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ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE,
JURIDIC SI
, CONTENCIOS
Strada Cristian Popişteanu nr. 1-3, cod 010024, Bucureşti, ROMANIA
Tel.(4021) 3072598, Fax.(4021) 3072601
e-mail: dirru@ms.ro

Nr.VilldNYV/3887/19 septembrie 2016
CĂTRE
DIRECŢIA DE sĂNĂ TA TE PUBLICĂ
A
..

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.41/20 16,
vă facem cunoscut că începând cu data prezentei, solicitanţii documentelor necesare
recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state membre ale Uniunii Europene
pentru profesiile de de medic, medic, dentist şi farmacist, vor putea depune copii
nelegalizate ale următoarelor documente:
• Diploma de licenţă, respectiv diploma de medic, medic dentist/medic
stomatolog sau farmacist;
• Foaia matricolă a diplomei de licenţă sau după caz a diplomei de medic,
medic dentist/medic stomatolog sau farmacist;
• Diplomă de bacalaureat;
• Carnet de rezident;
• Carte de muncă;
• Documentele de schimbare a numelui (ex.certificat de căsătorie)
• Contract/contractele individuale de muncă/contractele de voluntariat ŞI
sau/actele adiţionale ale acestora
La depunere documentele menţionate mai sus vor fi în mod obligatoriu însoţite

de originale şi vor fi cel1ificate sub semnătură de persoana desemnată din cadrul
DSP să primească aceste dosare (confonn art.2, alin (3) din OUG nr.4112016).
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După certificare, originale se restituie titularilor.
Potrivir-alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit ,,(4) În cazul în care
persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul fumizării
serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice
centrale este obligată/obligat să o accepte."
Solicitantii au în continuare obligaţia de a depune celelate acte necesare eliberării
documentelor de conformitate, în formatul solicitat şi până în prezent.
În cazul solicitanţilor care prezintă documente emise de alte state membre ale DE
sau state terţe ( ex. diplomă de bacalaureat, certificat de căsătorie, etc.) acestea vor
fi însoţite de traducerea în original în limba română.
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