al titularului de a
exercita activităţile de medic generalist în cadrul sistemului naţional de securitate socială al
statului membru emitent, la data de referinţă şi fără titlul de calificare de medic generalist
prevăzut pentru acest stat în anexa nr. 4.
(6) Certificatele prevăzute la alin. (5) recunoscute de către autorităţile competente
române, produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de medicină de
familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate din România ca şi
certificatul de medic specialist medicină de familie eliberat de Ministerul Sănătăţii.”
24. La articolul 31 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.31 (1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist cu titlurile
prevăzute în anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de
Italia, Spania, Austria, Republica Cehă, Slovacia şi România persoanelor prevăzute la art. 1
alin. (1) care şi-au început formarea de medic până la data de referinţă prevăzută în
această anexă pentru statul respectiv, însoţite de un atestat eliberat de autorităţile
competente ale acelui stat membru. ”
25. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 32 (1) şi 32 (2) cu următorul
cuprins:
„Art. 32 (1): In ceea ce priveşte titlurile de calificare de medic dentist, se recunosc
astfel de titluri în conformitate cu articolul 13 în cazurile în care solicitanţii au început
formarea lor la 18 ianuarie 2016 sau înainte de această dată.
Art.32 (2)(1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist, se
recunosc titlurile de calificare de medic eliberate în Spania profesioniştilor care şi-au
început formarea medicală universitară între 1 ianuarie 1986 şi 31 decembrie 1997, însoţite
de un certificat eliberat de autorităţile spaniole competente.
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(2) Certificatul prevăzut la alin.(1) confirmă că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) titularul a absolvit cel puţin trei ani de studii, certificate de autorităţile competente
spaniole ca fiind echivalente cu formarea de medic dentist prevăzută de Directiva
2005/36/CE;
b) titularul a exercitat, în Spania, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, activităţile de
medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cel puţin trei ani consecutivi în decursul
ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului;
c) titularul în cauză este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu
principal şi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut pentru Spania în
anexa 5 activităţile de medic dentist prevăzute de prevăzute Directiva 2005/36/CE.”
26. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 34 Se recunosc titlurile de calificare de asistent medical generalist care:
a) au fost eliberate în Polonia pentru asistenţii medicali generalişti care şi-au încheiat
formarea înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare
prevăzute de Directiva 2005/36/CE ;
b) sunt atestate de o diplomă de „licenţă” obţinută pe baza unui program special de
revalorizare descris:
(i) la articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de
asistent medical generalist şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al
Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885 şi din 2007, nr. 176, poz. 1237) şi în
Regulamentul Ministrului Sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate ale
învăţământului pentru asistenţi medicali generalişti şi moaşe, titulari ai unui certificat de
învăţământ secundar (examen final - matura) şi sunt absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai
unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe
(Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1170, şi din 2010 nr. 65 poz.
420); sau
(ii) la articolul 52.3 punctul 2 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent
medical generalist şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz.
1039) şi în Regulamentul Ministrului Sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate
referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru asistenţi medicali generalişti
şi moaşe titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final - matura) şi
absolvenţi ai unei şcoli sanitare de nivel secundar sau post-secundar care formează
asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz.
770), cu scopul de a verifica dacă asistentul medical generalist în cauză posedă un nivel de
cunoştinţe si de competenţe comparabil cu cel al asistenţilor medicali generalişti titulari ai
calificărilor enumerate pentru Polonia la anexa nr. 8. ”
27. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.35 In ceea ce priveşte calificarea românească de asistent medical generalist, se
aplică numai următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:
In cazul resortisanţilor statelor membre care au fost formaţi ca asistenţi medicali
generalişti în România şi a căror calificare nu îndeplineşte cerinţele minime de formare
stabilite de Directiva 2005/36/CE se recunosc drept suficiente următoarele titluri de
calificare de asistent medical generalist, cu condiţia ca titlurile respective să fie însoţite de
un certificat care să ateste că titularii, naţionali ai unui stat membru au exercitat efectiv şi
legal activităţile de asistent medical generalist în România, cu asumarea deplină a
responsabilităţii pentru planificarea, organizarea şi acordarea de îngrijirilor de sănătate
pacienţilor, pentru o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul celor cinci ani care
preced data eliberării certificatului:
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a) Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist cu studii postliceale
absolvite în cadrul unei şcoli postliceale, atestând o formare începută înainte de 1 ianuarie
2007;
b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii universitare de scurtă
durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003;
c) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii universitare de lungă durată,
atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003. ”
28 După articolul 36 se introduce un nou articol, art. 36(1) cu următorul cuprins:
„Art. 36(1) Se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moaşă eliberate de
statele membre, în cazul în care titularul şi-a început formarea înainte de 18 ianuarie 2016
iar condiţia de admitere pentru această formare a fost de zece ani de învăţământ general
sau un nivel echivalent pentru tipul I de formare sau finalizarea unei formări de asistent
medical generalist, atestată prin titlul de calificare menţionat la anexa 8, înainte de a începe
o formare de moaşă care intră sub incidenţa tipului II de formare. ”
29. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.38: Se recunosc titlurile de calificare de moaşă care:
a) au fost eliberate în Polonia pentru moaşele care şi-au încheiat formarea înainte de 1 mai
2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva
2005/36/CE;
b) sunt atestate de o diplomă de licenţă care a fost obţinută pe baza unui program special
de revalorizare descris:
(i) la articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de
asistent medical şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii
Polone din 2004, nr. 92, pos. 885 şi din 2007 nr. 176 poz. 1237) şi în Regulamentul
Ministrului Sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile
asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali generalişti titulari ai unui certificat de studii
secundare (examen final - matura) şi absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli
profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial
al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1170 şi din 2010 nr. 65 poz. 420); sau
(ii) la articolul 53.3 punctul 3 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent
medical si de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1039) şi în
Regulamentul Ministrului Sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate referitoare la
cursurile de învăţământ superior asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali titulari ai unui
certificat de studii secundare (examen final matura) şi absolvenţi ai unei forme de
învăţământ secundar sanitar sau post-secundar care formează asistenţi medicali şi moaşe
(Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dacă
moaşa în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al
moaşelor titulare ale calificărilor enumerate pentru Polonia, la anexa 9. ”
30. Aricolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.39 In ceea ce priveşte titlurile româneşti de calificare ca moaşă, se aplică doar
următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:
In cazul naţionalilor din statele membre ale căror titluri oficiale de calificare ca moaşă
(asistent medical obstetrică-ginecologie) au fost acordate de către România înainte de data
aderării şi care nu satisfac cerinţele minime în materie de formare prevăzute de Directiva
2005/36/CE cu modificările şi completările ulterioare, statele membre recunosc titlurile
oficiale de calificare menţionate ca fiind suficiente pentru îndeplinirea activităţilor de moaşă,
în cazul în care sunt însoţite de un certificat care specifică faptul că titularii au exercitat în
mod efectiv şi legal activităţi de moaşă în România, pentru cel puţin cinci ani consecutivi în
decursul celor şapte ani care preced eliberarea certificatului.”
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31. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39(1) cu următorul cuprins:
“Art. 39(1) Drepturile dobândite ca moaşă nu se aplică următoarelor calificări, obţinute
în Croaţia înainte de 1 iulie 2013 visa medicinska sestra gine- kolosko-opstetrickog smjera
(asistentă medicală obstretică-ginecologie), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog
smjera (infirmieră obste- trică-ginecologie), visa medicinska sestra primaljskog smjera
(asistentă medicală cu diplomă de moaşă), medicinska sestra primaljskog smjera
(infirmieră cu diplomă de moaşă), ginekolosko-opstetricka primalja (moaşă obstetricăginecologie) şi primalja (moaşă). ”
32. Articolul 50 şi articolul 51 se abrogă
33. La articolul 55 punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“1. Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui
alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obţină în România una dintre
specialităţile prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi
farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3
sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de provenienţă al solicitantului în
anexa nr. 3, vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru
specialitatea respectivă.
2. Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui
titlu de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat
aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, conform normelor
Uniunii Europene, care doresc să obţină în România certificatul de medic dentist specialist
ce atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul
specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă
medicală, titlul de medic dentist specialist care nu se eliberează în statul membru de origine
sau de provenienţă al solicitanţilor vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele
în vigoare pentru specialitatea respectivă. ”
34. Anexele 1-9 şi 16 la se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1-9 şi 16 din prezenta
hotărâre.
35. Anexele nr.10,nr.11, nr.13 nr.,14 punctul 1, nr.15 şi nr. 17 se completează cu data de 1.
06.2002, dată de referinţă”.
36. La anexa nr.12:
1. după rubrica Boli renale se introduce o nouă rubrică cu următorul conţinut:
“ Boli contagiose
Durată minimă de formare 4 ani
Suisse/ Infektiologie; Infectiologie; Malattie infettive/ “
2. rubrica Farmacologie, se completează şi va avea următorul cuprins:
“Farmacologie
Durată minimă de formare 4 ani
Suisse/ Klinische Pharmakologie und Toxikologie/ Pharmacologie et toxicologie cliniques/
Farmacologia e tossicologia cliniche”
3. rubrica Chirurgie maxilo-facială se modifcă se completează şi va avea următorul cuprins:
“Chirurgie oro-dentară și maxilo-facială (formare de bază de medic și formare de bază de
medic dentist)
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse/ Mund-, Kiefer- und Gesichts-chirurgie/ Chirurgie orale et maxillo-faciale/ Chirurgia
oro-maxillo-facciale”.
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Art. II. Prezenta hotărâre transpune prevederile art.3 lit.f)-h) , k)şi l); art.4, art.21(4),
art.22 b); art.27 (2), art.33(3), art.33(a); art.41, art.43(1a) , (4) , art.43(a) art.57 (1), (2),
(4) din Directiva nr.2013/55 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie
2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă
prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”).

PRIM-MINISTRU
DACIAN CIOLOŞ
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