COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI

B1ROUL

EXECUTIV

Splaiul Independence! 105, sector 5, Cod 050097, BUCURE$TI
Tel./Fax 021/3194504; 021/3194505 E-mail: office@cmvro.ro
www.cmvro.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 21554/2011

Luand in considerare prevederile Directive! 2005/36/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor
profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30
septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului
nr. 860/2004 privind recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor
aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Avand in vedere prevederile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea
profesiunii de medic veterinar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale art. 11, 57, 58 si 59 din Statutul medicului veterinar;
In temeiul art. 17 lit. o) din Regulamentul de organizare si functionare al
Colegiului Medicilor Veterinari,
Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:
HOTARAREA nr. 68/01.07.2016
pentru aprobarea Procedurii privind recunoasterea calificarii profesionale in
vederea exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romanic! pentru medicii
veterinari titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obtinut pe teritoriul unui
stat membru
Art. 1 Se aproba Procedura privind recunoasterea calificarii profesionale in vederea
exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei pentru medicii veterinari
titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obtinut pe teritoriul unui stat membru.
Art. 2 Birourile executive ale Consiliilor jude^ene/mun. Bucuresti ale Colegiului Medicilor
Veterinari si Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor Veterinari vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea nr. 61/29.01.2015
pentru aprobarea Procedurii privind recunoasterea calificarii profesionale in vederea
exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei.
Art. 3 Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul nafional al Colegiului Medicilor
Veterinari cu unanimitate de voturi, azi 01.07.2016 si intra in vigoare la data de 04.07.2016.
Presedintele
Colegiului Medicilor Veterinari
Conf. Univ. Dr. Viorel ANDRONIE
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Procedura privind recunoa§terea calificarii profesionale in vederea
exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei pentru
medicii veterinari titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost
obtinut pe teritoriul unui stat membru
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1. Dispozitii generale
Prezenta procedure, prevede modalitatea de recunoasterea a calificarii profesionale in
vederea exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei, ia scopul asigurarii
unui cadru reglementat pentru verificarea si evaluarea documentelor depuse de catre medicii
veterinari cetateni straini, in vederea eliberarii deciziilor de recunoastere a calificarii
profesionale, pentru pastrarea evidentei si monitorizarea documentelor emise.
Prevederile prezentei prbceduri se aplica medicilor veterinari ceta|eni ai statelor
membre, titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obtinut pe teritoriul unui stat
membra, medicilor veterinari cetafeni ai statelor membre, so£ului/sofiei unui cetafean roman,
precum si descendentilor si ascendenfilor in linie directs. afla|i in intretinerea unui cetacean
roman, indiferent de cetajenia acestora, ceta^enilor statelor ter£e beneficiari ai statutului de
rezident permanent in Romania, conform dispozitiilor legale in vigoare, beneficiarilor
statutului de rezident acordat de catre unui dintre statele membre, in conformitate cu
prevederile Directivei Consiliului 2003/109/CE privind statutul resortisantilor farilor terfe
care sunt reziden^i pe termen lung, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 016
din 23 ianuarie 2004.
Poarta titlul oficial de calificare de medic veterinar, absolventul cu diploma, certificat
sau cu alt document similar eliberat de institutiile de inva^amant superior de medicina
veterinara recunoscute de statele membre.
Prin sintagma "state membre " se mfelege statele membre ale Uniunii Europene, alt
stat aparftndnd Spaftului Economic European sau Confederafia Elvefiana, asa cum a fost
definit in Hotardrea nr. 79/2008 pentru modificarea §i completarea Hotdrdrii de Guvern
nr.860/2004 privind recunoagterea calificarii de medic veterinar §i reglementarea unor
aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar.
Prin sintagma "state terfe " se intelege altele decdt statele membre §i acele teritorii
ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru care nu se aplica Directiva 2005/36/CE
privind recunoasterea calificdrilor profesionale.
Colegiul Medicilor Veterinari, ca autoritate competenta pentra profesia de medic
veterinar, recunoaste titlurile oficiale de calificare prin emiterea Deciziei de recunoastere a
calificarii profesionale.
Recunoasterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul in Romania, in urma
inscrierii intr-una din filialele Colegiului Medicilor Veterinari si a obtinerii atestatului de
libera practica la aceeasi profesie cu cea pentru care persoana solicitanta este calificata in
statul de origine, precum si exercitarea activitafilor profesionale pe teritoriul Romaniei in
conditiile prevazute de lege pentru cetaj:enii romani detinatori ai titlurilor oficiale de calificare
in profesia de medic veterinar eliberate de autoritatile romane competente.
Medicii veterinari care urmeaza sa exercite profesia pe durata nedeterminata pe
teritoriul Romaniei au aceleasi drepturi si obligatii cu privire la exercitarea acesteia ca si
medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari si trebuie sa cunoasca limba
romana, sa cunoasca §i sa respecte prevederile legislafiei in vigoare referitoare la organizarea
§i exercitarea profesiei de medic veterinar, normele cu caracter administrativ din domeniul
satiitar-veterinar, Statutul medicului veterinar, Codul de deontologie medicala veterinapa^or
precum si reglementarile Colegiului Medicilor Veterinari.
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Dupa obtinerea Deciziei de recunoa§tere a calificarii profesionale, in vederea
exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei, medicii veterinari au obligatia
de a se inscrie in Colegiul Medicilor Veterinari.
In cazul in care solicitantul dores.te sa exercite profesia in libera practica medical
I. : '.|
veterinara acesta trebuie sa obtina s.i atestatul de libera practica, cu respectarea prevederilor
legale.
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Pentru obtinerea atestatuM- de libera practica, solicitantul trebuie sa dovedeasca in
mod obligatoriu ca define cunos.trnfe' lingvistice de limba romana.

2. Documente de refermja
• Directiva 2005/3 6/CE 'a'.Parlamentului European §i a Consiliului din 7 septembrie 2005
privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in JurnaM Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, cu amendamentele ulterioare;
• Legea nr. 160/1998 pentru organizarea §i exercitarea profesiunii de medic veterinar,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotararea de Guvern nr. 860/2004 privind recunoa§terea calificarii de medic veterinar §i
reglementarea unor aspecfereferitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar;
• Hotararea nr. 79/2008 'pentru modificarea §i completarea Hotarani de Guvern nr.860/2004
privind recunoa§terea calificarii de medic veterinar §i reglementarea unor aspecte referitoare
la exercitarea profesiei de' medic veterinar;
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• Statutul medicului veterinar publicat in Monitorul Oficial nr. 676 din 16 septembrie 2014;
j^>

• Regulamentul de organizare §i functionare al Colegiului Medicilor Veterinari publicat in
Monitorul Oficial nr. 676 din 16 septembrie 2014;
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3. Documente necesare i V ;!
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In vederea eliberarii Deciziei de recunoa§tere a calificarii profesionale, sunt necesare
urmatoarele documente: !' il'v
' ; • ' -r.-J.c'

a)

Cerere tip prin ;cai;e se solicits recunoa§terea calificarii profesionale, completata,
datata §i semnata de catre solicitant (Anexa 1)- cu toate campurile completate corect
§i lizibil;
I ?!.

•j y:j '

b) Diploma/certificatul/alt document similar care atesta obtinerea titlului de calificare —
copie xerox dupa original §i traducere legalizata in limba romana;
' c)

! : ii'!1'

Suplimentul la diplpma/certificate/alt document similar - copie xerox dupa original §i
traducere legalizata, in limba romana;

d) Certificat de conformitate eliberat de autoritatile competente ale statului de origine, care
"veT^x
atesta ca titlurile ofic'fale de calificare pentru accesul la profesia de medic veterinar sunt
cele prevazute in Directiva 2005/3 6/CE privind recunoa§terea calificarilor profesionale
' ~*1 '*
Execufiy 3'\u medicii veterinari titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obfinut pe
••& National "' °7 teritoriul unui stat membru)- copie xerox dupa original si traducere legalizata in limba
romana;
';•

e)

Certificat de statut prbfesional prezent - dovada prin care autoritatile competente ale
statului membru/statrrtert(dupa caz) de stabilize atesta ca la data eliberarii acestui
document posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau in vederea exercitarii activitatilor
de medic veterinar 'si nu i-a fost interzisa exercitarea acestora nici chiar cu titlu
temporal -emisa cu maximum 3 luni inainte de data depunerii, in original si traducere
legalizata in limba rprnana sau declaratie pe propria raspundere dupa caz ;
': I! ;'•'"'
.:-;'!.'

f)

Dovada permisului de, sedere in Romania/viza de rezidenta (pentru cetatenii statelor
terte, daca este cazul)^ copie conform cu originalul;

g)

Certificat de casatorife/certificat de nastere (pentru ceta|enii statelor terte, daca este
cazul) - copie conform' c^f originalul;

h)

Certificat de cazier ju'diciar, emis cu maximum 3 luni inainte de data depunerii - in
original (traducere legalizata in limba romana, daca este cazul);

i)

Adeverinta medicala'din care sa reiasa ca solicitanrul este apt pentru a profesa (din
punct de vedere fizic §i psihologic - in original (traducere legalizata in limba romana,
daca este cazul);

j)

Certificat de competente lingvistice (ECL) pentru limba romana — copie conform cu
originalul;**
':•
(.;

*In situatia in car^'solicitantul nu a fost inserts in nici o organizatie profesionala in
statul de origine sau in -alt stat si se afld in imposibilitatea de a depune documentul
mentionat, acesta vafl inlocuit cu o declaratiepeproprie raspundere.
**In cazul lipsei acestui certi/icat, solicitantul poate sustine un interviu de testare a
cunostintelor de limba romana in fata unei comisii desemnate de catre Biroul Executiv al
Consttiului National al Colegiului Medicilor VeterinarL

4. Depunerea §i inregistrarea documentelor
• •Vt.

Depunerea documentelor mentionate la punctul 3 se poate face personal de catre
solicitant sau de catre reprezentantul acestuia, imputemicit prin procura notariala speciala,
prin po§ta sau prin servicii'; de curierat la sediul Biroului Executiv al Consiliului National al
Colegiului Medicilor Veterinari din Splaiul Independen]:ei nr. 105, Sector 5, Bucuresti, cod
postal 050097.
;j'
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Documentele pot fir transmise §i prin Punctul de Contact Unic (PCU). In acest caz,
cererea de eliberare va purta semnatura electronica a solicitantului iar restul documentelor,
care vor avea inscrisa mentiunea conform cu originalul §i semnatura olografa a solicitantului
![• .
vor fi scanate si atasate la q!erere.
j
La receptionarea fiecarui dosar, cererea de recunoastere a calificarii profesionale este
inregistrata in registrul de intrari-ie§iri de catre secretariatul Colegiului Medicilor Veterinari.
5. Analizarea dosarului si^eliberarea documentelor
"
Verificarea documentelor depuse, analizarea respectarii cerintelor de forma si
continut, §i intocmirea certificatelor se vor efectua in cadrul departamentului de recunoast
,, .
,„
i
.
proiesionala.
;
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In cazul in care||3|eurnentatia depusa este incompleta, cererea nu este completata
corect sau documentelej|||^unt conforme, solicitantul va fi informat, in vederea remedieril
erorilor constatate. In aceasta situatie, termenul de eliberare se va prelungi corespunzator de
la data completarii dosarului.
'-' .'>
In urma verificSriior, pot fi solicitate informatii si documente suplimentare
solicitantului, sau altor autpritati competente din domeniu prin contactarea directa sau prin
intermediul Sistemului de informare al piejei interne (IMI).
i''"'
In cazul existentei!punor motive intemeiate de suspiciune privind legalitatea emiterii
diplomei, identitatea titulafului, statutul institutiei de inva|amant superior emitente §i nivelul
studiilor absolvite, Colegiijl Medicilor Veterinari poate solicita autoritatilor competente ale
unui stat membru confirniarea autenticitatii diplomelor, certificatelor §i titlurilor care atesta
calificarea de medic veterinar eliberate in acel stat, precum si, dupa caz, confirmarea faptului
ca posesorul acestora indeplineste conditiile minime de formare profesionala prevazute de
Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2005/36/CE prin contactarea directa sau
prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI).
V•
In cazul in care sunt constatate neconcordante care nu pot fi clarificate prin
documente justificative,]:, cererea de eliberare a deciziei de recunoastere se respinge,
solicitantul fund informat in scris cu privire la motivele respingerii cererii.
In cazul in care dpcumentatia depusa respects, cerintele de forma §i continut prevazute
de reglementarile legalp'iin vigoare si de prezenta procedura, se va proceda la emiterea
Deciziei de recunoastere ;a calificarii profesionale (Anexa nr. 2).
't('\a de recijIAoastere a calificarii profesionale se emite in doua exemplare
originale, in limba romalia si in limba engleza, este semnata de catre presedintele Biroului
Executiv al Consiliulu^jKational al Colegiului Medicilor Veterinari s.i poartS. stampila
Biroului Executiv al Cojnsiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Un exemplar al
Deciziei ramane la Biroul1 Executiv al Consiliului Nafional al Colegiului Medicilor Veterinari
la dosarul solicitantuluij'iar celalalt exemplar se ridicS. personal de catre solicitant, pe baza, de
senxnatura, de la sediu|;,Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor
Veterinari, sau de catre ,'r^prezentantul acestuia, imputernicit prin procura notariala specials..
^' i!''!.

6. Termen de
Colegiul MedicilfSrj Veterinari confirms, primirea dosarului persoanei solicitante, in
termen de 30 de zile de'JHi data inregistrarii acestuia, si o informeaza, daca. este cazul, cu
privire la lipsa oricarui document.
Termenul de solutipnare este de maximum 90 de zile de la data inregistrarii cererii la
sediul Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari.
In situatia in care 'se constata lipsa documentelor sau neconformitatea lor, termenul de
90 zile decurge de la datai'completarii dosarului.
-,'!-?Termenul de solutionare
y=a contestatiilor este de maximum 15 zile de la dat
inregistrarii.
||r:
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7. Taxe
In vederea proce^arii dosarului de recunoastere profesionala se percepe o taxa de 500^
lei care poate fi achitata achita imnumerar la sediul Colegiului Medicilor Veterinari sau prin

virament bancar in contuLColegiului Medicilor Veterinari. In cazul in care taxa se achita prin
virament, la dosar se va at&§a o copie a ordinului de plata.
8. Contestarea rezultatului verificarii
Daca solicitantul.festenemultumit de rezultatul verificarii, poate contesta acest lucru in
termen de 30 de zile de la'.primirea' comunicarii.
Pentru solutionarea contestatiilor, Biroul Executiv al Consiliului National al
Codegiului Medicilor Veterinari Va desemna o comisie alcatuita din trei membrii care va
analiza cele mentionate in' contestatie sj. va comunica un raspuns solicitantului in termen de
maximum 15 zile de la inregistrare.
In cazul in care solicitantul este nemultumit §i de raspunsul la contestatie., se poate
adresa instantei judecatores,ti competente.
De asemenea, sqlicitantul are posibilitatea de a se adresa centrelor "SOLVIT Reteaua de solutionare aproblemelor intervenite pe piata interna".

yijr.'

9. Eviden^a, monitoriza^e

In baza Deciziei, departamentul de recunoastere profesionala inregistreaza titularul
intr-un registru de eviderita.
10. Arhivare document^
"i :
Termenul de pastrare a d^ocumentelor prevazute prin prezenta procedura este de 50 de ani.
llo

W'1
Responsabilitatilli
Activita

Responsabili

Primirea, inregistrarea';§ijwansmiterea catre
departamentul recunoastere profesionala

Secretariatul Biroului Executiv al Consiliului
National al Colegiului Medicilor Veterinari

Verificarea si evaluarea documentelor depuse
hlV
desolicitant
. ,/'''•!'

Departamentul de recunoastere profesionala

Corespondenta cu solicitanrul

Secretariatul Biroului Executiv al Consiliului
National al Colegiului Medicilor Veterinari/

1

...il/ir- '

Departamentul de recunoa§tere profesionala
Desemnarea comisiei de vferificare a
,'.'••&!••'•
cuD.o§tintelor de limba romaha

Biroul Executiv al Consiliului National al
Colegiului Medicilor Veterinari

Intocmirea Deciziei de recunoastere
•vr- ;profesionala
"*\l de recunoastere profesionala
5

Semnarea Deciziei sau a qbrespondentei prin
care i se comunica solicitarAului motivul
•'?'pentru care nu ii poate fi rpcunoscut titlul

Presedintele Biroului Executiv al Consiliului
National al Colegiului Medicilor Veterinari

.•-.m
>!•*, •
Comunicarea Deciziei catre solicitant

I' • Pi

'1

Secretariatul Biroului Executiv al Consiliului
National al Colegiului Medicilor Veterinari

Gestionarea, arhivarea docjltnentelbr si
pastrarea evidentei deciziifanemise

Departamentul de recunoas.tere profesionala

Primirea si inregistrarea cdntestatiilor
'
' '

Secretariatul Biroului Executiv al Consiliului
National al Colegiului Medicilor Veterinari

Desemnarea comisiei de scilutionare a
contestatiilor
• ' • ^ ' ' ' •' * •

Biroul Executiv al Consiliului National al
Colegiului Medicilor Veterinari

Analizarea contestatiilor §i emiterea
raspunsurilor

Comisia de solutionare a contestatiilor

Comunicarea raspunsurildrfemise de Comisia
de solu|ionare a contesta|:iili3ir

Secretariatul Biroului Executiv al Consiliului
National al Colegiului Medicilor Veterinari

'J.4,'fcl^ Y-
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12. Anexe:
Anexa nr. 1 — Cerere tip jeliti'erare decizie recunoas.tere (model formular)
Anexa nr. 2 - Decizie dS^ecunoastere (model formular)
Anexa nr. 3 - Lista difulareprocedura
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Anexanr. 1
Domnule Pre§edinte,
V :'

Subsemnatul/a 1..•.:''.!
...., nascut/a in localitateaJ;1.!.!!
document de identitate serial

nr

,cetatean
, tara
, la data de
, cu domiciliul in

si adresa de corespondents.m/localitatea
bl
sc
et
, apij,.... judet
telefon
filL..., adresa de e-mail
absolvent/a a/al
l^'i;

str
, Sector....

titular/a a/al diplornei/certiiicatului/alt document similar seria
inregistrare
';:;;:,
inscris ca membra in

,

nr.

nr

, nr.

(autoritatea competentd dinfara de origine/de stabilire), din data de
solicit prin prezenta recunoa§terea calificarii profesionale in vederea exercitarii
profesiei de meclic veterinar pe teritoriul Romaniei
Atasez prezentei cereri urmatoarele documente:
Q Diploma/certificatul/alt document similar care atesta obtinerea titlului de calificare — copie xerox
dupa original si traducere legalizata in limba romana;
Q Suplimentul la diploma/certificat/alt document similar - copie xerox dupa original si traducere
legalizata in limba romana
Q Certificat de conformitate eliberat de autoritatile competente ale statului de origine, care atesta ca
titlurile oficiale de calificare pentru accesul la profesia de medic veterinar sunt cele prevazute in
Directiva 2005/3 6/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale - copie xerox dupa original
si traducere legalizata in limba romana;
Q Certificat de statut profesional prezent -emis cu maximum 3 luni inainte de data depunerii, In
original si traducere legalizata in limba romana sau declarable pe propria raspundere (daca este
cazul);
;
;
Q Certificat de casatorie/certiflcate de nastere - copie conform cu originalul (daca este cazul);
Q Certificat de cazier judiciar, emis cu maximum 3 luni inainte de data depunerii— in original
(traducere legalizata in linaba romana, daca este cazul);
Q Adeverinfa. mddicala din!|care sa reiasa ca solicitantul este apt pentru a profesa (din punct de
vedere fizic si psihologic) '— in original (traducere legalizata in limba romana, daca este cazul);
Q Certificat de competence lingvistice (ECL) pentru limba romana — copie conform cu originalul*;

i:
;i ;•
*/K cazul lipsei certificatuluMingvistic, voi sustine un interviu de testare a cunostintelor de limba
romana in fata unei comisii. desemnate de catre Biroul Executiv al Consiliului National al
Colegiului Medicilor VeterindrL
',
Dedarca :
' -;
.
1. Am cunoftinfa d&faptul ca ddofirnentele eliberate vor confine date cu caracter personal $i titluri de calificare.
2, Consimt la prelucrarea $i utihzarea datelor mele cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 677/2001 privind protecfia tyersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal $i libera
circulate a acestora, cu comptelarile §i modificarile ulterioare, precum $i ale Legii nr. 506/2004 privind
-i k- --Mprelucrarea datelor cu caracter personal §i protecfia viefii private in sectoral comumcafiilor electronice.
Data,

.,

.

','']"•:.

Semnatura,

**°

Anexa nr. 2

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
BIROUL EXECUTIV
Splainl Independentei 105, sector 5, Cod 050097, BUCURE§TI
Telefon / Fax 319.45.04; 319.45.05 www.cmvro.ro

E-mail: office@cmvro.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 21554/2011
Nr .

DECIZIE

din

Nr.

In baza Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii
de

medic

veterinar, republicata, si a Directivei 2005/36/CE privind

recunoa§terea calificarilor profesionale, se atesta ca titlul de medic veterinar
obtinut de domnul/doamna

,

nascut/(a) la data de
seria
numarul

, in
nr

, conform Diplomei/Certificatului seria

, numar de Tnregistrare

, la data de

, legitimat prin
, eliberat de

, este recunoscut Tn scopul exercitarii profesiei

de medic veterinar pe teritoriul Romaniei, Tncepand cu data
Prezenta decizie Ti confera beneficiarului dreptul de a se Tnscrie Tn
Colegiul Medicilor Veterinari.
Prezenta decizie Ti confera/nu Ti confera* beneficiarului si dreptul de a
obtine atestatul de libera practica Tn vederea exercitarii profesiei de medic
veterinar pe teritoriul Romaniei.

PRE§EDINTE ,
Conf. Univ. Dr. Viorel ANDRONIE
Nr. Registru.

*se taie in functie de dovada competentelor lingvistice

