
Colegiul Medicilor din România - CMR 

Decizia nr. 1/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din 

România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru 

medicii străini  

În vigoare de la 02.02.2015 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 02.02.2015.  

În temeiul art. 370, 373, 392, 396, 406 şi 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:  

Art. I.  

Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de 

practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 844 din 19 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 7 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:  

"  

c) documentul care atestă echivalarea în scop profesional a titlurilor de medic va fi eliberat prin 

Departamentul profesional al Colegiului Medicilor din România. Echivalarea se face în baza următoarelor 

documente:  

- diplomele, certificatele sau alte titluri de medic dobândite;  

- documente emise de autorităţile competente ale statului formator din care să rezulte durata specializării 

(ani, luni, ore de formare pe săptămâni), curriculumul pregătirii efectuate şi competenţele atestate prin titlul 

respectiv de medic specialist;  

- documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continue însuşite de solicitant, emise de 

autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;".  

2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

"  

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi depuse în limba în care au fost emise - în copii 

legalizate şi însoţite de traducerile legalizate în limba română."  

Art. II.  

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

  

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din 

România, 

Vasile Astărăstoae 

Bucureşti, 16 ianuarie 2015.  

Nr. 1.  

http://lege5.ro/App/Document/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=200644727&d=2015-02-02#p-200644727
http://lege5.ro/App/Document/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=200644747&d=2015-02-02#p-200644747
http://lege5.ro/App/Document/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=200644866&d=2015-02-02#p-200644866
http://lege5.ro/App/Document/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=200644877&d=2015-02-02#p-200644877
http://lege5.ro/App/Document/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=200644934&d=2015-02-02#p-200644934
http://lege5.ro/App/Document/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=200645101&d=2015-02-02#p-200645101
http://lege5.ro/App/Document/gqydonzwgq/decizia-nr-9-2014-privind-eliberarea-avizului-de-practica-temporara-ocazionala-a-profesiei-pentru-medicii-straini?pid=&d=2015-02-02
http://lege5.ro/App/Document/gqydonzwgq/decizia-nr-9-2014-privind-eliberarea-avizului-de-practica-temporara-ocazionala-a-profesiei-pentru-medicii-straini?pid=194672363&d=2014-12-10#p-194672363
http://lege5.ro/App/Document/gqydonzwgq/decizia-nr-9-2014-privind-eliberarea-avizului-de-practica-temporara-ocazionala-a-profesiei-pentru-medicii-straini?pid=200648835&d=2015-02-02#p-200648835

