
DOCUMENTE NECESARE  

IN VEDEREA ELIBERARII CODULUI DE PARAFA  

DSP GORJ 

 

1.Eliberarea codului de parafa: 

 Formular tip (cerere) se elibereaza la sediul institutiei (sau se descarca de pe site-ul oficial 
al DSP GORJ), completat de medicul care solicita codul de parafa; 

 Copie clara C.I./B.I. /Pasaport ; 
 Original-Adeverinta de la locul de munca(obligatoriu eliberata de o unitate sanitara din 

judetul Gorj) din care sa rezulte confirmarea locului de munca in specialitate,sau copie dupa 
certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor din cadrul DSP Gorj(daca sunteti 
administrator de societate); 

 Copie clara Certificat de membru al Colegiului Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti din 
Romania(drept de libera practica) valabil pentru anul in curs; 

 Copie clara Certificat de medic specialist / primar  eliberata de Ministerul Sanatatii; 
 Copie clara Diploma sau adeverinta de absolvire a facultatii;  
 Copie clara certificat casatorie(unde este cazul); 
 Copie clara Asigurare malpraxis; 

2.Eliberarea unui nou cod de parafa in caz de pierdere, furt: 

 Cerere adresata directorului D.S.P. Gorj in care se solicita un nou cod de parafa; 
 Dovada unui anunt public afisat in unul din ziarele locale din judetul Gorj sau in Monitorul 

Oficial al Romaniei privind pierderea sau furtul parafei; 
 Toate documentele de la punctul 1; 

 

 

 In atentia medicilor rezidenti:  

Potrivit prevederilor art. 17, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008, aprobata cu modificari 
prin Legea nr. 179 / 2008 “incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatii de 
medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic 
specialist”. 

De asemenea, acelasi act normativ la art. 18, alin. (2) prevede pentru medicii aflati in practica 
supravegheata / asistata ca “Actul medical pe care il presteaza medicul in timpul celor 3 ani de 
practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.”. 

Avand in vedere cele de mai sus, medicii aflati in practica supravegheata / asistata nu pot beneficia 
de acordarea unui cod de parafa. 

Nota:Toate documentele solicitate se confrunta cu originalul. 

 


