
Buna –finala/16.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de 

act  

normativ 

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 

 

Secţiunea a 2-a 

 

Motivul emiterii actului normativ:  

-Transpunerea modificărilor procedurilor de recunoaştere a calificărilor profesionale 

de medic, medic dentist , farmacist , asistent medical generalist şi moaşă aduse prin 

directiva nr.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”). 

1. Descrierea situaţiei 

actuale  

În prezent : 

- statele membre UE utilizează mijloacele electronice în mod 

special pentru îndeplinirea procedurilor de cooperare 

administrativă dintre autorităţile competente ale acestora, 

recunoaşterea calificărilor profesionale  neefectuându-se în 

totalitate prin intermediul acestora; 

- calificările de asistent medical generalist şi de  moaşă de 

nivel superior, dobândite în statele membre  se recunosc  pe 

baza unor criterii minime de formare prevăzute Directiva nr. 

2005/36 a Parlamentului European şi a Consiliului din 

7.09.2005  privind recunoașterea calificărilor profesionale 

din care face parte  durata formării  exprimată în ore de 

pregătire dar nu şi echivalentul în ECTS a programelor de 

studii efectuate, respectiv criteriul de calitate care raportează 

conţinutul pregătirii la durata de pregătire ; 

- în cazul titlurilor de calificare de asistent medical generalist 

dobândite în România se recunosc automat diplomele care 



atestă studii superioare de scurtă durată şi de lungă durată 

care atestă o formare începută după data de 1.10.2003 şi 

respectiv certificatele de competenţe profesionale de asistent 

medical generalist care atestă o formare postliceală începută 

după 1.01.2007.  

      În ceea ce priveşte certificatele de competenţe 

profesionale care atestă o formare de asistent medical 

generalist începută anterior datei de  1.01.2007, acestea se 

recunosc în cazul în care  titularul are o experienţă 

profesională de 5 ani consecutivi din ultimii 7 ani care preced 

eliberarea documentului care atestă acest fapt. 

2. Schimbări 

preconizate 

Prevederile transpuse : 

- obligă autorităţile competente în domeniu să adopte toate 

măsurile necesare pentru ca toate cerinţele, procedurile şi 

formalităţile  prevăzute directivă să poată fi îndeplinite cu 

uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace electronice fapt care 

modernizează activitatea de recunoaştere a calificărilor 

profesionale , scurtând termenele de aplicare a procedurilor; 

-extind domeniul la recunoaşterea calificărilor de medic 

specialist care nu întrunesc toate cerinţele prevăzute de 

directivă şi care au fost obţinute  în anul 1991 pentru Croaţia 

şi anterior acestuia în Italia, precum şi la recunoaşterea 

titlurilor de medic specialist obţinute în Spania anterior 

anului 1997; 

-introduc noi cerinţe  de recunoaştere a calificărilor de 

asistenţi medicali generalişti şi de moaşă eliberate de Polonia 

şi Croaţia anterior aderării la UE; 

-în cazul României, extind domeniul de recunoaştere al 

calificărilor de asistent medical generalist, la diplomele care 

atestă o formare prin tudii universitare începute anterior datei 

de 1.10.2003,  pe baza de experienţei profesionale a 

titularului de 3 ani consecutivi  din ultimii 5 ani anteriori 

eliberării documentului care atestă acest fapt.  

    De asemenea în vederea recunoaşterii automate de către 

celelalte state membre a certificatelor de competenţe 

profesionale de asistent medical generalist care atestă o 

formare începută anterior datei de 1.01.2007, experienţa 

profesională se reduce la 3 ani din ultimii 5 ani anteriori 

eliberării documentului care atestă acest fapt; 

- actualizează anexele 1-9 privind titlurile de calificare de 

medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist 

specialist , de farmacist, de asistent medical generalist şi de 

moaşă eliberate de statele membre UE.  

 

3.  Alte informaţii 

 

    Nu este cazul. 

 

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. 

                                                                                                                         -mii lei- 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus 

Nu este cazul  

 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus 

Nu este cazul  

3. Impact financiar, 

plus/minus  

 

Nu este cazul  

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare.  

Nu este cazul. 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare.  

Nu este cazul. 

 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare.  

Nu este cazul. 

7. Alte informaţii. Nu este cazul 

 

Secţiunea a 5-a  

 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei in vigoare. 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

Nu este cazul. 

 

a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, 
Nu este cazul. 



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. 

1
1
Compatibilitatea proiectului 

de                                    act 

normativ cu legislaţia în                                 

domeniul achiziţiilor publice
 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de  

act normativ cu legislaţia 

comunitară în materie. 

Nu este cazul. 

 

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 

    Proiectul de act normativ 

respectă prevederile Legii 52 / 

2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia 

publică şi republicată în 

Monitorul Oficial nr. 749/2013.   

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului   de act normativ 

 

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 Hotărârii Guvernului 

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     

Se supune avizului Consiliului 

Legislativ. 

   b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  Nu este cazul. 

   c) Consiliul Economic şi Social   Nu este cazul. 

   d) Consiliul Concurenţei Nu este cazul. 

   e) Curtea de Conturi Nu este cazul. 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

 

 

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului 

de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ. 

Legea nr. 52 / 2003 privind 

transparenţa decizională în 

administraţia publică şi 

republicată în Monitorul Oficial 

nr. 749/2013 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum 

si 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 

Aplicarea dispoziţiilor se  face 

de către Ministerul Sănătăţii în 

colaborare cu Colegiul Medicilor 

din România, cu Colegiul 

Medicilor Dentişti din România 

şi cu Colegiul Farmaciştilor din 

România, precum şi de către 

Ordinul Asistenţilor Medicali 

Generalişti , Asistenţilor 

Medicali şi Moaşelor din 

România. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

În acest sens, a fost întocmit proiectul de Hotărâre a Guvernului 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, pe care îl supunem spre aprobare.  

 

 

 

 

Ministrul sănătăţii, 

 

PATRICIU ACHIMAŞ CADARIU 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

Ministrul Educatiei şi Cercetării 

Ştiinţifice 

 

Ministrul Justiţiei  
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RALUCA PRUNĂ 

 

 

 

Ministrul Afacerilor Externe  

 

LAZĂR COMĂNESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


