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Certificatele de conformitate şi respectiv de experienţă profesională necesare recunoaşterii 

calificărilor de medic, medic dentist si farmacist obţinute în România 

 
 
 

                        Persoana desemnata la nivel DSP Gorj si inlocuitorul acesteia, cu atributii in 

primirea dosarelor, respectiv eliberarea documentelor de recunoastere: 

 

- Cirstea Maria –telefon  - 0742/095063,persoana desemnata 

 

- Brebu George Horia telefon- 0253/210061,persoana inlocuitoare 

 

- Interval orar depunere dosare:8,00- 13,00 

 

- Interval orar eliberare documente: 13,00- 15,00 
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               Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate şi de 

experienţă profesională necesare recunoaşterii calificărilor de medic, medic dentist, 
farmacist, asistent medical generalist şi moaşa obţinute în România: 

  
 

 

a) Certificat care atestă formarea în profesia de medic conform DC 2005/36/CE şi/sau 

asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de această 

normă (certificarea  diplomelor) 

Documente necesare, depuse în ordinea menţionată: 

- cerere în care se vor preciza si datele de contact (adresa, numărtelefon, mail); 

- copia actului de identitate; 

- copia legalizată dupa diploma de bacalaureat; 

- copie legalizată dupa Diploma de medic; 

- copie legalizată după foaia matricolă; 

- adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care 

au fost efectuate studiile universitare; 

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul). 

Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de bază întruneşte condiţiile prevăzute la art. 24 din 

Directiva 2005/36/CE. 

Medicii rezidenţi aflaţi în pregătire vor primi numai acest document. 

b) Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii care atestă formarea 

conformă în una din specialităţile listate pentru România de DC/2005/36CE 

Se eliberează medicilor care au specializarea obţinută prin rezidenţiat de 3-7 ani, stagiu complet. 

Documente necesare, în plus faţă de cele enumerate la litera a), sunt: 

- copie după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul 

Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificatul galben, cu timbru sec); 

- copia legalizată a carnetului de rezident din care să rezulte stagiul complet de pregătire. 



 

Medici dentişti 

Medicii dentişti promotia 2009 pot obtine certificatul care atestă formarea în profesia de medic 

dentist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor). 

Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a). 

Medicii dentişti, promoţii anterioare anului 2009, beneficiază de certificate care atestă drepturi 

câştigate specifice în profesia de medic dentist. 

Acestea se eliberează: 

- Titularilor Diplomei de Doctor-medic specializarea universitară stomatologie, care fac dovada că 

au exercitat în România în mod efectiv, legal activităţi de medic dentist pe o perioada de minim 3 

ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat. 

Documente necesare: 

• cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail), 

• copia actului de identitate; 

• copia legalizată după diploma de bacalaureat; 

• copie legalizată după Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenţă de doctor- medic 

stomatolog; 

• copie legalizată după foaia matricola; 

• adeverinţă eliberată de Facultatea de Stomatologie / Medicină-dentară absolvită în care se 

precizează perioada în care au fost effectuate studiile universitare; 

• copie legalizată după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte 

experieţa profesională menţionată sau declaraţie notarială pe propria răspundere că a exercitat 

efectiv, legal şi neîntrerupt activitate 3 ani consecutiv din ultimii 5; 

• copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este 

cazul). 

               

 

 

 



 

Farmacişti 

Farmaciştii promoţia 2008 pot obţine certificatul care atestă formarea în profesia de farmacist 

conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor). 

Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a). 

Farmaciştii promoţii anterioare anului 2008, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate 

în profesia de farmacist se eliberează titularilor 

Diplomei de licenţă de farmacist, care fac dovada exercitarii efective şi legale a activităţilor 

respective pe o durată de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui 

certificat. 

Documente necesare: 

- cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail); 

- copia actului de identitate; 

- copie legalizată după diploma de bacalaureat, 

- copie legalizata dupa Diploma de farmacist; 

- copie legalizată dupa foaia matricolă; 

- adeverinţa eliberată de Facultatea de farmacie absolvită în care se precizează perioada in care 

au fost efectuate studiile universitare; 

- copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să 

rezulte experienţă profesională menţionată; 

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este 

cazul). 

 

  
    

 


