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Luand in considerare prevederile Directive! 2005/3 6/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 funcfionare al
Colegiului Medicilor Veterinari,
Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:
HOTARAREA nr. 69/01.07.2016
pentru aprobarea Procedurii 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 obfinut pe teritoriul unui
stat tert
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 tert.
Art. 2 Birourile executive ale Consiliilor judetene/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 Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor
Veterinari cu unanimitate de voturi, azi 01.07.2016 si intra in vigoare la data de 04.07.2016.

Pres.edintele
Colegiului Medicilor Veterinari
Conf. Univ. Dr. Viorel

Anexa

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
BIROUL EXECUTIV
Splaiul Independent^ 105, sector 5, Cod 050097, BUCURESTI
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

Procedura privind recunoasterea calificarii profesionale in vederea
exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei pentru
medicii veterinari titulari titulari ai unui titlu oficial de calificare care a
fost obtinut pe teritoriul unui stat tert
Indicatorul edifiilor si reviziilor
Nr
crt
1.

Pag-

Descrierea modificarii

Titlul

Data/Revizia

Obs.

2

2.
3.

Elaborat

Verificat

Aprobat

Nume §i
prenume;
Funcfie ;
Data:
Semnatura

,^cilo^V
.". •<%„ "'» '

'\:

il

K>t\% '3^

^,'J*'

1. Dispozifii generate
Prezenta procedure prevede modalitatea de recunoasterea a calificarii profesionale in
vederea exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei, in scopul asigurarii
unui cadru reglementat pentru verificarea §i evaluarea documentelor depuse de catre medicii
veterinari cetajeni strain!, in vederea eliberarii deciziilor de recunoa§tere a calificarii
profesionale, pentru pastrarea evidence! si monitorizarea documentelor emise.
Prevederile prezentei proceduri se aplica medicilor veterinari cetajeni ai statelor terte
sau ai statelor membre care doresc sa exercite profesia de medic veterinar pe teritoriul
Romaniei s.i sunt titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obtinut pe teritoriul unui
stat ter{.
In cazul in care solicitantul, titular al unui titlu oficial de calificare care a fost obtinut
pe teritoriul unui stat terj: a objinut recunoa§terea profesionala intr-un stat membra, va depune
o cerere in vederea obfinerii deciziei de recunoa§tere care va avea anexate:
a) documentul de recunoastere profesionala - copie xerox dupa original §i traducere
legalizata in limba romana;
b) certificat de competenfe lingvistice (ECL) pentru limba romana - copie conform cu
originalul;**
Poarta titlul oficial de calificare de medic veterinar, absolventul cu diploma, certificat
sau cu alt document similar eliberat de institu^iile de inva^amant superior de medicina
veterinara recunoscute de statele membre.
Prin sintagma "state membre " se infelege statele membre ale Uniunii Europene, alt
stat aparfindnd Spajiului Economic European sau Confederafia Elveftana, asa cum a fost
definit in Hotardrea nr. 79/2008 pentru modificarea §i completarea Hotdrdrii de Guvern
nr.860/2004 privind recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor
aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar.
Prin sintagma "state terte " se infelege altele decdt statele membre si acele teritorii
ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru care nu se aplica Directiva 2005/36/CE
pr'vind recunoasterea califlcdrilor profesionale.
Colegiul Medicilor Veterinari, ca autoritate competenta pentru profesia de medic
veterinar, recunoaste titlurile oficiale de calificare prin emiterea Deciziei de recunoa§tere a
calificarii profesionale.
Recunoasterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul in Romania in urma
inscrierii intr-una din filialele Colegiului Medicilor Veterinari §i a obtinerii atestatului de
libera practica la aceea§i profesie cu cea pentru care persoana solicitanta este calificata in
statul de origine, precum si exercitarea activita^ilor profesionale pe teritoriul Romaniei in
condijiile prevazute de lege pentru ceta^enii romani detinatori ai titlurilor oficiale de calificare
in profesia de medic veterinar eliberate de autorita|ile romane competente.
Medicii veterinari care urmeaza sa exercite profesia pe durata nedeterminata pe
.
,
itoriul Romaniei au acelea§i drepturi si obligatii cu privire la exercitarea acesteia ca §i
cdicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari §i trebuie sa cunoasca limba
mana, sa cunoasca si sa respecte prevederile legislafiei in vigoare referitoare la organizarea
exercitarea profesiei de medic veterinar, normele cu caracter administrativ din domeniul

precum §i reglementarile Colegiului Medicilor Veterinari.
Dupa obtinerea Deciziei de recunoas.tere a calificarii profesionale, in vederea
exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei, medicii veterinari au obligatia
de a se inscrie in Coiegiul Medicilor Veterinari §i de a-si obtine atestatul de libera practica, cu
respectarea prevederilor legale.
Pentru recunoasterea calificarii profesionale solicitantul trebuie sa dovedeasca in mod
obligatoriu ca define cunostinte lingvistice de limba romana.
Solicitantul va sustine o proba de aptitudini §i trebuie sa faca dovada experientei
profesionale/stagiului profesional de eel putin 3 ani, fie intr-un stat membra fie intr-un stat
tert.
Proba de aptitudini care consta intr-o proba teoretica de tip grila si una practica, se
sustine in fata unei comisii constituite prin decizia Biroului Executiv al Consiliului National,
dupa ce se constata eligibilitatea documentelor solicitate s.i dovedirea cuno§tintelor lingvistice
de limba romana.
2. Documente de referinta
• Directiva 2005/3 6/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 7 septembrie 2005
privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, cu amendamentele ulterioare;
• Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar,
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;
• Hotararea de Guvern nr. 860/2004 privind recunoa§terea calificarii de medic veterinar §i
reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar;
• Hotararea nr. 79/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii de Guvem nr.860/2004
privind recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare
la exercitarea profesiei de medic veterinar;
• Statutul medicului veterinar publicat in Monitorul Oficial nr. 676 din 16 septembrie 2014;
• Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Veterinari publicat in
Monitorul Oficial nr, 676 din 16 septembrie 2014;
3. Documente necesare
In vederea eliberarii Deciziei de recunoastere a calificarii profesionale, sunt necesare
urmatoarele documente:
a)

Cerere tip prin care se solicits, recunoasterea calificarii profesionale, completata,
datata si semnata de catre solicitant (Anexa 1)- cu toate campurile completate corect
§i lizibil;

b) Diploma/certificatul/alt document similar care atesta obtinerea titlului de calificare —
/ \, Statutul medicului
Codul
de deontologie
copieveterinar,
xerox dupa
original
§i traducere medicala
legalizataveterinara,
in limba romana;

s] c) Suplimentul la diploma/certificate/alt document similar - copie xerox dupa original si
traducere legalizata in limba romana;

d) Document care atesta experienja profesionala/stagiu profesional de eel putin 3 ani original sau copie xerox dupa original si traducere legalizata in limba romana;
e) Document de recunoastere a diplomei de studii, eliberat de catre Ministerul Educatiei
Nationale- Centrul National de Recunoastere s.i Echivalare a Diplomelor (pentru
medicii veterinari titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obtinut pe
teritoriul unui stat terf), in original;
f)

Certificat de statut profesional prezent - dovada prin care autoritatile competente ale
statului membru de stabilire 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 temporar emisa cu maximum 3 luni inainte de data depunerii, in original si traducere legalizata
in limba romana, sau declaratie pe propria raspundere, dupa caz.*

g) Dovada permisului de §edere in Romania/viza de rezidenta — copie conform cu
originalul;
h) Certificat de casatorie/certificat de nastere (daca este cazul) - copie conform cu
originalul;
i)

Certificat de cazier judiciar, emis cu maximum 3 luni inainte de data depunerii
(tradus in limba romana, daca este cazul) - in original;

j)

Adeverinta medicala. din care sa reiasa ca solicitantul este apt pentru a profesa (din
punct de vedere fizic si psihologic) - in original;

k) Certificat de competente lingvistice (ECL) pentru limba romana - copie conform cu
originalul;**
*In situatia in care solicitantul nu a fost inscris in nici o organizatie profesionala in
statul de origine sau in alt stat si se afla in imposibilitatea de a depune documental
mentionat, acesta vafi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere,
**In cazul lipsei acestui Certificat, solicitantul poate 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 VeterinarL
4. Depunerea §i inregistrarea documentelor
Depunerea documentelor mentionate la punctul 3 se poate face personal de catre
solicitant sau de catre reprezentantul acestuia, imputernicit prin procura notariala speciala,
prin posta sau prin servicii de curierat la sediul Biroului Executiv al Consiliului National al
Colegiului Medicilor Veterinari din Splaiul Independentei nr. 105, Sector 5, Bucuresti, cod
postal 050097.
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Documentele pot fi transmise §i prin Punctul de Contact Unic (PCU). In acest caz,
cererea de eliberare va purta semnatura electronica a solicitantului iar resrul documentelor,
care vor avea inscrisa mentiunea conform cu originalul §i semnatura olografa a solicitantului
syor fi scanate si ata§ate la cerere.
o\a receP]ioriarea fiecarui dosar, cererea de recunoas.tere a calificarii profesionale este
in registrul de intrari-ie§iri de catre secretariatul Colegiului Medicilor Veterinari.

5. Analizarea dosarului §i eliberarea documentelor
Verificarea documentelor depuse, analizarea respectarii cerintelor de forma §i de
confinut, §i intocmirea certificatelor se vor efectua in cadrul departamentului de recunoastere
profesionala..
In cazul in care documentatia depusa este incompleta, cererea nu este completata
corect sau documentele nu sunt conforme, solicitantul va fi informat, in vederea remedierii
erorilor constatate. In aceasta situatie, termenul de eliberare se va prelungi corespunzator de
la data completSrii dosarului.
In urma verificarilor, pot fi solicitate informatii §i documente suplimentare
solicitanrului, sau altor autoritaji competente din domeniu prin contactarea directs, sau prin
intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMF).
In cazul existenjei unor motive intemeiate de suspiciune privind legalitatea emiterii
diplomei, identitatea titularului, statutul institufiei de invS-tamant superior emitente §i nivelul
studiilor absolvite, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autoritatilor competente ale
unui stat membru confinnarea autenticitatii diplomelor, certificatelor §i titlurilor care atesta
calificarea de medic veterinar eliberate in acel stat, precum §i, dupa caz, confinnarea faptului
ca posesorul acestora indeplines.te condifiile minime de formare profesionala prevazute de
Directiva Parlamentului European §i a Consiliului 2005/3 6/CE prin contactarea directs, sau
prin intermediul Sistemului de informare al piefei interne (IMI).
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 fiind informat in scris cu privire la motivele respingerii cererii.
In cazul in care documentatia depusa respecta cerintele de forma. §i continut prevSzute
de reglementarile legale in vigoare §i de prezenta procedura, se va proceda la emiterea
Deciziei de recunoa§tere a calificarii profesionale (Anexa nr. 2).
Decizia de recunoa§tere a calificarii profesionale se emite in doua exemplare
originale, in limba romana. §i in limba engleza, este semnata. de ca.tre pre§edintele Biroului
Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari §i poarta. s.tampila
Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Un exemplar al
Deciziei ramane la Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari
la dosarul solicitantului, iar celalalt exemplar se ridica. personal de catre solicitant, pe baza de
semnatura, de la sediul Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor
Veterinari, sau de catre reprezentantul acestuia, imputernicit prin procura notarialS. specials..
6. Termen de solutionare
Colegiul Medicilor Veterinari confirms, primirea dosarului persoanei solicitante, in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia, §i o informeaza, daca. este cazul, cu
privire la lipsa oricarui document.
Termenul de solufionare 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
90 zile decurge de la data completarii dosarului.

*

Termenul de solufionare a contestatiilor este de maximum 15 zile de la data
inregistrarii.
7. Taxe
in vederea procesarii dosarului de recunoastere profesionala se percepe o taxa de 500
lei care poate fi achitata achita in numerar la sediul Colegiului Medicilor Veterinari sau prin
vifament bancar in contul Colegiului Medicilor Veterinari. In cazul in care taxa se achita prin
virament, la dosar se va atasa o copie a ordinului de plata.
8. Contestarea rezultatului verificarii
Daca solicitantul este nemul|umit 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
Colegiului Medicilor Veterinari va desemna o comisie alcatuita din trei membrii care va
analiza cele mentionate in contestatie si va comunica un raspuns solicitantului in termen de
maximum 15 zile de la inregistrare.
In cazul in care solicitantul este nemul|umit si de raspunsul la contestatie, se poate
adresa. instantei judecatoresti competente.
De asemenea, solicitantul are posibilitatea de a se adresa centrelor "SOLVIT Rejeaua de solutiqnare a problemelor intervenite pe piata intema".
9. Eviden^a, monitorizare
In baza Deciziei, departamentul de recunoa§tere profesionala inregistreaza titularul
intr-un registru de evidenta.
10. Arhivare documente
Termenul de pastrare a documentelor prevazute prin prezenta procedure este de 50 de ani.
11.

Responsabilitati
Activita|i/ac^iuni

Responsabili

Primirea, inregistrarea si transmiterea catre
departamentul recunoa§tere profesionala

Secretariatul Biroului Executiv al
Consiliului National al Colegiului Medicilor
Veterinari

Vsrificarea si evaluarea documentelor
depuse de solicitant

Departamentul de recunoastere profesionala

Corespondenta cu solicitantul

Secretariatul Biroului Executiv al
Consiliului National al Colegiului Medicilor
Veterinari/
Departamentul de recunoastere profesionala

Desemnarea comisiei de verificare a
cunostintelor de limba romana

Biroul Executiv al Consiliului National al
Colegiului Medicilor Veterinari

Desemnarea comisiei de verificare a
aptitudinilor

Biroul Executiv al Consiliului National al
Colegiului Medicilor Veterinari

Intocmirea Deciziei de recunoaftere
profesionala

Departamentul de recunoastere profesionala

Semnarea Deciziei sau a corespondentei
prin care i se comunica solicitantului
motivul pentru care nu li poate fi recunoscut
titlul

Presedintele Biroului Executiv al Consiliului
National al Colegiumi Medicilor Veterinari

Comunicarea Deciziei catre solicitant

Secretariatul Biroului Executiv al
Consiliului National al Colegiului Medicilor
Veterinari

G^stionarea, arhivarea documentelor si
pastrarea evidentei deciziilor emise

Departamentul de recunoastere profesionala

Primirea §i inregistrarea contestatiilor

Secretariatul Biroului Executiv al
Consiliului National al Colegiului Medicilor
Veterinari

Desenmarea comisiei de solutionare a
contestatiilor

Biroul Executiv al Consiliului National al
Colegiului Medicilor Veterinari

Analizarea contestatiilor §i emiterea
raspunsurilor

Comisia de solutionare a contestatiilor

Comunicarea raspunsurilor emise de
Comisia de solu|;ionare a contestatiilor

Secretariatul Biroului Executiv al
Consiliului National al Colegiului Medicilor
Veterinari

12. Anexe:
Anexa nr. 1 — Cerere tip eliberare decizie recunoastere (model formular)
Anexa nr. 2 - Decizie de recunoastere (model formular)
Anexa nr. 3 — Lista difuzare procedura

Anexanr. 1
Domnule Pre§edinte,
Subsemnatul/a
...., nascut/a in localitatea
document de identitate seria

nr

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

§i adresa de corespondents, in localitatea
bl
sc
et
, ap
jude|
telefon
, adresa de e-mail
absolvent/a a/al

str
Sector....

titular/a a/al diplomei/certificatului/alt document similar seria
inregistrare
inscris camembruin

,
nr.

nr

, nr.

(autoritatea competentd din fara de origine/de stabilire), din data de
solicit prin prezenta recunoasterea calificarii profesionale in vederea exercitarii
profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romanic!
Atasez prezentei cereri urmatoarele documente:
Diploma/certificatul/alt document similar care atesta obtinerea titlului de calificare —
traducere in limba romana, copie legalizata;
Q
Suplimentul la diploma/certificat/alt document similar - traducere m limba romana., copie
legalizata;
U

Q

Document care atesta experienta profesionala/stagiu profesional de eel putin 3 ani —
original sau copie xerox dupa original §i traducere legalizata in limba romana;

Q " Document de recunoastere a diplomei de studii, eliberat de catre Ministerul Educatiei
Nationale- Central National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor — in original;
Q
Certificat de statut profesional prezent -emis cu maximum 3 luni inainte de data depunerii, in
original si tradusa in limba romana sau declaratie pe propria raspundere (daca este cazul);
Q
Dovada permisului de sedere in Romania/viza de rezidenfa — copie conform cu originalul
(daca este cazul);
Q
Certificat de casatorie/certificate de nastere - copie conform cu originalul (daca este cazul);
Q
Certificat de cazier judiciar, emis cu maximum 3 luni inainte de data depunerii (tradus in
limba romana, daca este cazul) — in original;
Q
Adeverin|a medicala din care sa reiasa ca solicitantul este apt pentru a profesa (din punct de
vedere fizic si psihologic) — in original;
Q
Certificat de competence lingvistice (ECL) pentru limba romana — copie conform cu
originalul*;
*In cazul lipsei certificatului lingvistic, voi sustine un interviu de testare a cunostintelor de limba
romana in fafa unei comisii desemnate de catre Biroul Executiv al Consiliului National al
Colegiului Medicilor VeterinarL
Declar ca :
1. Am cunostinfa defaptul ca documentele eliberate vor confine date cu caracter personal si titluri de calificare.
2. Consimt la prelucrarea §i utilizarea datelor mele cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 677/2001 prtvind protecfia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal §i libera
circulate a acestora, cu completarile §i modificarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal $i protecfia viefii private in sectoral comunicafiilor electronice.
"""""" vef
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Anexa nr. 2
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
BIROUL EXECUTIV
Splaiul 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

Nr.

din ........

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

medic

veterinar, republicata,

si a Directive! 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, mcepand cu data
Prezenta decizie Ti confera beneficiarului dreptul de a se Tnscrie Tn
Colegiul MedicilorVeterinari.
Prezenta decizie 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.

