ROMÂNIA
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PERSOANE DESEMNATE :
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INTERVAL ORAR PENTRU DEPUNERE /ELIBERARE DOCUMENTE :
LUNI –JOI
INTRE ORELE : 10 - 15,30
LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU OBTINEREA DOCUMENTELOR DE
RECUNOASTERE A CALIFICARILOR PROFESIONALE

1. Pentru profesia de medic
-

cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-

copia actului

-

copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;

-

copie legalizata dupa Diploma de medic;

-

copie legalizata dupa foaia matricola;

de identitate;

copie legalizata sau original al adeverintei eliberata de Facultatea de medicina
absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
-

copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui;

Dovada de fectuare a secundariatutlui si adeverinta de salariat intocmita conform
modelului de site –ul MS.
1. 1 Medicii specialisti vor prezenta suplimentar :
copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii in
format nou incepand cu luna mai 2007 si
-

copia legalizata a carnetului de rezident

2. Pentru profesia de medic dentist
2.1 Documente necesare pentru promotii anterioare anului 2009:
-

cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-

copia actului de identitate;

-

copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;

copie legalizata dupa Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenta de
doctor- medic stomatolog;
-

copie legalizata dupa foaia matricola;

adeverinta eliberata de Facultatea de Stomatologie/Medicina-dentara absolvita in
care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;
copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare
din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
-

copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

A) In cazul titularului de cabinet stomatologic individual :
- Adeverinta intocmita conform modelului de pe site-ul MS si declarative notarial ape
propria raspundere din care sa reiasa functia detinuta, perioada lucrata si durata timpului
de lucru ore/zi, respective ore/ saptamana;
- Cope legalizata a certificatului de inregistrare al cabinetului .
B) In cazul asociatului in cadrul unei societati cu raspundere limitata ( SRL ):
- Adeverinta intocmita conform modelului de pe site-ul MS si declarative notariala pe
propria raspundere din care sa reiasa functia detinuta, perioada lucrata si durata timpului de
lucru ore/zi, respective ore/ saptamana;
- Cope legalizata a certificatului de inregistrare al SRL-ului;
- Certificat constatator de la Registrul Comertului
C) In cazul angajatului cu contract individual de munca :
- Adeverinta intocmita conform modelului de pe site-ul MS si declarative notarial ape
propria raspundere din care sa reiasa functia detinuta, perioada lucrata si durata timpului de
lucru ore/zi, respective ore/ saptamana;
- copie legalizata a contractului individual de munca si a acetelor aditionale la contract daca au
survenit modificari;

- extras REVISAL
2.2 Documente necesare pentru promotia anului 2009 si ulterioare :
- cerere in care se vor preciza si datele de contact;
- copia actului de identitate;
- copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
- copie legalizata dupa Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenta de doctormedic stomatolog;
- copie legalizata dupa foaia matricola;
- copie legalizata /adeverinta eliberata de Facultatea de Stomatologie/Medicina-dentara
absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;
3. Pentru profesia de farmacist
Certificatele care atesta drepturi castigate generale in profesia de farmacist
Se elibereaza titularilor Diplomei de licenta de farmacist inclusiv promotia 2007, care
fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani
consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat .
Documente necesare :
-

cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-

copia actului de identitate;

-

copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;

-

copie legalizata dupa Diploma de farmacist;

-

copie legalizata dupa foaia matricola;

- adeverinta eliberata de Facultatea de farmacie absolvita in care se precizeaza perioada
in care au fost efectuate studiile universitare ;
- copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din
care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
- o copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.
A) In cazul titularului sa asociatului in cadrul unei societati cu raspundere limitata
( SRL):

- Adeverinta intocmita conform modelului de pe site-ul MS si declarative notarial ape propria
raspundere din care sa reiasa functia detinuta, perioada lucrata si durata timpului de lucru ore/zi,
respective ore/ saptamana;
- Cope legalizata a certificatului de inregistrare al SRL-ului;
- Certificat constatator de la Registrul Comertului
C) In cazul angajatului cu contract individual de munca :
- Adeverinta intocmita conform modelului de pe site-ul MS si declarative notarial ape
propria raspundere din care sa reiasa functia detinuta, perioada lucrata si durata timpului de
lucru ore/zi, respective ore/ saptamana;
- copie legalizata a contractului individual de munca ( visat de ITM ) si a acetelor aditionale
la contract daca au survenit modificari;
- extras REVISAL

