
 

Documente necesare 

 întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a 

titlurilor de asistent medical generalist, de  moaşă şi de asistent medical, 

eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând 

spaţiului economic european sau de Confederaţia elveţiană 

 

 

1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali 

generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al 

Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai 

Confederaţiei Elveţiene, cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale 

mai sus menţionate, se soluţionează de către Ministerul Sănătăţii Publice, în 

colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România. 

2) Solicitanţii vor depune un dosar la Ministerul Sănătăţii (care ulterior va fi 

trimis către OAMGMAMR) care va trebui să cuprindă: 

a) copia documentului de cetăţenie; 

b) copii legalizate şi traduceri legalizate ale documentelor care atestă formarea 

în profesie; 

c) certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine 

sau provenienţă, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele 

prevăzute de Directiva/2005/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, 

privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în cazul asistenţilor medicali 

generalişti şi moaşelor; 

d) certificatul de sănătate fizica şi psihică, emis de statul membru de origine 

sau provenienţă ori o dovadă echivalentă certificatului de sănătate, în cazul 

în care autorităţile competente din statul de origine nu eliberează un astfel de 

certificat; 

e) dovadă emisă de statul membru de origine sau provenienţă, prin care se 

atestă onorabilitatea şi moralitatea posesorului. În cazul în care statul 

membru de origine nu eliberează un astfel de document, se va accepta 

atestatul eliberat pe baza declaraţiei pe proprie răspundere ori a declaraţiei 

solemne a solicitantului, de către autoritatea judiciară sau administrativă 

competentă ori, după caz, de notarul sau organizaţia profesională abilitată în 

acest sens, de acel stat; 

f) dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea 

profesională, emisă de instituţiile abilitate din statul de origine sau 

provenienţă; 

3) În termen de 30 zile de la data primirii documentelor solicitate, autorităţile 

competente române informează solicitantul, după caz, cu privire la alte documente 

necesare recunoaşterii sau anunţă luarea unei decizii referitoare la soluţionarea 

cazului. 


