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Introducere
Unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor din Uniunea
Europeană (UE) constă în libera circulație a persoanelor în spațiul
economic european. Mobilitatea cetățenilor europeni se poate realiza
atât în scop nelucrativ, cât și lucrativ. În anumite situații este necesar
accesul la educație și formare continuă, respectiv la exercitarea
profesiei în cadrul pieței interne. În acest sens s-au stabilit norme
care să faciliteze recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale
între statele membre.
După cum se știe, unul dintre obiectivele proiectului “Reţeaua
Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din
România” urmăreşte crearea şi dezvoltarea unei reţele la nivel
naţional IMI NET pentru calificările profesionale din România.1 În
acest scop, în cadrul proiectului mai sus enunțat s-a elaborat
prezentul ghid de certificare și de recunoaștere ale calificării pentru
profesia de medic veterinar. Acest ghid vine în sprijinul autorităților
competente din România în eforturile de standardizare a proceselor
de certificare și de recunoaștere ale profesiei reglementate de medic
veterinar. De asemenea, ghidul oferă informații cu privire la
1

http://www.imipqnet.ro/ro/despre-proiect/
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practicile din alte șapte state membre ale UE (Austria, Cehia,
Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie şi Olanda), pentru o
mai bună orientare a tuturor persoanelor care au dobândit calificări în
domeniul respectiv de activitate din România și doresc să exercite
profesia de medic veterinar într-unul din statele membre ale UE,
prezentate în ghid. În consecință, acest ghid se adresează autorităților
competente, partenerilor sociali și persoanelor fizice interesate de
certificarea și de recunoașterea profesiei de medic veterinar pe
teritoriul celor șapte state membre ale Uniunii Europene, comparativ
cu România.
Metodologia de realizare a ghidului de certificare și de
recunoaștere ale calificării pentru exercitarea profesiei de medic
veterinar a constat în cercetarea documentară (legislaţie europeană,
reglementări naționale, tipuri de titluri de calificare etc.) pe profesia
în cauză din fiecare țară în parte, prelucrarea informațiilor statisticile din sistemul de informare al pieţei interne (IMI) și studii
comparative la nivelul UE pe domeniul respectiv, inclusiv cercetarea
de teren prin colectarea informațiilor de la Colegiul Medicilor
Veterinari din România (CMVRO). Pornind de la procedurile
standard

de

validare

şi

de

certificare

ale

competenţelor

corespunzătoare profesiilor reglementate şi de recunoaştere a
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calificărilor, ce au fost dezvoltate în cadrul proiectului2, prezentul
ghid a fost structurat ținând cont și de rezultatele rundelor de ateliere
de lucru ale membrilor grupului țintă al IMI PQ NET.

I. Situația reglementării profesiei de medic veterinar în
România și în alte șapte state membre ale Uniunii
Europene
Profesia de medic veterinar (trad. în engleză: veterinary
surgeon) este reglementată în 27 state membre din spațiul economic
european (SEE), și anume: Danemarca, Islanda, Finlanda, Polonia,
Germania, Estonia, Lituania, Spania, Republica Cehă, Suedia,
Slovenia,

Italia,

România,

Cipru,

Irlanda,

Marea

Britanie,

Luxemburg, Austria, Norvegia, Liechtenstein, Portugalia, Slovacia,
Letonia, Malta, Franța, Ungaria și Grecia.3 După cum s-a menționat
anterior, dintre acestea s-au selectat șapte state din Uniunea
Europeană, pentru care se prezintă situația reglementării profesiei de
medic veterinar, comparativ cu România.

2

http://www.imipqnet.ro

3

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprofs&regprof
=veterinary%20surgeon&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top
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În tabelul 1 sunt menționate denumirea profesiei reglementate
în țara de origine și autoritățile competente corespunzătoare fiecărui
stat membru luat în studiu.
Tabel 1. Informații generale privind identificarea profesiei de medic
veterinar în România și în alte state membre ale Uniunii Europene
Statul membru
Denumirea
Autoritatea competentă
(SM)
(AC)
profesiei în SM
România
medic veterinar
Colegiul Medicilor Veterinari
din România (CMVRO)
www.cmvro.ro
Austria
veterinary
Ministerul Federal al Sănătății
surgeon
(Bundesminister für
Gesundheit/ Federal Minister
of Health)
http://www.bmgf.gv.at/
Cehia
veterinární lékaři
Camera Medicilor Veterinari
din Republica Cehă
(Komora veterinárních lékařů
Čr/ Chamber of Veterinary
Surgeons of Czech Republic)
http://www.vetkom.cz/
Danemarca
dyrlæge
Agenția Daneză Veterinară și
pentru Alimentație - Ministerul
Federal al Alimentației,
Agriculturii și Pescuitului
(Fødevarestyrelse/ Danish
Veterinary and Food
Administration – Ministry of
Food, Agriculture and
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profesiei în SM

tierarzt

Italia

veterinario

Marea Britanie

veterinary
surgeon

Olanda
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Autoritatea competentă
(AC)
Fisheries)
www.foedevarestyrelsen.dk
Asociația veterinară
(Tierärztekammer / Veterinary
Association - Land Veterinary
Chamber)
Ministerul Sănătății
(Ministero della Salute /
Ministry of Health)
http://www.salute.gov.it/
Colegiul Regal al Medicilor
Veterinari
(Royal College of Veterinary
Surgeons
http://www.rcvs.org.uk/home/
Ministerul Sănătății,
Bunăstării și Sportului
(Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport / Ministry of Health,
Welfare and Sport)
www.diergeneeskunderegister.
nl

Informațiile specifice referitoare la certificarea competențelor,
recunoașterea calificării profesionale și exercitarea profesiei de
medic veterinar în toate aceste state se pot obține direct de la
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autoritățile competente responsabile din fiecare stat membru (v.
tabelul 1) sau prin intermediul punctelor naționale/unice de contact
pentru autoritățile ce gestionează profesiile reglementate în baza
principiilor stipulate în Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea
calificărilor profesionale. Punctele naționale de contact4 sunt
responsabile pentru furnizarea de informații generale privind
recunoașterea calificărilor profesionale prevăzute în Directiva
2005/36/CE, precum și cu privire la legislația națională care
reglementează exercitarea acestor profesii.
Profesia de medic veterinar este reglementată sectorial pe
teritoriul tuturor statelor membre luate în studiu, nivelul calificării şi
modalităţile de recunoaştere a calificării

profesionale fiind

armonizate în baza Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea
calificărilor profesionale, conform articolului 38. De menționat este
faptul că în acest domeniu, s-a aplicat până în octombrie 2007 și
Directiva 78/1026/CEE a Consiliului din 18 Decembrie 1978 privind
recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri
oficiale de calificare în medicina veterinară, inclusiv a măsurilor
destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a
4

v. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm
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libertății de a presta servicii. Deși directiva sectorială 78/1026/CEE,
cu modificările ulterioare, a fost abrogată5, aceasta se regăsește în
continuare ca document de referință pe site-urile autorităților
competente din mai multe state membre (Italia, Cehia ș.a).
În prezent în țările europene luate în studiu, această profesie se
află în regim de recunoaştere automată, în sensul că fiecare stat
membru recunoaște calificările de medic veterinar, care permit
accesul la activitățile profesionale și exercitarea acestora, având
același efect pe teritoriul său ca și calificările pe care el însuși le
eliberează. În reglementarea comunitară6 este menționat nivelul
minim de formare necesar pentru recunoașterea automată a calificării
profesionale, prin identificarea titlurilor din sistemul educațional din
fiecare stat membru al UE. Titlurile de formare respective trebuie
eliberate de către autoritățile competente ale statelor membre și
însoțite, după caz, de certificatele prevăzute.
În România, medic veterinar este o profesie liberală şi
independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată
şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului

5

cf. art. 62 din Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale
v. Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale (art. 17,
18, 19, 38).
6

9

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

InstrumenteStructurale
2007 - 2013

profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari din
România. Conform Statutului medicului veterinar7, se definesc:
a) medic veterinar - acea persoană de cetăţenie română sau
străină care posedă diplomă de medic veterinar, eliberată de o
instituţie de învăţământ universitar din România ori din străinătate şi
recunoscută oficial în România de către autoritatea competentă;
b) medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat şi retribuit
de stat, desemnat de autoritatea veterinară pentru a realiza activităţi
veterinare publice stabilite de aceasta, în condiţiile legii.
c) medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care
efectuează activităţi veterinare de liberă practică, în condiţiile legii.
Profesia de medic veterinar se exercită în România de către
orice persoană, cetăţean român, care posedă diplomă de medic
veterinar echivalată potrivit legii, precum şi de cetăţenii statelor
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi
de cetăţenii Elveţiei, care posedă diplome de medic veterinar,
certificate sau alte documente care atestă această calificare prevăzută
de lege, eliberate de o instituţie de învăţământ din aceste state.
Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii
animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului
7

Statutul medicului veterinar din 24 octombrie 2010 (emitent: CMVRO; publicat în:
M.Of. nr. 147 din 1 martie 2011)
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înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al
asigurării securităţii alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor
comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic.
În România profesia de medic veterinar are exclusivitate în
următoarele domenii de competenţă:
a) sănătatea animalelor;
b) sănătatea publică veterinară şi igiena produselor animaliere şi de
origine animală;
c) inspecţia şi controalele veterinare de frontieră;
d) supravegherea şi diagnosticul de laborator veterinar;
e) controlul igienei furajelor;
f) coordonarea identificării şi înregistrării animalelor;
g) instruirea şi educaţia veterinară continuă;
h) testarea, înregistrarea şi autorizarea producerii şi comercializării
produselor de uz veterinar şi ale altor materii care pot influenţa starea
de sănătate a animalelor;
i) comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor biologice,
antiparazitare de uz special şi medicamentelor de uz veterinar;
j) consultanţă şi audit veterinar.
Medicul veterinar poate desfășura activități profesionale în
colaborare cu alte profesii, în următoarele domenii:
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a) apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorului;
b) creşterea şi furajarea animalelor;
c) selecţia, ameliorarea şi reproducţia animalelor;
d) realizarea produselor de uz veterinar şi a altor materii care
influenţează starea de sănătate a animalelor;
e) cercetări de genetică animală fundamentală şi aplicativă;
f) protecţia animalelor domestice şi a celor sălbatice;
g) industrializarea şi valorificarea produselor animaliere şi de
origine animală;
h) protecţia mediului şi controlul poluării;
i) statistica medical-veterinară;
j) comercializarea produselor de uz veterinar, cu excepţia celor
prevăzute la art. 4 lit. i);
k) controlul mişcării animalelor, al produselor animaliere şi de
origine animală;
l) cercetarea medical-veterinară;
m) nutriţia animalelor;
n) biotehnologii medical-veterinare;
o) învăţământul medical-veterinar.
În exercitarea profesiei, medicul veterinar aplică, respectă şi
este protejat de legile statului, precum şi de prevederile Statutului
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medicului veterinar şi ale Codului de deontologie medical-veterinară
aprobate de Congresul Naţional al Medicilor Veterinari, cu
respectarea

legii. Consiliul

Naţional

al

Colegiului

Medicilor

Veterinari poate atesta, în condiţiile prezentei legi, medici veterinari
în diferite profiluri profesionale. De asemenea, Consiliul Naţional al
Colegiului Medicilor Veterinari face propuneri privind criteriile de
obţinere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare,
în: a) asistenţă medical-veterinară;
b) epidemiologie veterinară;
c) supraveghere şi diagnostic de laborator;
d) sănătate publică veterinară şi igiena produselor animaliere şi
de origine animală;
e) patologia reproducţiei.
Activităţile efectuate prin liberă practică medical-veterinară
sunt: asistenţa medical-veterinară, însămânţările artificiale, diferitele
servicii de specialitate şi consultanţă tehnică şi legislativă sanitarveterinară,

producerea

şi

comercializarea

medicamentelor

antiparazitare şi de uz veterinar şi a aparaturii şi instrumentarului de
uz veterinar. Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din
sistemul unic sanitar-veterinar naţional.
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Medicii veterinari cu drept de liberă practică îşi pot desfăşura
activitatea independent, atât ca persoane fizice autorizate, cât şi ca
persoane juridice.
Particularităţile legislative cu privire la recunoaşterea calificării
profesionale și exercitarea profesiei de medic veterinar în România
sunt evidenţiate în documentele următoare:
• Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii
de medic veterinar, republicată în 23 mai 2005;
• Hotărârea de Guvern nr. 860/2004 privind recunoaşterea
calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte
referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar;
• Hotărârea nr. 79/2008 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii de Guvern nr.860/2004 privind recunoaşterea calificării de
medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la
exercitarea profesiei de medic veterinar;
• Hotărârea de Guvern nr. 1477/2004 pentru aprobarea criteriilor
minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de
învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară,
farmacie, asistenţi medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură,
precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru
formarea de bază;
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• Legea nr. 213/2010 privind modificarea art.36 din L 160/1998
privind organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;
• Hotărârea de Guvern nr. 890/2008 privind denumirile
calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului
universitar de licenţă;
• OMECT nr. 5289/2008, referitor la Suplimentul la Diplomă;
• OMECTS nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului
Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior.
Legislaţia mai sus menţionată referitoare la exercitarea
profesiei de medic veterinar este disponibilă şi pe site-ul autorității
competente - CMVRO (www.cmvro.ro). În baza legii 160/1998
modificată în 2004 şi republicată în 2005, cu modificările ulterioare,
sunt menţionate criteriile de recunoaştere a calificării şi de exercitare
ale profesiei de medic veterinar pentru cetăţenii români, ce posedă
diplomă de medic veterinar echivalată potrivit legii, precum şi pentru
cetăţenii statelor membre ale UE, ale SEE şi ale Elveţiei, care posedă
diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atestă
această calificare prevăzută de lege, eliberate de o instituţie de
învăţământ din aceste state. De asemenea, pot exercita profesia de
medic veterinar în România şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Elveţiei, care
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posedă diplome, certificate sau alte documente ce atestă calificarea
de medic veterinar, eliberate de instituţii de învăţământ superior
veterinar din ţări terţe, recunoscute într-un stat membru al Uniunii
Europene sau care atestă această calificare, echivalate potrivit legii.
Medicii veterinari, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate,
precum şi medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Elveţiei, care
exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleaşi drepturi
şi obligaţii cu privire la exercitarea acesteia ca şi medicii veterinari
membri ai Colegiului Medicilor Veterinari - CMVRO.
În tabelul 2 sunt incluse câteva informații referitoare la cadrul
legislativ național armonizat, respectiv la situația reglementării
profesiei de medic veterinar în România și în alte state membre ale
Uniunii Europene luate în studiu.

Tabel 2. Informații generale privind organizarea și exercitarea
profesiei de medic veterinar în România și în alte state membre ale
Uniunii Europene
Statul membru
Legislație națională specifică
România
Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi
exercitarea profesiunii de medic veterinar,
republicată
Austria
Regulamentul Ministrului Federal al Sănătății

16

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRU

Statul membru
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Legislație națională specifică
TGD-VO 2009 privind recunoașterea și
funcționarea serviciilor sanitar-veterinare
Legea nr 166/1999 Legea veterinară, cu
modificările ulterioare
Legea daneză nr 433/2004 referitoare la
medicul veterinar chirurg, modificată prin
legile
nr
401/2010
și
402/2010.
Ordinul Ministrului nr 1176/2007 privind
accesul la profesia de medic veterinar în
Danemarca pentru UE și cetățenii SEE și
cetățenii unei țări cu care UE are un acord
privind recunoașterea profesională, așa cum a
fost modificat prin Ordinul ministrului nr
1328/2009.
Legea medicilor veterinari din 1966, cu
modificările ulterioare (ultima revizie: 2013)
Legea privind exercitarea profesiei în
medicina veterinară 1990 (ultima actualizare
2013) (WUD)

Conform articolului 38 din Directiva 2005/36/CE privind
recunoaşterea calificărilor profesionale, nivelul calificării pentru
medicul veterinar în toate cele opt state membre, și anume Austria,
Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi
România, trebuie să fie corespunzător unei formări, ce constă în total
din cel puţin cinci ani de studii teoretice şi practice la cursuri de zi
efectuate într-o universitate, într-o instituţie de învăţământ superior
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de un nivel recunoscut ca fiind echivalent sau sub supravegherea
unei universităţi, și care să asigure dovada obținerii unor rezultate ale
învățării specifice8, adaptate la progresul ştiinţific şi tehnic. Această
formare corespunde nivelului 6 în conformitate cu Cadrul European
al Calificărilor (CEC/EQF). De menționat este faptul că actualizarea
curriculei universitare pentru obținerea competențelor profesionale
nu poate implica, pentru nici un stat membru, o modificare a
principiilor legislative existente privind formarea şi condiţiile de
acces ale persoanelor fizice la profesia de medic veterinar în spațiul
economic european. În ceea ce privește rezultatele învățării, formarea
de veterinar oferă garanţia că persoana în cauză a dobândit
următoarele cunoştinţe şi competenţe:
(a) cunoaşterea adecvată a ştiinţelor care stau la baza activităţilor de
veterinar;
(b) cunoaşterea adecvată a structurii şi funcţiilor animalelor
sănătoase, a creşterii lor, a reproducerii lor, a igienei în general,
precum şi a alimentaţiei lor, inclusiv a tehnologiei utilizate la
fabricarea şi conservarea alimentelor corespunzătoare nevoilor lor;

8

v. anexa V, pct. 5.4.1. a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor
profesionale
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(c) cunoaşterea adecvată în domeniul comportamentului şi protecţiei
animalelor;
(d) cunoaşterea adecvată a cauzelor, a naturii a desfăşurării, a
efectelor, a diagnosticării şi a tratamentului bolilor animale,
indiferent dacă sunt tratate individual sau în grup; printre acestea, o
cunoaştere specială a bolilor transmisibile la om;
(e) cunoaşterea adecvată a medicinei preventive;
(f) cunoaşterea adecvată a igienei şi a tehnologiei utilizate pentru
obţinerea, fabricarea şi punerea în circulaţie a alimentelor pentru
animale sau a alimentelor de origine animală destinate consumului
uman;
(g) cunoaşterea adecvată a actelor cu putere de lege şi a actelor
administrative privind domeniile menţionate anterior;
(h) o experienţă clinică şi practică adecvată, sub o supraveghere
corespunzătoare.
În anexa 2 este sintetizată situația reglementării profesiei de
medic veterinar în statele membre luate în studiu. Directiva
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu
modificările ulterioare, precum și alte reglementări care au amendat
Directiva

78/1026/CEE

privind

recunoașterea

reciprocă

a

diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare în
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medicina veterinară, inclusiv a măsurilor destinate să faciliteze
exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta
servicii (Directiva 2006/100/CE, Directiva 2001/19/CE ș.a.) au
simplificat procedura de actualizare a listelor de diplome care pot
beneficia de recunoaștere automată și au facilitat libera circulație a
medicilor veterinari și recunoașterea reciprocă a diplomelor,
certificatelor și altor titluri, procedura respectivă conferind o
securitate juridică suficientă.
Mobilitatea efectivă a lucrătorilor pentru exercitarea profesiei de
medic veterinar în spațiul economic european este dificil de
cuantificat în sistem real, dar sunt disponibile căteva statistici la nivel
european și național cu privire la numărul solicitărilor de
recunoaștere a calificărilor profesionale sau la numărul deciziilor
luate pentru recunoașterea automată la nivel sectorial. Dacă se iau în
calcul toate profesiile pentru care s-au solicitat decizii de
recunoaștere a calificării pe piața internă, se observă că profesia de
medic veterinar se află între primele 10 profesii reglementate9.
Dintre țările luate în studiu, statisticile privind mobilitatea
geografică a lucrătorilor pe piața internă ce au obținut recunoașterea
calificării profesionale de medic veterinar au evidențiat că numărul
9

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=stat_ranking&b_s
ervices=false , ultima accesare 20/04/2013
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cel mai mare de decizii favorabile în țara de origine a fost înregistrat
în Marea Britanie (32%) și Italia (11%).10 Pentru medicii veterinari
care au obținut titlul de calificare în România și au solicitat
recunoașterea sectorială pentru desfășurarea activității profesionale
în alte state membre ale Uniunii Europene, datele sunt diferențiate în
funcție de sursa utilizată. Conform datelor disponibile la adresa
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm,
până la nivelul anului 2012 au fost înregistrate 328 deciziile luate
privind recunoașterea calificărilor profesionale în scopul de stabilire
permanentă în statele membre ale Uniunii Europene și 9 declarații
oferite de alte state membre în calitate de țări gazdă pentru medicii
veterinari români care au dorit să furnizeze servicii în mod temporar
și ocazional. Dintre cele 328 solicitări mai sus menționate, 307
decizii (corespunzătoare 94% din total) au fost favorabile, iar cele
mai multe cereri au fost înregistrate pentru exercitarea profesiei de
medic veterinar în Marea Britanie, în Franța și în Italia.
Conform datelor oferite de reprezentanții CMVRO, până în
aprilie 2013 au fost trimise către autoritatea competentă din România
(CMVRO)

11 solicitări de recunoaștere a calificărilor

profesionale de medic veterinar pentru exercitarea profesiei în
10

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
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România, iar unui număr de 730 medici veterinari din România
i s-a eliberat certificate de conformitate pentru a exercita
profesia de medic veterinar în Uniunea Europeană.

II. Procedurile de validare/certificare a
competențelor aplicate de autoritățile competente din
țările în care profesia de medic veterinar este
reglementată
Procesul de validare/certificare a competenţelor este procesul
prin care o instituție acreditată certifică faptul că o persoană are
competenţe într-un anumit domeniu, printr-un document care se
numeşte certificat (atestat) de competenţă profesională. Un certificat
de competență profesională nu este o diplomă de studii, dar certifică
faptul că o persoană are un anumit nivel de expertiză într-un anumit
domeniu. Principiile de bază ale procesului de certificare a
competenţelor profesionale sunt următoarele:


Certificarea competenţelor este un proces opţional şi nu
obligatoriu. Cu toate acestea, pot exista politici instituţionale
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care impun certificarea competenţelor membrilor săi ca o
cerinţă pentru a face parte din organizaţia respectivă;


Evaluarea competenţelor profesionale poate fi făcută de
aceeaşi organizaţie care a certificat competenţele sau de către
altă organizaţie;



În mod general, se certifică competenţa profesională în
totalitatea sa şi nu părţi din aceasta;



Centrele de formare profesională pot facilita procesul de
certificare a competenţelor profesionale prin parteneriate şi
acorduri cu organizaţiile de certificare a competenţelor.
Pentru validarea/ certificarea şi/sau recunoaşterea profesiei

reglementate de medic veterinar din statele membre luate în studiu au
fost desemnate autorităţile competente menționate în tabelul 1.
După cum s-a amintit în capitolul anterior, titlurile de formare
pentru medicul veterinar trebuie eliberate de către autoritățile
competente ale statelor membre și însoțite, după caz, de certificatele
prevăzute. Nivelul minim de formare necesar pentru recunoașterea
automată a calificării profesionale de medic veterinar în baza
reglementărilor comunitare11 este corespunzător nivelului 6 din

11

v. Directiva 2005/36/CE (art. 17, 18, 19, 38); Directiva 78/1026/CEE, cu
modificările ulterioare.
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Cadrul European al Calificărilor (CEC/EQF). În conformitate cu
Directiva

2005/36/CE

privind

recunoaşterea

calificărilor

profesionale, formarea veterinară constă în absolvirea unui program
de studii universitare de minim cinci ani, cerințele fiind aceleași
pentru toate țările europene luate in studiu.
Programul de studiu care conduce la obținerea titlurilor de calificare
ca medic veterinar cuprinde cel puțin materiile de bază și specifice indicate
în tabelul 3, inclusiv instruirea practică în domeniu. Predarea uneia sau mai
multor materii poate avea loc în cadrul celorlalte discipline sau în conexiune
cu acestea. Instruirea practică se poate desfășura sub forma unui stagiu, cu
condiția ca aceasta să fie pe bază de program integral și să se afle sub
controlul direct al autorității sau al organismului competent și să nu
depășească șase luni din perioada totală de cinci ani de studiu. De
asemenea, repartizarea instruirii teoretice și practice între diferitele grupe de
materii se face echilibrat și în mod coordonat, astfel încât cunoștințele și
experiența să poată fi dobândite în mod corespunzător pentru a permite
medicilor veterinari să-și poată îndeplini sarcinile în totalitate.
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Tabel 3. Materiile obligatorii pentru dobândirea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale, ce
conduc la obținerea titlurilor de calificare ca medic veterinar, cf. Directivei 2005/36/CE
Materiile de
Materiile specifice
bază
Științe
Științe clinice
Producție
Igienă alimentară
fundamentale
animală
- Fizică
- Anatomie
- Obstetrică
- Producție
- inspecția și
(inclusiv
animală
controlul produselor
- Chimie
- Patologie (inclusiv
histologie
și
alimentare pentru
anatomie patologică)
- Nutriție
- Biologie
embriologie)
animale sau de
animală
animală
- Parazitologie
origine animală
- Fiziologie
- Agronomie
- Biologia
- Medicină clinică și
- igienă și tehnologie
- Biochimie
plantelor
chirurgie (inclusiv
- Economie
alimentară
anestezie)
rurală
- Matematici - Genetică
- lucrări practice
aplicate
- Farmacologie
- Prelegeri clinice despre - Creșterea și
(inclusiv lucrări
științelor
diferite animale
sănătatea
- Farmacie
practice în locurile
biologice
domestice, păsări și alte
animalelor
- Toxicologie
de sacrificare și de
specii de animale
- Igienă
- Microbiologie
tratare a produselor
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Materiile specifice
Producție
animală
- Medicină preventivă
veterinară
- Radiologie
- Etologie
- Reproducere și tulburări protecție
animală.
de reproducere
- Medicină veterinară și
sănătate publică
- Legislație în domeniul
medicinii veterinare și
medicină legală
- Terapeutică
- Propedeutică

Științe clinice

Igienă alimentară
alimentare)
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În tabelul 4 sunt identificate titlurile de calificare pentru
medicul veterinar din sistemul educațional din fiecare stat membru al
Uniunii Europene luat în studiu.
Tabel 4. Diplome, certificate și alte titluri de medic veterinar în
statele membre ale UE luate în studiu 12
Statul
membru
UE

Titlul diplomei

România

Diplomă de licență de
medic veterinar

Austria

1.Diplom-Tierarzt

Organismul
care
eliberează
diploma
Universități
Universität

2.Magister medicinae
veterinariae

Cehia

Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu veterinární
lékařství (doktor
veterinární medicíny,
MVDr.)

Veterinární
fakulta
univerzity v
České
republice

Certificatul
care însoțește
diploma
1.Doktor der
Veterinärmedizi
n
2.Doctor
medicinae
veterinariae
3.Fachtierarzt
-

Diplom o ukončení
Surse: Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și Directiva
2006/100/CE de adaptare a anumitor directive din domeniul libertății de circulație a
persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României
12
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Organismul
care
eliberează
diploma

Certificatul
care însoțește
diploma

Kongelige
Veterinær- og
Landbohøjskol
e
Der
Vorsitzende
des
Prüfungsaussc
husses für die
Tierärztliche
Prüfung einer
Universität
oder
Hochschule
Università

-

studia ve studijním
programu veterinární
hygiena a ekologie
(doktor veterinární
medicíny, MVDr.)
Danemarca

Bevis for bestået
kandidateksamen
i
veterinærvidenskab

Germania

Zeugnis über das
Ergebnis des Dritten
Abscnitts
der
Tierärztlichen
Prüfung und das
Gesamtergebnis der
Tierärztlichen
Prüfung

Italia

Diploma di laurea in
medicina veterinaria

Marea
Britanie

1.Bachelor of
Veterinary Science
(BVSc)
2.Bachelor of
Veterinary Science
(BVSc)

1.University
of Bristol
2.University
of Liverpool
3.University
of Cambridge

-

Diploma
di
abilitazione
all'esercizio
della medicina
veterinaria
-
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Titlul diplomei

3.Bachelor of
Veterinary Medicine
(BvetMB)
4.Bachelor of
Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&
S)
5.Bachelor of
Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&
S)
6.Bachelor of
Veterinary Medicine
(BvetMed)
Getuigschrift van met
goed gevolg afgelegd
diergeneeskundig/vee
artsenijkundig
examen
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Organismul
care
eliberează
diploma
4.University
of Edinburgh
5.University
of Glasgow
6.University
of London

Certificatul
care însoțește
diploma

-

-

După cum se observă din tabelele 3 și 4, luând în considerare
rezultatele învățării și descriptorii de competențe, există similitudini
în formarea profesională și obținerea titlurilor de calificare pentru
profesia de medic veterinar pentru toate statele membre luate în
studiu. Organismele care eliberează diploma de studii sunt
reprezentate de universități, certificarea competențelor realizîndu-se
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în mod asemănător pentru instituțiile de învățământ superior din
Uniunea Europeană. În acest caz, procedura de dobândire a titlului de
medic veterinar care dă dreptul la practicarea profesiei reglementate
respectă cerințele specifice învățământului superior de specialitate.
Cu toate acestea, în țările luate în studiu, autoritățile
competente pentru această profesie reglementată sunt diferite ca mod
de organizare instituțională, iar atribuțiile acestora vizează fie
recunoașterea calificării, fie și activități de validare sau de certificare.
La nivel național, recunoaşterea profesională a diplomelor,
certificatelor sau a altor documente, care atestă calitatea de medic
veterinar, se realizează de către Colegiul Medicilor Veterinari din
România. Colegiul Medicilor Veterinari eliberează certificate de
conformitate în scopuri profesionale, în vederea recunoaşterii în unul
dintre statele membre UE a titlurilor oficiale de calificare în profesia
de medic veterinar, eliberate de instituţii de învăţământ superior
acreditate din România.
În mod similar, celelalte autorități competente din statele
membre (v. tabel 1 și anexa 2) responsabile cu validarea/ certificarea
competențelor sunt implicate în recunoaşterea profesională a
titlurilor de calificare, care atestă calitatea de medic veterinar și oferă
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informațiile necesare pentru acordarea dreptului de exercitare a
profesiei de către resortisanți (v. și capitolul III).

III. Procesele de recunoaștere a calificărilor
dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene
Recunoaşterea profesională se referă la metodologiile şi
procedurile de evaluare în scopul practicării profesiei de medic
veterinar.
Pentru a lucra ca medic veterinar într-o altă țară a Uniunii
Europene (numită țară gazdă) decât țara în care s-a obținut titlul de
calificare (țara de origine), trebuie să se aplice la autoritatea
competentă care supraveghează profesia în statul membru respectiv,
oferind o dovadă a calificărilor dumneavoastră. În cazul țărilor luate
în studiu, autoritățile competente din orice stat membru al Uniunii
Europene trebuie să recunoască oricare dintre titlurile de calificare
pentru profesia de medic veterinar, menționate în tabelul 4,
recunoașterea automată a calificării având loc doar dacă în mod
simultan sunt îndeplinite cerințele minime cu privire la nivelul
calificării și la rezultatele învățării pe baza programelor de studiu ce
includ disciplinele indicate în tabelul 3. De menționat este faptul că
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în situațiile în care calificarea obținută într-o țară de origine nu
îndeplinește criteriile de bază pentru recunoașterea automată
conform Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale (de exemplu, titlul dvs. de calificare nu ar fi inclus în
anexa V.5.4.2 a Directivei 2005/36/CE), profesia de medic veterinar
ar putea fi recunoscută fie în cadrul unui regim de drepturi dobândite
(exemplu: cel puțin trei ani de experiență profesională în ultimii cinci
ani), fie printr-un proces de recunoaștere non-automată, în cadrul
sistemului general de recunoaștere a calificărilor.13 În cazul concret
al statelor membre luate în studiu, pot apărea aspecte privind regimul
de recunoaștere cu măsuri compensatorii doar în situația în care
programele de studiu absolvite de resortisanți nu îndeplinesc
cerințele Directivei 2005/36/CE cu privire la conținutul curriculei și
dobândirea competențelor profesionale adecvate.
A) Similitudini privind recunoaşterea calificărilor dobândite
în vederea exercitării profesiei de medic veterinar în cele 8 state
membre ale UE (Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia,
Marea Britanie, Olanda și România)
Dacă se urmăresc modalitățile de recunoaștere a calificării de
medic veterinar în diferite țări ale Uniunii Europene se observă că
13

Sursa:http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/automatic_reco
gnition/veterinary_surgeon/index_en.htm
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există niște elemente comune privind procedura de recunoaştere a
profesiei reglementate ce cuprinde următoarele etape:
1. Informarea migrantului/ solicitantului (dvs) - prin puncte de
contact naționale/unice (PUC) sau de la autoritățile competente,
2. Depunerea documentelor dvs. în forma solicitată de către
autoritățile competente din țara gazdă (v. documente solicitate de
fiecare stat membru). În prezent, Comisia Europeană propune
reducerea birocrației14 prin eliminarea ștampilei apostilă și a unei
serii de cerințe administrative pentru legalizarea documentelor
oficiale ale persoanelor care locuiesc și lucrează în alte state
membre. Pentru cetățenii unei țări din UE sau SEE, în majoritarea
cazurilor trimiterea documentelor se poate face în format
electronic sau prin poștă, direcționat către Punctul Unic de
Contact (PUC) sau Autorității Competente responsabile de
procesarea cererii dumneavoastră.
3. Verificarea conținutului dosarului aplicantului și controlul pentru
a constata îndeplinirea condițiilor (inclusiv cerinţe privind
cunoştinţele lingvistice şi de legislaţie, cerinţe referitoare la
înregistrarea în registre de profesii, taxe etc.). Autoritatea
competentă respectivă trebuie să soluționeze cererea dvs. în
14

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/24042013_documente_oficiale_ro.htm
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termen de 1 lună de la primirea dosarului și să solicite
documentele care lipsesc, dacă sunt necesare pentru a procesa
adecvat cererea.
4. Procesarea solicitării/dosarului, prin analiza documentelor și
luarea deciziei de recunoaștere: Autoritatea Competentă trebuie să
evalueze calificările și să decidă dacă să acorde o decizie de
recunoaștere a calificării referitoare la cererea dvs. în termen de
trei luni (sau patru luni pentru anumite cazuri complicate în
domeniul recunoașterii non-automate). În urma analizării
dosarului dvs. se va emite decizia de recunoaştere a calificării
profesionale.
5. În cazul unei decizii favorabile de recunoaştere a calificării de
medic veterinar vă este eliberat un certificat de către Autoritatea
Competentă și sunteți înscris în registrul autorității respective.
Dacă un stat membru decide să recunoască o diplomă, un
certificat sau alt titlu, acesta poate să motiveze sau nu decizia sa.
6. În caz contrar recunoașterii automate a calificării, decizia de
respingere sau de impunere a unei măsuri compensatorii trebuie
să fie bine motivată şi să facă faţă unui recurs în justiţie.
De menționat este faptul că decizia de respingere sau
neadoptarea unei decizii în termenul prevăzut trebuie să poată fi
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supusă căilor de atac prevăzute de dreptul intern. Statele membre
trebuie să motiveze astfel de decizii privind recunoașterea
diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de medic veterinar.
Pe de altă parte, o modalitate mai facilă de soluţionare a
problemelor referitoare la recunoașterea calificărilor profesionale sau
certificarea competențelor este reţeaua SOLVIT15, în cadrul căreia
statele membre ale UE conlucrează pentru a soluţiona, fără utilizarea
procedurilor

legale,

problemele

survenite

datorită

aplicării

necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de către
autorităţile publice.
SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere16 între o
întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică pe
de altă parte, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară
să fi fost aplicată în mod necorespunzător. Centrele naționale
SOLVIT din cele opt state membre ale Uniunii Europene luate în
discuție în ghid sunt prezentate in anexa 3.
B) Particularitățile proceselor de recunoaștere a calificărilor
dobândite în vederea exercitării profesiei de medic veterinar în
cele 8 state membre ale Uniunii Europene
15

http://ec.europa.eu/solvit/site

16

recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor; dreptul de ocupare a
unui loc de muncă; accesul la educaţie; accesul pe piaţă al produselor/serviciilor etc.
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În continuare sunt prezentate particularitățile proceselor de
recunoaștere a calificărilor dobândite în alte state membre ale UE.
1. Informațiile referitoare la condițiile de recunoaștere
profesională a calificării și de exercitare a profesiei de medic
veterinar în România sunt sintetizate în fișa profesiei reglementate
din anexa 4.
2. Procedura de recunoaștere a calificărilor profesionale în
vederea exercitării profesiei în Cehia constă în parcurgerea acelorași
pași menționați anterior. Puteți obține formularul de cerere pentru
recunoașterea calificării profesionale de medic veterinar de la
Camera Medicilor Veterinari din Republica Cehă (ca autoritate
competentă) sau de la Ministerul Educației, Tineretului și Sportului
(ca punct de contact/ PUC). Completați dosarul de aplicare și
prezentați documentele solicitate. Conform legislației naționale,
înafara datelor de identificare (cu caracter pesonal), în cerere se
menționează: profesia reglementată pentru care se face solicitarea,
durata și forma de exercitare a profesiei reglementate (în calitate de
angajat sau desfășurați activități independente). Documentele
solicitate aplicantului sunt:
• cartea de identitate, dovada cetățeniei și, după caz, alte dovezi
legale de certificare;
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• dovada calificărilor profesionale; dovada altor competențe
dobândite - cu specificarea în mod clar a nivelului de educație atins
(licență sau master, durata și conținutul educației/ formării
profesionale primite); certificat de conformitate sau alt document de
atestare a profesiei; Ca și în România, există cerințe pentru
cunoștințe lingvistice.
•

documentul

administrativă

pentru

care

confirmă

depunerea

achitarea

taxelor;

formularului de

cerere

taxa
de

recunoaștere a calificărilor profesionale este 2.000, - CZK, la care se
adaugă taxa de procesare a dosarului de către Camera profesională
(în baza regulamentelor Camerei Medicilor Veterinari).
Dovezile privind calificările profesionale și competențele
dobândite trebuie traduse în limba cehă, cu excepția cazului în care
un tratat internațional sau legislația cehă stabilește altfel. Atunci când
autoritatea competentă nu poate verifica autenticitatea documentelor
prin intermediul cooperării administrative, se pot solicita originalele
sau fotocopii legalizate după dovezile de calificare profesională și
alte competențe/ documente (care vă vor fi restituite în termen de 15
zile lucrătoare de la emiterea deciziei de recunoaștere).
Depunerea dosarului se poate face atât la autoritatea competentă
sau la Punctul Unic de Contact, dar procesul de recunoaștere a
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calificărilor profesionale se face de către Camera Medicilor
Veterinari din Republica Cehă (AC). În urma verificării dosarului și
procesării solicitării, autoritatea competentă trebuie să evalueze
calificările și să decidă dacă să acorde o decizie de recunoaștere a
calificării referitoare la cererea dvs. în termen max. de 3 luni (90
zile). În conformitate cu legislația națională, autoritatea este obligată
să decidă, fără întârzieri, dar nu mai tărziu de 60 zile de la depunerea
completă a dosarului aplicantului. Camera Medicilor Veterinari din
Republica Cehă va emite o decizie care să ateste fie recunoașterea
calificării profesionale, fie respingerea cererii de recunoaștere a
calificării profesionale. Pot exista și situații în care înainte de
recunoaștere sunt necesare măsuri compensatorii ce trebuie luate (v.
capitolul III). De asemenea, este posibil să se facă apel împotriva
deciziei autorității competente în temeiul legal din Republica Cehă.
3. În Danemarca procedura de recunoaștere a calificării
profesionale în scopul exercitării profesiei de medic veterinar este
simplificată în sensul că nu există un formular de aplicare.

În

schimb, documentele justificatoare trebuie însoțite de o scrisoare în
care dvs. precizați profesia pentru care solicitați recunoașterea și
motivați intenția de exercitare a profesiei prin stabilirea în
Danemarca. Depunerea dosarului se poate face la Agenția Daneză
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Veterinară și pentru Alimentație (autoritatea competentă) sau la
Punctul Unic de Contact.
În baza legislației naționale (v. tabel 2) și a celei comunitare,
cerințele dosarului de aplicație constă în: informațiile dvs. de contact
(numele, adresă,....); dovada de naționalitate (copie a cărții de
identitate sau pașaport); titluri de calificare ce asigură accesul la
profesia veterinară; alte documente/informații suplimentare ce pot
influența evaluarea calificărilor (diplome, Curriculum Vitae ș.a.);
certificat de la autoritățile sanitare competente (eliberat în limba
engleză), care trebuie să confirme că aveți dreptul legal să lucrați în
profesie ("Certificate of Current Statuts Professional/ Good
Standing")

(valabilitate 3 luni); dovada plății taxelor, dacă este

cazul. Trebuie să trimiteți traduceri (în daneză sau engleză) ale
documentelor

importante

(calificări

profesionale,

certificatul

drepturilor dobândite, certificate de experiență profesională etc.),
exceptând documentele eliberate în limba engleză, norvegiană sau
suedeză. Pentru această profesie se acceptă traduceri necertificate.
Dosarul aplicantului trebuie să includă documente, care să respecte și
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anumite condiții speciale ce nu sunt acoperite de normele UE, doar în
cazul în care candidatul nu este un cetățean UE/ SEE.17
Furnizarea de servicii temporare sau ocazionale din statele
membre ale UE / SEE în Danemarca, prin desfășurarea de activități
profesionale în domeniul veterinar se face prin informarea autorității
competente daneze, printr-o declarație scrisă însoțită de următoarele
documente/informații: date de contact, dovada naționalității, atestat
de practică veterinară, certificat de bună practică, document care
dovedește stabilirea dvs. legală, fotocopii legalizate ale documentelor
de calificare profesională. În afară de aceasta, autoritatea competentă
nu va verifica calificările profesionale de medic veterinar.
4. Dacă discutăm despre exercitarea profesiei de medic veterinar
în Germania, procesul de recunoaștere a calificării urmează aceleași
etape ca în procedura propusă mai sus.
Cererile pot fi trimise direct către autoritatea competentă sau la
Biroul Central pentru Educaţie Externă (ZAB), care va retransmite
cererile la autoritatea competentă. Documentele necesare la
depunerea cererii de recunoaştere a calificării profesionale sunt
următoarele: dovada de identitate (copie dupa cartea de identitate sau
paşaport) ; tabelul cu o imagine de ansamblu, în limba germană, a
17

http://fivu.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulatedprofessions/list-of-regulated-professions
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instruirii, precum şi orice loc de muncă remunerat până în prezent;
dovada calificărilor profesionale ; dovada de experienţă relevantă de
muncă; alte certificate de competenţă (de exemplu formarea
profesională continuă); declaraţie că nu a fost formulată anterior o
cerere pentru determinarea echivalenţei. Autoritatea competentă
poate solicita copii după certificate sau documente originale. În unele
cazuri, autoritatea poate accepta copii simple ale documentelor.
Documentele trebuie să fie traduse în limba germană, de către
interpreţi publici desemnaţi şi autorizaţi / traducători.
Comparativ cu alte state membre luate în studiu, există anumite
particularități privind modul de evaluare a dosarului aplicantului,
punându-se accent pe experiența profesională necesară pentru un
anumit domeniu de activitate. Ca domenii de activitate, medicii
veterinari resortisanți pot lucra în principal în cabinetele și clinicile
veterinare. Alte oportunități de angajare sunt furnizate de către
autoritățile veterinare, institute de cercetare veterinară sau pentru uz
veterinar și instituțiile de învățământ superior.
Ca medic veterinar trebuie să aveți recunoscută calificarea
profesională de către Camera Veterinară din landul pe teritoriul
căruia doriți să lucrați pe baza reglementărilor comunitare și cu
respectarea reglementărilor specifice din landul în care doriți să
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practicați profesia. Pentru medicul veterinar specialist recunoașterea
calificării profesionale se acordă numai în cazul în care pregătirea
teoretică și practică a condus la obținerea de competențe profesionale
certificate ca fiind echivalente cu calificarea și formarea profesională
continuă din Germania, procedura putând varia de la un land la altul.
În principiu, procedura compară calificările profesionale străine, cu o
ocupaţie germană similară, existând flexibilitate în procesarea
solicitării. Spre exemplificare, experienţa profesională dobândită în
Germania sau în străinătate poate fi, de asemenea, luată în
considerare suplimentar, faţă de formarea profesională; dacă nu este
posibil să se furnizeze dovezi corespunzătoare ale calificărilor, poate
fi efectuată o analiză a calificărilor pentru a determina aptitudinile
profesionale (de exemplu, discuţii tehnice sau o probă de lucru). În
cazul în care există diferențe semnificative între rezultatele învățării
care conduc la calificările profesionale străine și cele germane,
pentru recunoașterea calificării se pot impune măsuri compensatorii
(un curs de adaptare sau un test de aptitudini, după caz).
Procedura nu trebuie să dureze mai mult de trei luni; în cazuri
dificile, perioada de decizie poate fi prelungită o singură dată din
motive bine întemeiate. Perioada de luare a deciziei începe din
momentul primirii tuturor documentelor necesare.
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5. În ceea ce privește recunoașterea calificării de medic
veterinar în Italia, aceasta se face în regim de recunoaștere automată
în baza Decretului legislativ nr. 206/2007 pentru profesiile
reglementate din spațiul comunitar, care transpune în Italia directiva
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, inclusiv
recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri
oficiale de calificare în medicina veterinară (v. capitolul I).
Procedura privind obținerea deciziei de recunoaștere a calificării
profesionale de medic veterinar respectă principial modalitățile
anterior menționate, documentele solicitate la depunerea dosarului
aplicantului fiind asemănătoare celor din celelalte state membre luate
în discuție. În acest proces, după cum se derulează el în Italia, există
o particularitate, care este prezentată în continuare.
După cum s-a menționat anterior, pentru exercitarea profesiei de
medic veterinar există registru profesional, motiv pentru care este
necesar să se facă în prealabil recunoașterea diplomelor/ titlurilor de
calificare (v. capitolul II). Spre exemplu, pentru recunoașterea
diplomei de medic veterinar obținută în România, solicitantul/dvs.
trebuie să depună la Ministerul Sănătății Italian o cerere tip împreună
cu următoarele documente:
1) fotocopia legalizată a diplomei pentru care se cere recunoașterea;
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2) fotocopia autentificată a certificatul de abilitare pentru exercitarea
profesiei;
3) atestat de conformitate în baza legislației comunitare privind
denumirea specializării și criteriile minime de formare, eliberat de
autoritatea competentă din țara în care a fost obținută diploma;
4) certificatul de bună practică (“Good standing”) eliberat de
autoritatea competentă din România, care va atesta faptul că dvs.
sunteți posesorul de drept al diplomei și nu există restricții în ceea ce
privește exercitarea profesiei în țara de origine.
Deoarece profesia de medic veterinar este reglementată în
România, pentru recunoașterea calificării în Italia se vor prezenta:
1) certificat/atestare eliberat de către autoritatea competentă din
România din care să rezulte că diploma respectivă autorizează, în
țara de origine, exercitarea profesiei solicitantului;
2) programa detaliată a studiilor cu indicarea clară a orelor efectuate
și a subiectelor dezbătute pentru fiecare materie, cât și numărul de
ore de stagiu realizate, eliberată de universitatea care a emis diploma
(v. suplimentul descriptiv/foaia matricolă);
3) certificat care să ateste activitatea desfășurată în țara de origine,
ulterioară obținerii diplomei pentru care se solicită recunoașterea;
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4) certificat care să ateste efectuarea unor perioade de stagii, unor
cursuri de specializare sau alte diplome de formare profesională
continuă.
Toate documentele redactate în limba română trebuie să fie
însoțite de traducerea în italiană, certificată de Ambasada Italiană din
România ori în cadrul unui tribunal italian.
6. În Marea Britanie exercitarea profesiei reglementate de
medic veterinar este posibilă numai în urma recunoaşterii calificării
profesionale şi înregistrării la autoritatea competentă desemnată de
către autorităţile britanice. În vederea recunoaşterii calificărilor
profesionale obţinute într-un alt stat membru al Uniunii Europene,
autorităţile competente solicită, de obicei, îndeplinirea următoarelor
formalităţi la depunerea dosarului: completarea unui formular;
dovada cetăţeniei/ identității (paşaport, carte de identitate sau
certificat de naştere); titlul de calificare (diploma/ documentul care
atestă finalizarea formei de pregătire necesară pentru a obţine accesul
la profesia reglementată); alte dovezi de calificare și experiență
profesională în domeniul veterinar (dovada finalizării unei perioade
de stagiatură sau înregistrarea la un organism similar din ţara de
origine; dovada experienţei profesionale); certificat medical;
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certificat privind reputaţia profesională emis de autoritatea
competentă din ţara de origine.
Ca și în alte state membre (Cehia,...) autorităţile competente vă
vor comunica în termen de 1 lună dacă dosarul este complet sau dacă
mai este necesară prezentarea unor documente suplimentare.
Autorităţile au la dispoziţie un termen maxim de 4 luni de la data
depunerii dosarului complet pentru a emite o decizie cu privire la
accesul la profesia în cauză. Pentru procesarea aplicaţiilor este
posibilă perceperea unor comisioane care nu pot fi însă mai mari
decât costurile efectuate de către autorităţile competente pentru a
furniza acest serviciu.
Autorităţile pot decide recunoaşterea calificărilor profesionale şi
acordă dreptul de a exercita o profesie reglementată în Marea
Britanie sau pot recomanda aplicarea unor măsuri compensatorii în
cazul în care există diferenţe între calificările obţinute în statul de
origine şi calificările profesionale necesare în Marea Britanie pentru
a exercita profesia de medic veterinar. Măsurile compensatorii pot
lua forma unui stagiu de adaptare de cel mult trei ani sau susţinerea
unei probe de aptitudini. De cele mai multe ori persoanele care
solicită accesul la o profesie reglementată vor avea posibilitatea să
aleagă între cele două măsuri compensatorii.
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7. În Austria, Centrul Național de Informare privind
Recunoașterea Diplomelor din Uniunea Europeană ENIC-NARIC18
Austria din cadrul Ministerului Federal pentru Știință și Cercetare
este responsabil de recunoaşterea academică şi profesională în
Austria pentru calificările din învăţământul superior şi formarea
profesională (licenţă, master, doctor). Recunoaşterea calificărilor
academice este făcută de către instituţiile de învăţământ superior, iar
recunoaşterea calificării profesionale de medic veterinar intră sub
jurisdicţia Ministerului Federal al Sănătății sau autorităţile landurilor
(ca autorități competente). Procedura de recunoaştere constă în
parcurgerea acelorași etape: depunerea cererii tip şi a dosarul
întocmit pentru recunoaşterea calificării, verificarea documentelor
depuse, evaluarea cererii cu referire la recunoaşterea calificării
obţinute în alte state, echivalarea şi depistarea eventualelor diferenţe
de formare, precum și luarea deciziei cu privire la recunoaşterea
calificării, eventual condiţionat de măsuri compensatorii. În dosarul
întocmit pentru cererea recunoaşterii calificării în vederea exercitării
profesiei în Austria trebuie prezentate confirmările autorităţii din

18

ENIC - Rețeaua Europeană a Centrelor de Informare (în engl. European Network
of Information Centres); NARIC - Centrul Național de Informare privind
Recunoașterea Diplomelor (în engl. National Academic Recognition Information
Centre).
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statul de origine cu privire la documentele aferente persoanei,
documentația necesară fiind similară celorlalte state membre (cu
referire la dovezile de calificare). Toate documentele doveditoare
trebuie să fie întocmite în limba germană sau sub formă de traducere
legalizată. Durata procesului de recunoaştere poate fi între 2 şi 6 luni.
Uneori se percep taxe pentru derularea procedurii de recunoaştere. Se
consideră că decizia pozitivă de recunoaştere a calificării prin
procedura menţionată înlocuieşte titlul de calificare austriacă,
permiţând accesul pe piaţa muncii prin conferirea dreptului de
exercitare a profesiei. De asemenea, există anumite situaţii când, în
baza unor acorduri speciale de formare profesională, un număr de
programe de formare profesională obținute în Germania sau în
Ungaria au fost declarate ca fiind echivalente.
8. În Olanda, Organizația pentru Cooperare Internațională în
domeniul Învățământului Superior - Nuffic este instituția abilitată (în
Haga) pentru recunoașterea diplomelor de învățământ superior,
asigurând totodată asistență solicitanților pentru recunoașterea
calificărilor din învățământul superior. Recunoașterea calificării
profesionale de medic veterinar se face în baza legislației naționale și
comunitare19 (v. și capitolul I), autoritatea competentă fiind
19

FVE, Veterinarians crossing borders, 2007, p. 9
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Sănătății, Bunăstării și Sportului. În Olanda medicul

veterinar este o profesie reglementată de Legea de exercitare a
medicinei veterinare, motiv pentru care este obligatorie înregistrarea
în Registrul de Medicină Veterinară.

IV. Exercitarea profesiei de medic veterinar în
Uniunea Europeană
Directivele 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor
profesionale și 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne
oferă un cadru legal explicit pentru asigurarea mobilității cetățenilor
europeni în vederea exercitării profesiei reglementate de medic
veterinar.20 Evident, exercitarea profesiei în domeniul medicinei
veterinare poate avea impact socio-economic semnificativ în ceea ce
privește sănătatea animalelor, sănătatea publică și protecția
consumatorilor, securitatea alimentară și protecția mediului, motiv
pentru care libera circulație a lucrătorilor pentru exercitarea acestei
profesii trebuie să respecte cerințele impuse de legislația sanitarveterinară, iar transferul de informații21 în domeniu să fie pro-activ.
20
21

FVE, Veterinarians crossing borders, 2007, p.p. 7-15
cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor
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De asemenea, circulația lucrătorilor este supusă și condițiilor de
acces specifice pe piața muncii din țara gazdă respectivă (de
exemplu, existența permisului de rezidenţă în Danemarca, emiterea
unei autorizaţii de muncă în Marea Britanie ș.a.).
Profesia de medic veterinar poate fi exercitată de un cetățean
european într-un alt stat membru al UE/SEE decât cel în care şi-a
obţinut calificarea profesională fie cu titlu independent, fie în calitate
de salariat (angajat). Medicul veterinar poate desfășura activități în
domeniile de activitate rezervate exclusiv sau partajat atât ca
persoană fizică, cât și juridică; poate efectua activităţi veterinare de
liberă practică, în calitate de medic veterinar oficial sau ca angajat în
clinici veterinare, instituții de învățământ și/ sau de cercetare
veterinară. De asemenea, pentru exercitarea profesiei de medic
veterinar se face distincția între „libertatea de stabilire” şi „libertatea
de a presta servicii” pe baza unor criterii bine definite (durata,
frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării de servicii).
Condițiile de stabilire prevăd înregistrarea medicilor veterinari
în registrele autorităților competente din țările în care își practică
profesia (exemplu: Registrul Național al Medicilor Veterinari).
După cum s-a observat din capitolul anterior, pentru prestarea
serviciilor veterinare cu caracter temporar şi ocazional în alt stat
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membru decât țara de origine, nu este necesar să se solicite
recunoaşterea calificării profesionale, dar trebuie să fie validate/
certificate competențele profesionale (v. situația Italiei). Pentru
prestarea serviciilor veterinare cu caracter temporar se întocmește un
dosar cu dovezi ale naţionalităţii, domiciliului legal şi ale calificărilor
profesionale/ competențelor dobândite, însoțită de o declaraţie (ce se
reînnoiește anual, de obicei). Documentele se transmit autorității
competente (organizaţia profesională).

Concluzii
În cadrul proiectului IMI PQ NET s-a elaborat prezentul ghid
de certificare și de recunoaștere ale calificării pentru profesia de
medic veterinar. Necesitatea elaborării acestui ghid este justificată
de mobilitatea lucrătorilor din domeniu, în sensul că profesia de
medic veterinar se află între primele 10 profesii reglementate, în
clasamentul alcătuit pe baza numărului deciziilor de recunoaștere a
calificării pe piața internă.
Studiul referitor la aspectele reglementării profesiei de medic
veterinar în cele opt state membre ale UE, și anume Austria, Cehia,
Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi România
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au evidențiat existența unui cadru legislativ național armonizat cu
directivele europene privind recunoașterea calificării profesionale
și directivele sectoriale pentru accesul și exercitarea profesiei de
medic veterinar pe teritoriul acestor țări, ceea ce ușurează libera
circulație a lucrătorilor veterinari în spațiul economic european,
pentru stabilirea și/sau exercitarea temporară a profesiei într-un alt
SM decât cel în care a obținut titlul de calificare respectiv. Profesia
de medic veterinar este o profesie reglementată sectorial în toate
aceste țări, cu recunoaștere automată. Nivelul minim de formare
pentru medic veterinar corespunde nivelului 6 CEC/EQF, pentru
medicul veterinar specialist sau medicul veterinar chirurg fiind
cerințe

suplimentare

de

competențe.

Procedurile

de

validare/certificare a competențelor aplicate de autoritățile
competente au fost simplificate, ceea ce a condus la o uniformizare
a cerințelor.
Procesul de recunoaștere a calificării profesionale de medic
veterinar este reglementat în statele membre ale Uniunii Europene,
în ghid fiind definită o procedură cadru de recunoaștere a calificării
de medic veterinar.
În lucrare sunt prezentate principalele aspecte privind
condițiile

de

acces,

documentele

necesare

recunoașterii,
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particularități de analiză și luarea deciziei de recunoaștere, cerințe
specifice pentru recunoașterea calificărilor în vederea stabilirii și
exercitării profesiei de medic veterinar sau prestării de servicii
veterinare pentru țările luate în studiu.
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Anexa 1.
Abrevieri
AC
CEC
CMVRO
IMI PQ NET

PUC
SEE
sistem IMI
SM
UE

autoritatea competentă
Cadrul European al Calificărilor
Colegiul Medicilor Veterinari din România
acronimul proiectului “Reţeaua Autorităţilor
Competente pentru Calificările Profesionale din
România”
Punctul Unic de Contact
spațiul economic european
sistemul de informare al pieţei interne
stat membru (al UE sau SEE)
Uniunea Europeană
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Anexa 2.
Situația reglementării profesiei de medic veterinar în România și în alte state membre
ale Uniunii Europene
Denumirea
profesiei în
limba de
origine
medic
veterinar

Statul
membru

Autoritatea
competentă

România

veterinary
surgeon

Austria

Colegiul Medicilor
Veterinari din România
www.cmvro.go.ro
Ministerul Federal al
Sănătății (Bundesminister
für Gesundheit)
http://www.bmgf.gv.at/

Există activități
rezervate
(exclusiv/partajat)
profesiei ?
da

da

Recunoașterea
conform Directivei
2005/36/CE
(legislaţia naţională)
Sistemul de
recunoaștere
automată
Sistemul de
recunoaștere
automată
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Denumirea
profesiei în
limba de
origine
veterinární
lékaři

Statul
membru

Autoritatea
competentă

Cehia

dyrlæge

Danemarca

tierarzt

Germania

Camera Medicilor
Veterinari din Republica
Cehă
(Komora veterinárních
lékařů Čr)
http://www.vetkom.cz/
Agenția Daneză Veterinară
și pentru Alimentație
(Fødevarestyrelse)
www.foedevarestyrelsen.dk
Asociația veterinară
(Tierärztekammer)

Există activități
rezervate
(exclusiv/partajat)
profesiei ?
da

Recunoașterea
conform Directivei
2005/36/CE
(legislaţia naţională)
Sistemul de
recunoaștere
automată

Nivelul
de
calificare

da

Sistemul de
recunoaștere
automată

6 coresp.
CEC

da

Sistemul de
recunoaștere
automată

6 coresp.
CEC
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Denumirea
profesiei în
limba de
origine
veterinario

Statul
membru

Autoritatea
competentă

Italia

veterinary
surgeon

Marea
Britanie

Ministerul Sănătății
(Ministero della Salute)
http://www.salute.gov.it/
Colegiul Regal al Medicilor
Veterinari
(Royal College of
Veterinary Surgeons)
http://www.rcvs.org.uk/hom
e/

Există activități
rezervate
(exclusiv/partajat)
profesiei ?
da

da

Recunoașterea
conform Directivei
2005/36/CE
(legislaţia naţională)
Sistemul de
recunoaștere
automată
Sistemul de
recunoaștere
automată

58

Nivelul
de
calificare
6 coresp.
CEC
6 coresp.
CEC

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRU

Denumirea
profesiei în
limba de
origine
dierenarts

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

InstrumenteStructurale
2007 - 2013

Statul
membru

Autoritatea
competentă

Olanda

Ministerul Sănătății,
Bunăstării și Sportului
(Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport)
www.diergeneeskunderegist
er.nl

Există activități
rezervate
(exclusiv/partajat)
profesiei ?
da

Recunoașterea
conform Directivei
2005/36/CE
(legislaţia naţională)
Sistemul de
recunoaștere
automată
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Anexa 3.
Centrele naţionale SOLVIT pentru statele membre ale
Uniunii Europene luate în studiu22

Statul membru

Centrul SOLVIT

România

Ministerul Afacerilor
Europene,
Guvernul României
Bvd. Aviatorilor nr. 50A,
Sector 1,
Bucureşti 011854,
Tel. +40 21 308 53 40; +4021
308 53 71;
+40 37 410 45 23; Fax. +40
21 308 53 96
solvit@dae.gov.ro
Bundesministerium für
Wirtschaft,
Familie und Jugend, SOLVIT
Center,
Abteilung C1/2, Stubenring 1
AT - 1010 Wien, Tel. +43 1
71100-5119
Tel. +43 1 71100 - 5293
Tel. +43 1 71100-5187

Austria

22

Persoane de
contact

Romulus BENA
Karina STAN
Ramona-Maria
CIUCĂ

Sylvia Vana
Alexandra
GaudmannHeber
Christian Müller

Sursa: http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/index_en.htm, ult. accesare 1.06.2013
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Statul membru

Cehia/
Republica Cehă

Danemarca

Germania

Italia

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

Centrul SOLVIT
Fax. +43 1 71100-2207
solvit@bmwfj.gv.at
Odbor vnitřního trhu a služeb
EU, Ministerstvo průmyslu a
obchodu Na Františku 32 CZ
- 11015 Praha 1,
Tel.
+420 22 422 1701
Fax. +420 22 485 3079,
solvit@mpo.cz
Danish Business Authority
(Internal Market Centre)
Langelinie Allé 17 DK - 2100
Copenhagen,
Tel. +45 35 46 62 00 (the
hotline)
Tel. +45 35 46 66 16
Tel. +45 35 46 66 73,
SOLVIT@erst.dk
Bundesministerium für
Wirtschaft
und Technologie,
Scharnhorststr. 34-37
DE - 10115 Berlin, Fax. +49
3018 615 5379
solvit@bmwi.bund.de
Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche
Comunitarie, Piazza
Nicosia 20, IT - 00186 Roma,

InstrumenteStructurale
2007 - 2013

Persoane de
contact

Barbora
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Anexa 4.
Fișa profesiei reglementate în România
Profesia
reglementată
Autoritatea
Competentă
Legislația care
reglementează
Condiții acces

Dosar acces

medic veterinar
Colegiul Medicilor Veterinari din România
(CMVRO)
Legea 160/1998, republicată
Medicul veterinar este persoana de cetăţenie
română sau străină care posedă diplomă de
medic veterinar, eliberată de o instituţie de
învăţământ universitar din România ori din
străinătate şi recunoscută oficial în România de
către autoritatea competentă (MEN)
Calitatea de membru al Colegiului Medicilor
Veterinari este obligatorie pentru exercitarea
profesiei de medic veterinar.
Calitatea de membru al CMVRO este atestată
prin cartea de identitate a medicului veterinar
(CIMV), document eliberat la înscriere.
Atestatul de liberă practică medicală veterinară
este documentul eliberat de Biroul Executiv al
Consiliului Judeţean, respectiv al municipiului
Bucureşti al CMVRO, la cererea medicilor
veterinari, în vederea obţinerii dreptului de
liberă practică medicală veterinară.
Pentru eliberarea atestatului de liberă practică,
medicul veterinar trebuie să fie posesor al cărţii
de identitate CIMV.
Pentru eliberarea cărţii de identitate, medicul
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veterinar depune la Biroul Executiv al
Consiliului Judeţean, respectiv al municipiului
Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari
următoarele:
a)cerere-tip (anexa nr. 2)
b)copie de pe diploma, certificatul sau titlul
oficial care atestă calificarea de medic veterinar
eliberate de către autoritățile competente dintrun stat membru, sau, după caz, care atestă
experiența profesională a persoanei respective;
c)copie de pe actul de identitate;
d)certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel
mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
e)certificat medical care atestă starea fizică şi
psihică, eliberat de o unitate medicală
specializată; după caz, se acceptă certificate de
sănătate eliberat de către autoritatea competentă
a respectivului stat; (termen de valabilitate 3
luni)
f)certificat, eliberat de Biroul Executiv Judeţean
de domiciliu sau în care petiţionarul a mai fost
înscris în profesie, care să ateste situaţia
disciplinară şi cauzele încetării calităţii de medic
veterinar;
g)o fotografie color format 3/4;
h)dovada achitării taxei de înscriere;
i)un dosar plic;
j)pentru medicii veterinari cetăţeni români cu
domiciliul în străinătate, precum şi pentru
medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic
European, cetăţenii elveţieni şi ai statelor terţe
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este necesar un certificat de bună practică
eliberat de forul profesional al ţării unde au
calitatea de membri ai organizaţiei profesionale
naţionale.
În vederea obţinerii dreptului de exercitare a
profesiei de medic veterinar a cetăţenilor
străini, Colegiul Medicilor Veterinari CMVRO
solicită:
a)dovada naţionalităţii solicitantului;
b)copie de pe diplome, certificate sau de pe titlul
oficial de calificare care atestă calificarea de
medic veterinar şi, după caz, atestarea
experienţei profesionale a persoanei respective;
c)documente eliberate de către autorităţile
competente ale statului membru de origine sau
de provenienţă privind: caracterul moral al
persoanei în cauză, absenţa unei situaţii de
faliment, absenţa unui caz de eroare profesională
gravă sau de infracţiune care determină
suspendarea ori interzicerea exercitării profesiei;
în cazul în care astfel de documente nu sunt
eliberate de către autorităţile competente ale
statului membru de origine sau de provenienţă,
acestea se înlocuiesc cu o declaraţie pe propria
răspundere ori cu o declaraţie solemnă, care
îndeplineşte condiţiile de validitate prevăzute în
statul membru de origine sau de provenienţă în
care a fost eliberată (termen de valabilitate 3
luni);
d) un document privind sănătatea fizică sau/și
psihică, solicitat în statul membru de origine; în
cazul în care un astfel de document nu este
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solicitat în statul membru de origine, se acceptă
un certificat de sănătate eliberat de autoritatea
competentă a respectivului stat;
e) un certificat eliberat de autorităţile
competente ale statului membru de origine, care
atestă că titlurile oficiale de calificare pentru
accesul la profesia de medic veterinar sunt
conforme;
f) Copie de pe atestatul privind cunoașterea unei
limbi străine, iar în cazul persoanelor fizice,
cetățeni ai statelor UE/SEE, și copie de pe
atestatul privind cunoașterea limbii române; se
poate da și un interviu de cunoștințe lingvistice
și de comunicare pentru limba română;
Medicul veterinar care solicită acordarea
atestatului de liberă practică trebuie să depună
la Biroul Executiv al Consiliului Judeţean,
respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului
Medicilor Veterinari următoarele:
a)cerere-tip (anexa nr. 3);
b)copie de pe diploma de medic veterinar ori de
pe documentul care atestă deţinerea titlului de
medic veterinar;
c)copie de pe actul de identitate (Bl sau CI);
d)copie de pe cartea de identitate eliberată de
Colegiul Medicilor Veterinari CMVRO;
e)certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel
mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
f)certificat medical care atestă starea fizică şi
psihică, eliberat de o unitate medicală
specializată;
g)certificat, eliberat de Biroul Executiv Judeţean
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de domiciliu sau în care petiţionarul a mai fost
înscris în profesie, privind situaţia disciplinară şi
cauzele încetării calităţii de medic veterinar;
h)fotografie color format 3/4;
i) dovada achitării cotizaţiei la zi;
j)dovada de achitare a taxei de eliberare a
atestatului de liberă practică;
k)declaraţie pe propria răspundere că nu a
solicitat concomitent eliberarea unui alt atestat
de liberă practică;
l)un dosar plic.
Documentația întocmită se prezintă Colegiului
Medicilor Veterinari - CMVRO.
Pentru înregistrarea în CMVRO și eliberarea
Cărții de identitate, solicitantul completează o
cerere tip și depune setul de documente
prevăzute de către Statutul medicului veterinar
la una din filialele judeţene ale Colegiului
Medicilor Veterinari din România.
Ulterior i se eliberează cartea de identitate
(CIMV) în original pe hârtie, ştampilată, cu
timbru sec.
După eliberarea CIMV medicul veterinar poate
solicita eliberarea atestatului de liberă practică.
Solicitantul completează o cerere tip și depune
setul de documente prevăzute de către Statutul
medicului veterinar la una din filialele judeţene
ale Colegiului Medicilor Veterinari din

România.
Medicul veterinar care solicită acordarea
atestatului de liberă practică trebuie să
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menţioneze în cererea-tip activităţile din
următoarele domenii:
a)asistenţa medicală veterinară;
b)însămânţările artificiale;
c)diferitele servicii de specialitate şi consultanţă
tehnică şi legislativă sanitar-veterinară;
d)producerea şi comercializarea medicamentelor
antiparazitare şi de uz veterinar şi a aparaturii şi
instrumentarului de uz veterinar.
Ulterior i se eliberează atestatul de liberă
practică în original pe hârtie, ştampilat, cu
timbru sec și poza solicitantului.
v. figura 1
Atestat de liberă practică
Pentru Cartea de identitate a medicului
veterinar:
Taxă înscriere – 100 lei
Cotizaţie lunară 20 lei/lună
Pentru atestat de liberă practică:
Taxă eliberare atestat - 20 lei/persoană;
Registre la nivel judeţean
Baza de date la nivel central
Pentru atestat:
Atestatul de liberă practică se vizează la 2 ani de
către emitent.
Retragerea temporară sau definitivă a atestatului
de liberă practică se face de către Biroul
Executiv al Consiliului Judeţean, respectiv al

Taxele (tip, cuantum) valabile la începutul anului 2013
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municipiului Bucureşti în următoarele situaţii:
a)nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezentul statut;
b)încălcarea normelor sanitar-veterinare în
vigoare;
c)abateri de la Codul de deontologie medicală
veterinară, odată cu aplicarea sancţiunilor
stabilite de comisia superioară sau judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti de
deontologie şi litigii;
d)efectuarea altor activităţi decât cele prevăzute
la art. 43 sau nerespectarea condiţiilor prevăzute
în atestatul de liberă practică;
e)la încetarea activităţilor sau a scopului pentru
care a fost eliberat;
f)în caz de incapacitate profesională sau boală
psihică, atestate de o comisie medicală de
expertiză;
g)ca urmare a neîndeplinirii punctajului stabilit
de către Consiliul Naţional al Colegiului
Medicilor Veterinari CMVRO pentru formarea
profesională continuă obligatorie.
Pentru CIMV: Nedeterminată, în condiţiile în
care îşi achită cotizaţia.
- Anual medicul veterinar este obligat să
îndeplinească un punctaj minim stabilit prin
Hotărârea Consiliului Național (prin participare
activă la diferite manifestări științifice în
domeniu, publicații, perfecționări etc.)
Filialele Judeţene ale Colegiului Medicilor
Veterinari din România
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Figura 1. Schema logică de obţinere a atestatului de liberă practică pentru
profesia reglementată de medic veterinar
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