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PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolul 40,
articolul 47 alineatele (1) şi (2) prima şi a treia teză şi articolul 55 ale acestuia,
având în vedere propunerea Comisiei (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),
întrucât:
(1)În temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din tratat, eliminarea, între statele
membre, a obstacolelor din calea liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor constituie
unul dintre obiectivele Comunităţii. Pentru resortisanţii statelor membre, acest lucru
include, în special, dreptul de a exercita o profesie, ca lucrători salariaţi sau care
desfăşoară o activitate independentă, într-un alt stat membru decât cel în care şi-au
obţinut calificările profesionale. De asemenea, articolul 47 alineatul (1) din tratat
prevede adoptarea unor directive care au ca obiect recunoaşterea reciprocă a
diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare.
(2)Ca urmare a Consiliului European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000,
Comisia adoptă o comunicare privind "O strategie pentru piaţa internă a
serviciilor", al cărei obiectiv este, în special, ca libertatea de a presta servicii în
cadrul Comunităţii să se exercite la fel de simplu ca în cadrul unui stat membru.

Ca urmare a comunicării Comisiei intitulate "Noi pieţe europene ale muncii
deschise şi accesibile tuturor", Consiliul European de la Stockholm din 23 şi 24
martie 2001 a mandatat Comisia să prezinte Consiliului European din primăvara
anului 2002 propuneri speciale pentru un regim mai uniform, mai transparent şi
mai flexibil de recunoaştere a calificărilor.
1
( )JO C 181 E, 30.7.2002, p. 183.
(2)JO C 61, 14.3.2003, p. 67.
(3)Avizul Parlamentului European din 11 februarie 2004 (JO C 97 E, 22.4.2004, p.
230), poziţia comună a Consiliului din 21 decembrie 2004 (JO C 58 E, 8.3.2005, p. 1) şi
poziţia Parlamentului European din 11 mai 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
Decizia Consiliului din 6 iunie 2005.
(3)Garanţia, conferită de prezenta directivă persoanelor care şi-au obţinut calificările
profesionale într-un stat membru, de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi
profesii într-un alt stat membru, cu aceleaşi drepturi ca şi resortisanţii respectivului stat
membru, nu aduce atingere respectării de către profesionistul migrant a unor eventuale
condiţii de exercitare nediscriminatorii, impuse de statul membru în cauză, cu condiţia
ca respectivele condiţii să fie justificate în mod obiectiv şi proporţionale.
(4)Pentru a facilita libertatea de a presta servicii, este necesar să se prevadă norme
speciale în vederea extinderii posibilităţii de a exercita activităţi profesionale cu titlul
profesional original. În cazul serviciilor societăţii informaţionale furnizate la distanţă,
trebuie să se aplice, de asemenea, dispoziţiile Directivei 2000/31/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale
serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă
(4).
(5)Ţinând seama de diferitele regimuri instituite, pe de o parte, pentru prestarea de
servicii transfrontaliere temporare şi ocazionale şi, pe de altă parte, pentru stabilire, este
necesar să se precizeze criteriile de diferenţiere între aceste două concepte în cazul
deplasării prestatorului de servicii pe teritoriul statului membru gazdă.
(6)Promovarea prestării de servicii trebuie asigurată în contextul strictei respectări a
sănătăţii şi siguranţei publice, precum şi a protecţiei consumatorilor. Din acest motiv,
trebuie prevăzute dispoziţii speciale pentru profesiile reglementate cu implicaţii în ceea
ce priveşte sănătatea sau siguranţa publică, care constau în prestarea, temporar sau
ocazional, a unor servicii transfrontaliere.
(7)Statele membre gazdă pot prevedea, după caz şi în conformitate cu legislaţia
comunitară, cerinţe privind formularea declaraţiilor. Aceste cerinţe nu trebuie să
impună sarcini disproporţionate prestatorilor de servicii, nici să împiedice sau să

diminueze atractivitatea libertăţii de a presta servicii. Necesitatea unor astfel de
cerinţe trebuie să facă obiectul unei examinări periodice pe baza progreselor
realizate în punerea în practică a unui cadru comunitar de cooperare
administrativă între statele membre.
(4)JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
(8)Prestatorul de servicii trebuie să facă obiectul aplicării nomelor disciplinare din
statul membru gazdă care au o legătură directă şi specifică cu calificările profesionale,
precum definirea profesiilor, domeniul de aplicare a activităţilor pe care le implică o
profesie sau care îi sunt rezervate, utilizarea titlurilor şi abaterile profesionale grave
care au o legătură directă şi specifică cu protecţia şi siguranţa consumatorilor.
(9)Menţinând, pentru libertatea de stabilire, principiile şi garanţiile care stau la baza
diferitelor sisteme de recunoaştere în vigoare, este necesar să se îmbunătăţească
normele acestora în temeiul experienţei dobândite. De asemenea, directivele pertinente
au fost modificate în mai multe etape şi se impune reorganizarea şi raţionalizarea
dispoziţiilor lor prin uniformizarea principiilor aplicabile. Prin urmare, este necesară
înlocuirea directivelor 89/48/CE (1) şi 92/51/CEE (2) ale Consiliului, precum şi a
Directivei 1999/42/CE (3) a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemul
general de recunoaştere a calificărilor profesionale şi a directivelor 77/452/CEE (4),
77/453/CEE(5), 78/686/CEE (6), 78/687/CEE (7), 78/1026/CEE (8), 78/1027/CEE (9),
80/154/CEE (10), 80/155/CEE(11), 85/384/CEE (12), 85/432/CEE (13), 85/433/CEE (14) şi
93/16/CEE (15) ale Consiliului privind profesiile de asistent medical generalist, de
medic dentist, de medic veterinar, de moaşă, de arhitect, de farmacist şi de medic,
regrupându-le într-un singur text.
(10)Prezenta directivă nu aduce atingere posibilităţii statelor membre de a
recunoaşte, în conformitate cu propriile reglementări, calificările profesionale
obţinute în afara teritoriului Uniunii Europene de către resortisanţi ai unei ţări
terţe. În orice caz, orice recunoaştere trebuie realizată prin respectarea condiţiilor
minime de formare profesională pentru anumite profesii.
(1)JO L 19, 24.1.1989, p. 16, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva
2001/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 206, 31.7.2001, p. 1).
(2)JO L 209, 24.7.1992, p. 25, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Decizia 2004/108/CE a Comisiei (JO L 32, 5.2.2004, p. 15).
(3)JO L 201, 31.7.1999, p. 77.
(4)JO L 176, 15.7.1977, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Actul de aderare din 2003.

(5)JO L 176, 15.7.1977, p. 8, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Directiva 2001/19/CE.
(6)JO L 233, 24.8.1978, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Actul de aderare din 2003.
(7)JO L 233, 24.8.1978, p. 10, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Actul de aderare din 2003.
(8)JO L 362, 23.12.1978, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Directiva 2001/19/CE.
(9)JO L 362, 23.12.1978, p. 7, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Directiva 2001/19/CE.
(10)JO L 33, 11.2.1980, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Actul de aderare din 2003.
(11)JO L 33, 11.2.1980, p. 8, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Directiva 2001/19/CE.
(12)JO L 223, 21.8.1985, p. 15, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Actul de aderare din 2003.
(13)JO L 253, 24.9.1985, p. 34, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva
2001/19/CE.
(14)JO L 253, 24.9.1985, p. 37, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Actul de aderare din 2003.
(15)JO L 165, 7.7.1993, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L
284, 31.10.2003, p. 1).
(11)În cazul profesiilor reglementate de sistemul general de recunoaştere a titlurilor de
calificare, denumit în continuare "sistem general", statele membre trebuie să îşi menţină
dreptul de a stabili nivelul minim de calificare necesar pentru a garanta calitatea
serviciilor prestate pe teritoriul lor. Cu toate acestea, în temeiul articolelor 10, 39 şi 43
din tratat, nu trebuie să poată impune unui resortisant al unui stat membru să obţină
calificări, pe care le stabilesc în general numai în raport cu diplomele eliberate în cadrul
sistemului naţional de învăţământ, în cazul în care persoana în cauză a obţinut deja toate
sau o parte din aceste calificări într-un alt stat membru. În consecinţă, este necesar să se
prevadă ca orice stat membru gazdă în care este reglementată o profesie să aibă
obligaţia de a lua în considerare calificările obţinute într-un alt stat membru şi de a

verifica dacă acestea corespund celor pe care le solicită. Cu toate acestea, sistemul
general nu împiedică un stat membru să impună unei persoane care exercită o profesie
în respectivul stat membru cerinţe speciale motivate de punerea în aplicare a normelor
profesionale justificate de interesul general. Acestea se referă, de exemplu, la
organizarea profesiei, la standardele profesionale, inclusiv deontologice, la control şi
responsabilitate. În final, prezenta directivă nu urmăreşte să aducă atingere interesului
legitim al statelor membre de a împiedica pe unii dintre cetăţenii săi să se sustragă în
mod abuziv de la aplicarea dreptului naţional în materie de profesii.
(12)Prezenta directivă are ca obiect recunoaşterea de către statele membre a calificărilor
profesionale obţinute în alte state membre. Cu toate acestea, prezenta directivă nu are ca
obiect recunoaşterea de către statele membre a deciziilor de recunoaştere luate în
temeiul prezentei directive de alte state membre. În consecinţă, o persoană care posedă
calificări profesionale recunoscute în temeiul prezentei directive nu se poate prevala de
această recunoaştere pentru a obţine, într-un stat membru de origine, drepturi diferite de
cele pe care i le conferă calificarea profesională pe care a obţinut-o în respectivul stat
membru, cu excepţia cazului în care face dovada că a obţinut calificări profesionale
suplimentare în statul membru gazdă.
(13)Pentru a stabili mecanismul de recunoaştere pe baza sistemului general, este
necesară regruparea pe diferite niveluri a diverselor sisteme naţionale de educaţie şi de
formare profesională. Aceste niveluri, care se stabilesc numai pentru funcţionarea
sistemului general, nu au nici un efect asupra structurilor naţionale de educaţie şi de
formare profesională, nici asupra competenţei statelor membre în domeniu.
(14)Mecanismul de recunoaştere stabilit prin directivele 89/48/CEE şi 92/51/CEE
rămâne neschimbat. În consecinţă, titularul unei diplome care atestă încheierea unor
studii postliceale cu o durată de cel puţin un an trebuie să fie autorizat să aibă acces la o
profesie reglementată într-un stat membru în care acest acces este condiţionat de
obţinerea unei diplome care atestă încheierea unor studii universitare sau superioare cu
o durată de patru ani, indiferent de nivelul diplomei necesare în statul membru gazdă. În
mod contrar, în cazul în care accesul la o profesie reglementată depinde de absolvirea
unor studii universitare sau superioare cu o durată mai mare de patru ani, respectivul
acces trebuie autorizat numai pentru titularii unei diplome care atestă încheierea unor
studii universitare sau superioare cu o durată de cel puţin trei ani.
(15)În absenţa armonizării condiţiilor minime de formare profesională pentru accesul la
profesiile reglementate de sistemul general, trebuie ca statul membru gazdă să aibă
posibilitatea de a impune o măsură compensatorie. Această măsură trebuie să fie
proporţională şi trebuie să aibă în vedere, în special, experienţa profesională a
solicitantului. Experienţa atestă faptul că cerinţa referitoare la o probă de aptitudini sau
la un stagiu de adaptare, în funcţie de opţiunea migrantului, oferă garanţii adecvate în
ceea ce priveşte nivelul de calificare a acestuia, astfel încât orice derogare de la această

opţiune trebuie justificată, în fiecare dintre cazuri, de o motivaţie imperioasă de interes
general.
(16)Pentru a favoriza libera circulaţie a profesioniştilor, asigurând totodată un nivel
adecvat de calificare, diverse asociaţii şi organizaţii profesionale sau statele membre
trebuie să poată propune platforme comune la nivel european. Prezenta directivă trebuie
să ţină seama de aceste iniţiative, în anumite condiţii, respectând competenţa statelor
membre de a stabili calificările necesare pentru exercitarea unor profesii pe teritoriul lor
şi conţinutul şi organizarea sistemelor lor de educaţie şi de formare profesională,
precum şi dreptul comunitar, în special a dreptului comunitar privind concurenţa, şi
promovând totodată, în acest context, un caracter mai automat de recunoaştere în cadrul
sistemului general. Asociaţiile profesionale care sunt în măsură să prezinte platforme
comune trebuie să fie reprezentative la nivel naţional şi european. O platformă comună
reprezintă un ansamblu de criterii care permit compensarea la maxim a diferenţelor
importante identificate între cerinţele de formare profesională în cel puţin două treimi
din statele membre, inclusiv în toate statele membre care reglementează respectiva
profesie. Aceste criterii pot cuprinde, de exemplu, cerinţe precum o formare
profesională suplimentară, o perioadă de adaptare sub forma unui stagiu, o probă de
aptitudini, un nivel minim prevăzut de practică profesională sau o combinaţie între
acestea.
(17)Pentru a lua în considerare toate situaţiile pentru care nu există încă nici o dispoziţie
privind recunoaşterea calificărilor profesionale, sistemul general ar trebui extins la
cazurile care nu sunt reglementate de un sistem specific, fie pentru că profesia în cauză
nu face obiectul unuia dintre aceste sisteme, fie pentru că, deşi profesia face obiectul
unui sistem specific, solicitantul nu îndeplineşte, dintr-un motiv special şi excepţional,
condiţiile necesare pentru a beneficia de respectivul sistem.
(18)Este oportună simplificarea normelor care permit accesul la un anumit număr de
activităţi industriale, comerciale şi artizanale în statele membre în care aceste profesii
sunt reglementate, în măsura în care respectivele activităţi au fost desfăşurate în
decursul unei perioade rezonabile şi suficient de recente într-un alt stat membru,
menţinând totodată, pentru aceste activităţi, un sistem de recunoaştere automată bazat
pe experienţa profesională.
(19)Libera circulaţie şi recunoaşterea reciprocă a titlurilor de calificare de medic, de
asistent medical generalist, de medic stomatolog, de medic veterinar, de moaşă, de
farmacist şi de arhitect trebuie să se bazeze pe principiul fundamental al recunoaşterii
automate a titlurilor de calificare pe baza coordonării condiţiilor minime de formare
profesională. De asemenea, accesul în statele membre la profesiile de medic, de asistent
medical generalist, de medic stomatolog, de medic veterinar, de moaşă şi de farmacist
trebuie condiţionat de necesitatea deţinerii unei calificări determinate, care reprezintă
garanţia că persoana în cauză a urmat studii care îndeplinesc condiţiile minime stabilite.

Acest sistem ar trebui completat printr-o serie de drepturi dobândite de care să
beneficieze profesioniştii calificaţi în anumite condiţii.
(20)Pentru a ţine seama de caracteristicile sistemului de calificare a medicilor şi
medicilor dentişti şi de acquis-ul comunitar corespunzător în domeniul recunoaşterii
reciproce, se justifică menţinerea, pentru toate specializările recunoscute la data
adoptării prezentei directive, a principiului recunoaşterii automate a specializărilor
medicale sau în stomatologie comune cel puţin pentru două state membre. În schimb,
pentru simplificarea sistemului, extinderea recunoaşterii automate la noi specializări
medicale după data intrării în vigoare a prezentei directive trebuie să se limiteze la
specializările comune pentru cel puţin două cincimi din statele membre. De asemenea,
prezenta directivă nu împiedică statele membre să convină, în ceea ce priveşte anumite
specializări medicale şi în stomatologie care le sunt comune, dar care nu fac obiectul
unei recunoaşteri automate în sensul prezentei directive, asupra recunoaşterii automate
în conformitate cu propriile norme.
(21)Recunoaşterea automată a titlurilor oficiale de calificare ca medic cu formare de
bază nu trebuie să aducă atingere competenţei statelor membre de a asocia sau nu
activităţi profesionale acestor titluri.
(22)Toate statele membre trebuie să recunoască profesia de medic dentist ca profesie
specifică şi distinctă de cea de medic, specializat sau nu în odonto-stomatologie. Statele
membre trebuie să se asigure că formarea medicului dentist îi conferă acestuia
competenţele necesare pentru toate activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament
privind anomaliile şi bolile dentare, bucale, maxilare şi ale ţesuturilor asociate.
Activitatea profesională de medic dentist trebuie exercitată de către titularii unui titlu de
calificare ca medic dentist prevăzut în prezenta directivă.
(23)Nu s-a dovedit necesară impunerea unei metode standardizate de formare
profesională a moaşelor în toate statele membre. Dimpotrivă, este necesar ca statele
membre să aibă maximă libertate în organizarea sistemului lor de învăţământ.
(24)În scopul simplificării, trebuie să se facă o trimitere la noţiunea de "farmacist"
pentru a delimita domeniul de aplicare a dispoziţiilor privind recunoaşterea automată a
titlurilor de calificare, fără a se aduce atingere caracteristicilor speciale ale
reglementărilor naţionale care reglementează aceste activităţi.
(25)Titularii titlurilor de calificare ca farmacist sunt specialişti în domeniul
medicamentelor şi, prin urmare, trebuie să aibă acces, în principiu, în toate statele
membre, la o gamă minimă de activităţi în acest domeniu. În definirea acestei game
minime, prezenta directivă, pe de o parte, nu trebuie să aibă ca efect limitarea
activităţilor accesibile farmaciştilor în statele membre, în special în ceea ce priveşte
analizele de biologie medicală, şi, pe de altă parte, nu trebuie să creeze un monopol
pentru respectivii profesionişti, acest lucru fiind în continuare exclusiv de competenţa
statelor membre. Dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere posibilităţii statelor

membre de a impune condiţii suplimentare de formare profesională pentru a avea acces
la activităţi neincluse în gama minimă de activităţi coordonată. Prin urmare, statul
membru gazdă care solicită astfel de condiţii trebuie să le poată impune resortisanţilor
titulari ai unor titluri de calificare care fac obiectul unei recunoaşteri automate în sensul
prezentei directive.
(26)Prezenta directivă nu asigură coordonarea tuturor condiţiilor de acces la activităţile
din domeniul farmaciei şi de exercitare a acestora. În special, repartizarea geografică a
farmaciilor şi monopolul de distribuţie a medicamentelor trebuie să fie în continuare de
competenţa statelor membre. Prezenta directivă nu aduce atingere actelor cu putere de
lege şi actelor administrative ale statelor membre care interzic societăţilor comerciale
exercitarea anumitor activităţi de farmacist sau condiţionează exercitarea activităţilor
respective.
(27)Creaţia arhitecturală, calitatea construcţiilor, încadrarea lor armonioasă în mediul
înconjurător, respectul pentru peisajele naturale şi urbane, precum şi pentru patrimoniul
colectiv şi privat sunt de interes public. Prin urmare, recunoaşterea reciprocă a titlurilor
de calificare trebuie să se bazeze pe criterii calitative şi cantitative care să garanteze că
titularii titlurilor de calificare recunoscute sunt în măsură să înţeleagă şi să pună în
practică nevoile indivizilor, grupurilor sociale şi colectivităţilor în ceea ce priveşte
amenajarea spaţiului, proiectarea, organizarea şi realizarea construcţiilor, conservarea şi
valorificarea patrimoniului construit, precum şi protecţia echilibrelor naturale.
(28)Reglementările naţionale în domeniul arhitecturii şi cele privind accesul şi
exercitarea activităţilor profesionale de arhitect au un domeniu de aplicare foarte variat.
În majoritatea statelor membre, activităţile din domeniul arhitecturii se exercită, de jure
sau de facto, de către persoane care posedă fie doar titlul oficial de calificare ca arhitect,
fie acest titlul însoţit de alt apelativ, fără ca aceste persoane să beneficieze de un
monopol asupra exercitării activităţilor respective, cu excepţia cazurilor în care există
dispoziţii legale contrare. Aceste activităţi menţionate anterior sau numai unele dintre
ele pot fi exercitate şi de către membri ai altor profesii, în special ingineri, care au
beneficiat de o formare profesională specială în industria construcţiilor. În scopul
simplificării prezentei directive, este necesar să se facă trimitere la noţiunea de
"arhitect", pentru a delimita domeniul de aplicare a dispoziţiilor privind recunoaşterea
automată a titlurilor de calificare în domeniul arhitecturii, fără a se aduce atingere
caracteristicilor speciale ale reglementărilor naţionale care reglementează aceste
activităţi.
(29)Atunci când o organizaţie sau o asociaţie profesională la nivel naţional şi european
pentru o profesie reglementată depune o cerere motivată de dispoziţii speciale pentru
recunoaşterea calificărilor pe baza coordonării condiţiilor minime de formare
profesională, Comisia evaluează dacă este necesară adoptarea unei propuneri de
modificare a prezentei directive.

(30)Pentru a garanta eficienţa sistemului de recunoaştere a calificărilor profesionale,
este necesară definirea unor formalităţi şi norme de procedură uniforme pentru punerea
sa în aplicare, precum şi anumite modalităţi de exercitare a profesiei.
(31)Deoarece colaborarea între statele membre, precum şi între statele membre şi
Comisie poate facilita punerea în aplicare a prezentei directive şi respectarea
obligaţiilor care decurg din aceasta, trebuie stabilite mijloacele de colaborare.
(32)Crearea, la nivel european, a cartelor profesionale de către asociaţii sau organizaţii
profesionale ar putea facilita mobilitatea profesioniştilor, în special prin accelerarea
schimbului de informaţii între statul membru gazdă şi statul membru de origine. Astfel
de carte profesionale trebuie să permită supravegherea carierei profesioniştilor care se
stabilesc în diverse state membre. Cartele pot, cu respectarea deplină a dispoziţiilor
privind protecţia datelor cu caracter personal, să conţină informaţii privind calificările
profesionale ale titularului (universitatea sau şcoala frecventată, calificările obţinute,
experienţa profesională), domiciliul legal, sancţiunile impuse în cadrul profesiei sale,
precum şi detalii privind autoritatea competentă.
(33)Crearea unei reţele de puncte de contact responsabile cu furnizarea de informaţii şi
asistenţa acordată cetăţenilor statelor membre va permite garantarea transparenţei
sistemului de recunoaştere. Aceste puncte de contact vor furniza oricărui cetăţean care
depune o cerere, precum şi Comisiei, toate informaţiile şi adresele referitoare la
procedura de recunoaştere. Desemnarea, de către fiecare stat membru, a unui punct de
contact unic în această reţea nu aduce atingere organizării competenţelor la nivel
naţional. În special, nu împiedică desemnarea mai multor birouri naţionale, punctul de
contact desemnat în cadrul reţelei menţionate anterior având responsabilitatea de a
asigura coordonarea cu celelalte birouri şi de a furniza cetăţeanului, după caz, informaţii
detaliate privind birourile competente în cauză.
(34)Gestionarea diferitelor sisteme de recunoaştere instituite prin directivele sectoriale
şi sistemul general s-a dovedit a fi dificilă şi complexă. Prin urmare, trebuie simplificată
gestionarea şi actualizarea prezentei directive pentru a lua în considerare progresele
ştiinţifice şi tehnice, în special atunci când condiţiile minime de formare profesională
sunt coordonate în vederea recunoaşterii automate a titlurilor de calificare. În acest
scop, trebuie instituit un comitet unic de recunoaştere a calificărilor profesionale şi
trebuie asigurată implicarea adecvată a reprezentanţilor organizaţiilor profesionale şi la
nivel european.
(35)Este necesară adoptarea măsurilor necesare punerii în aplicare a prezentei directive
în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a
procedurilor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei ( 1).

(36)Elaborarea de către statele membre a unui raport periodic privind punerea în
aplicare a prezentei directive, care să cuprindă date statistice, va permite
stabilirea impactului sistemului de recunoaştere a calificărilor profesionale.
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(37)Este necesar să se prevadă o procedură corespunzătoare de adoptare a unor măsuri
temporare, în cazul în care aplicarea unei dispoziţii a prezentei directive prezintă
dificultăţi majore într-un stat membru.
(38)Dispoziţiile prezentei directive nu afectează competenţa statelor membre în ceea ce
priveşte organizarea regimului naţional de securitate socială şi stabilirea activităţilor
care trebuie exercitate în cadrul respectivului regim.
(39)Având în vedere rapiditatea evoluţiei tehnicii şi a progresului ştiinţific, educaţia pe
toată durata vieţii prezintă o importanţă deosebită pentru un mare număr de profesii. În
acest context, statelor membre le revine responsabilitatea de a stabili modalităţile
conform cărora, ca urmare a unei formări continue adecvate, profesioniştii vor fi la
curent cu progresele tehnice şi ştiinţifice.
(40)Având în vedere că obiectivele prezentei directive, şi anume raţionalizarea,
simplificarea şi îmbunătăţirea normelor de recunoaştere a calificărilor profesionale, nu
pot fi realizate în mod suficient de statele membre şi, prin urmare, pot fi mai bine
realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în conformitate cu
principiul subsidiarităţii enunţat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul
proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la respectivul articol, dispoziţiile prezentei
directive nu depăşesc ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
(41)Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării articolului 39 alineatul (4) şi a
articolului 45 din tratat, în special în ceea ce priveşte notarii.
(42)Prezenta directivă se aplică, în ceea ce priveşte dreptul de stabilire şi prestarea
de servicii, fără a aduce atingere altor dispoziţii legale specifice privind
recunoaşterea calificărilor profesionale, precum cele existente în sectorul
transporturilor, al intermediarilor în asigurări şi al auditorilor financiari.
Prezenta directivă nu aduce atingere punerii în aplicare a Directivei 77/249/CEE a
Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertăţii de a
presta servicii de către avocaţi (2) şi a Directivei 98/5/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu
caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în
care s-a obţinut calificarea (3). Recunoaşterea calificărilor profesionale a
avocaţilor în sensul stabilirii imediate cu titlul profesional din statul membru
gazdă trebuie reglementată de prezenta directivă.

(2)JO L 78, 26.3.1977, p. 17, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Actul de aderare din 2003.
(3)JO L 77, 14.3.1998, p. 36, directivă astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare
din 2003.
(43)În măsura în care sunt reglementate, prezenta directivă are ca obiect, de asemenea,
profesiile liberale, şi anume, în sensul prezentei directive, orice profesie exercitată pe
baza unor calificări profesionale corespunzătoare, cu titlu personal, pe propria
răspundere şi independent din punct de vedere profesional, oferind servicii intelectuale
şi conceptuale în interesul clientului şi al publicului. Exercitarea profesiei poate, în
statele membre, în conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligaţii juridice
specifice, bazate pe legislaţia naţională şi reglementările stabilite, în mod autonom, în
acest cadru, de către organismul profesional reprezentativ competent, care garantează şi
îmbunătăţesc gradul de profesionalism, calitatea serviciilor şi confidenţialitatea
relaţiilor cu clientul.
(44)Prezenta directivă nu aduce atingere măsurilor necesare în vederea asigurării
unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi a consumatorilor,
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
-****-

TITLUL I:DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1:
Obiectul
Prezenta directivă stabileşte normele conform cărora un stat membru care condiţionează
accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia, pe teritoriul său, de posesia
anumitor calificări profesionale (denumit în continuare "stat membru gazdă")
recunoaşte, pentru accesul la această profesie şi exercitarea acesteia, calificările
profesionale obţinute în unul sau mai multe dintre celelalte state membre (denumite în
continuare "stat membru de origine") şi care permit titularului respectivelor calificări să
exercite aceeaşi profesie în respectivul sau respectivele state membre.
Prezenta directivă stabileşte, de asemenea, norme referitoare la accesul parţial la o
profesie reglementată şi recunoaşterea stagiilor profesionale desfăşurate într-un alt stat
membru.

Art. 2:
Domeniul de aplicare
(1)Prezenta directivă se aplică oricărui resortisant al unui stat membru, inclusiv
membrilor profesiilor liberale, care doresc să exercite o profesie reglementată întrun stat membru, altul decât cel în care şi-a obţinut calificările profesionale, fie cu
titlu independent, fie cu titlu salariat.
Prezenta directivă se aplică, de asemenea, tuturor resortisanţilor unui stat membru care
au urmat un stagiu profesional în afara statului membru de origine.
(2)Fiecare stat membru poate permite, pe teritoriul său, în conformitate cu
reglementările sale, exercitarea unei profesii reglementate în sensul articolului 3
alineatul (1) litera (a) resortisanţilor statelor membre, titulari ai unor calificări
profesionale care nu au fost obţinute într-un stat membru. În ceea ce priveşte profesiile
reglementate la titlul III capitolul III, această primă recunoaştere se realizează cu
respectarea condiţiilor minime de formare profesională prevăzute la respectivele
capitole.
(3)Atunci când, pentru o anumită profesie reglementată, se prevăd alte dispoziţii
specifice referitoare în mod direct la recunoaşterea calificărilor profesionale într-un
instrument distinct de drept comunitar, dispoziţiile corespunzătoare ale prezentei
directive nu se aplică.
(4)Prezenta directivă nu se aplică notarilor numiţi printr-un act oficial al autorităţilor
publice.

Art. 3:
Definiţii
(1)În sensul prezentei directive, se înţelege prin:
a)"profesie reglementată": o activitate sau un ansamblu de activităţi profesionale al
căror acces, exercitare sau una dintre modalităţile de exercitare este condiţionată, direct
sau indirect, în temeiul unor acte cu putere de lege şi acte administrative, de posesia
anumitor calificări profesionale; utilizarea unui titlu profesional limitată prin acte cu
putere de lege şi acte administrative la titularii unei anumite calificări profesionale
constituie în special o modalitate de exercitare. Atunci când prima teză nu se aplică, o
profesie menţionată la alineatul (2) este considerată profesie reglementată;
b)"calificări profesionale": calificările atestate printr-un titlu de calificare, un atestat de
competenţă prevăzut la articolul 11 litera (a) punctul (i) şi/sau experienţă profesională;
c)"titlu de calificare": diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare eliberate
de o autoritate a unui stat membru desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al
actelor administrative ale respectivului stat membru şi care certifică formarea

profesională în special în Comunitate. În cazul în care prima teză nu se aplică, un titlu
menţionat la alineatul (3) este considerat titlu de calificare;
d)"autoritate competentă": orice autoritate sau instanţă autorizată în mod special de un
stat membru să elibereze sau să primească titluri de calificare sau alte documente sau
informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii, prevăzute în prezenta directivă;
e)"formare profesională reglementată": orice formare profesională care
urmăreşte în special exercitarea unei anumite profesii şi care constă într-un ciclu
de studii completat, după caz, de o formare profesională, un stagiu profesional sau
o practică profesională.
Structura şi nivelul formării profesionale, ale stagiului profesional sau ale practicii
profesionale sunt stabilite prin actele cu putere de lege şi actele administrative din statul
membru în cauză sau sunt monitorizate sau aprobate de autoritatea desemnată în acest
scop;
f)«experienţă profesională»: exercitarea efectivă şi legală cu normă întreagă sau
echivalent parţial a respectivei profesii într-un stat membru;
g)"stagiu de adaptare": exercitarea unei profesii reglementate în statul membru
gazdă, sub responsabilitatea unui profesionist calificat şi însoţită eventual de o
formare profesională suplimentară. Stagiul face obiectul unei evaluări. Condiţiile
stagiului şi condiţiile de evaluare a acestuia, precum şi statutul de stagiar migrant
sunt stabilite de autoritatea competentă din statul membru gazdă.
Statutul de care beneficiază stagiarul în statul membru gazdă, în special în ceea ce
priveşte dreptul de şedere, precum şi în ceea ce priveşte obligaţiile, drepturile şi
avantajele sociale, indemnizaţiile şi remuneraţiile, este stabilit de autorităţile
competente din respectivul stat membru în conformitate cu legislaţia comunitară
aplicabilă.
h)«probă de aptitudini»: un test referitor la cunoştinţele, abilităţile şi competenţele
profesionale ale solicitantului, efectuat sau recunoscut de autorităţile competente
din statul membru gazdă în scopul evaluării aptitudinii solicitantului de a exercita
profesia reglementată în acel stat membru.
Pentru a permite organizarea acestei probe, autorităţile competente întocmesc o listă de
discipline care, pe baza unei comparaţii între educaţia şi formarea impuse în statul
membru gazdă şi cele pe care le-a urmat solicitantul, nu sunt atestate de diploma sau de
alte titluri de calificare pe care le posedă solicitantul.
Proba de aptitudini trebuie să ţină seama de faptul că solicitantul este un profesionist
calificat în statul membru de origine sau de provenienţă. Aceasta priveşte discipline
selectate dintre cele cuprinse în listă şi a căror cunoaştere este esenţială pentru
exercitarea profesiei în cauză în statul membru gazdă. Proba poate viza totodată şi

cunoaşterea normelor deontologice care se aplică activităţilor respective în statul
membru gazdă.
Modalităţile detaliate de organizare a probei de aptitudini, precum şi statutul de care
beneficiază, în statul membru gazdă, solicitantul care doreşte să se pregătească pentru
proba de aptitudini în acel stat membru se stabilesc de către autorităţile competente ale
respectivului stat membru;";
i)"director al unei întreprinderi": orice persoană care a exercitat, într-o
întreprindere din domeniul profesional în cauză:
(i)fie funcţia de director al unei întreprinderi sau al unei sucursale;
(ii)fie funcţia de adjunct al proprietarului sau al directorului unei întreprinderi, în cazul
în care această funcţie implică o responsabilitate corespunzătoare celei a proprietarului
sau a directorului reprezentat;
(iii)fie funcţia de cadru superior cu sarcini de natură comercială şi/sau tehnică şi
responsabil pentru unul sau mai multe servicii ale întreprinderii.
j)«stagiu profesional»: fără a aduce atingere articolului 46 alineatul (4), o perioadă de
practică profesională realizată sub supraveghere, dacă aceasta constituie o condiţie de
acces la o profesie reglementată, care poate avea loc în cursul sau după finalizarea unui
ciclu de învăţământ cu obţinerea unei diplome;
k)«card profesional european»: un certificat electronic care atestă fie faptul că
profesionistul a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a presta temporar şi ocazional
servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoaşterea calificărilor profesionale pentru
stabilirea într-un stat membru gazdă;
l)«învăţare pe tot parcursul vieţii»: toate formele de învăţământ general, educaţie şi
formare profesională, educaţie non-formală şi învăţare informală urmate pe tot
parcursul vieţii, având ca rezultat o îmbunătăţire a cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor, care pot include etica profesională;
m)«motive imperative de interes general»: motive recunoscute ca atare în jurisprudenţa
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
n)«Sistemul european de credite transferabile sau creditele ECTS»: sistemul de credite
pentru învăţământul superior utilizate în Spaţiul european al învăţământului superior.
(2)O profesie exercitată de membrii unei asociaţii sau ai unei organizaţii
menţionate la anexa I este considerată profesie reglementată.
Asociaţiile sau organizaţiile menţionate la primul paragraf au ca obiect, în special,
promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat în domeniul profesional în cauză. În acest
scop, beneficiază de o recunoaştere sub o anumită formă din partea unui stat membru şi
eliberează membrilor lor un titlu de calificare, asigură respectarea deontologiei pe care

o stabilesc şi le conferă dreptul de a utiliza un titlu, o abreviere sau un statut
corespunzător titlului de calificare respectiv.
De fiecare dată când un stat membru recunoaşte o asociaţie sau o organizaţie
menţionată la primul paragraf, acesta informează Comisia. Comisia verifică dacă
asociaţia sau organizaţia în cauză îndeplineşte condiţiile prevăzute la al doilea paragraf.
Pentru a ţine seama în mod adecvat de evoluţia reglementărilor din statele membre,
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57 c
pentru actualizarea anexei I, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la al
doilea paragraf.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la al doilea paragraf, Comisia
adoptă un act de punere în aplicare pentru a respinge actualizarea solicitată a anexei I.
(3)Se consideră titlu de calificare orice titlu de calificare eliberat într-o ţară terţă de
îndată ce titularul său are o experienţă profesională în profesia în cauză de trei ani pe
teritoriul statului membru care a recunoscut respectivul titlu de calificare în
conformitate cu articolul 2 alineatul (2), certificată de respectivul stat membru.
Art. 4:
Efectele recunoaşterii
(1)Recunoaşterea calificărilor profesionale de către statul membru gazdă permite
beneficiarilor să aibă acces, în respectivul stat membru, la aceeaşi profesie ca cea pentru
care sunt calificaţi în statul membru de origine şi să o exercite în statul membru gazdă
în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestuia.
(2)În sensul prezentei directive, profesia pe care solicitantul doreşte să o exercite în
statul membru gazdă este aceeaşi cu cea pentru care este calificat în statul membru de
origine în cazul în care activităţile respective sunt comparabile.
(3)Prin derogare de la alineatul (1), accesul parţial la o profesie în statul membru gazdă
se acordă în condiţiile prevăzute la articolul 4f.

Art. 4a:
Cardul profesional european
(1)Statele membre eliberează titularilor unei calificări profesionale un card profesional
european la cererea acestora şi cu condiţia adoptării de către Comisie a actelor de
punere în aplicare relevante prevăzute la alineatul (7).
(2)Atunci când pentru o anumită profesie a fost introdus un card profesional european
prin actele de punere în aplicare relevante adoptate în conformitate cu alineatul (7),

titularul unei calificări profesionale vizate poate alege să solicite un astfel de card sau să
aplice procedurile prevăzute la titlurile II şi III.
(3)Statele membre se asigură că titularul unui card profesional european beneficiază de
toate drepturile conferite de articolele 4b - 4e.
(4)Dacă titularul unei calificări profesionale intenţionează să presteze, în temeiul titlului
II, alte servicii decât cele reglementate de articolul 7 alineatul (4), autoritatea
competentă a statului membru de origine emite cardul profesional european în
conformitate cu articolele 4b şi 4c. Dacă este cazul, cardul profesional european
constituie declaraţia prevăzută la articolul 7.
(5)Dacă titularul unei calificări profesionale intenţionează să se stabilească într-un
alt stat membru în temeiul capitolelor I - IIIa de la titlul III sau să presteze servicii
în temeiul articolului 7 alineatul (4), autoritatea competentă din statul membru de
origine realizează toate etapele pregătitoare în legătură cu dosarul individual al
solicitantului creat în Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) (dosarul IMI)
în conformitate cu articolele 4b şi 4d. Autoritatea competentă din statul membru
gazdă emite cardul profesional european în conformitate cu articolele 4b şi 4d.
În scopul stabilirii, emiterea unui card profesional european nu conferă dreptul automat
de a practica o anumită profesie atunci când există cerinţe de înregistrare sau alte
proceduri de control deja instituite în statul membru gazdă înainte de introducerea
cardului profesional european pentru profesia respectivă.
(6)Statele membre desemnează autorităţile competente pentru gestionarea dosarelor IMI
şi emiterea de carduri profesionale europene. Autorităţile respective asigură prelucrarea
imparţială, obiectivă şi la timp a cererilor de carduri profesionale europene. Centrele de
asistenţă menţionate la articolul 57b pot şi ele să acţioneze în calitate de autorităţi
competente. Statele membre se asigură că autorităţile competente şi centrele de
asistenţă informează cetăţenii, inclusiv solicitanţii potenţiali, cu privire la funcţionarea
şi valoarea adăugată a unui card profesional european pentru profesiile pentru care
acesta este disponibil.
(7)Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, măsurile
necesare pentru a asigura punerea uniformă în aplicare a dispoziţiilor privind
cardurile profesionale europene pentru profesiile care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la al doilea paragraf de la prezentul alineat, inclusiv măsurile privind
formatul cardului profesional european, prelucrarea cererilor scrise, traducerile
care trebuie furnizate de solicitant în sprijinul oricărei solicitări de card
profesional european, detaliile documentelor solicitate în temeiul articolului 7
alineatul (2) sau al anexei VII pentru depunerea unei cereri complete şi
procedurile pentru efectuarea şi prelucrarea plăţilor pentru un card profesional
european, luând în considerare particularităţile profesiei în cauză. Comisia
specifică, de asemenea, prin intermediul actelor de punere în aplicare, modalităţile

în care, situaţiile în care şi documentele pentru care autorităţile competente pot
solicita copii certificate în conformitate cu articolul 4b alineatul (3) al doilea
paragraf, articolul 4d alineatul (2) şi articolul 4d alineatul (3) pentru profesia în
cauză.
Introducerea unui card profesional european pentru o anumită profesie prin adoptarea
actelor de punere în aplicare relevante menţionate la primul paragraf face obiectul
următoarelor condiţii cumulative:
a)să existe o mobilitate semnificativă sau potenţial pentru o mobilitate semnificativă în
profesia în cauză;
b)părţile interesante relevante să-şi fi exprimat un interes suficient în acest sens;
c)profesia sau educaţia şi formarea destinate exercitării profesiei sunt
reglementate într-un număr semnificativ de state membre.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de
examinare menţionată la articolul 58 alineatul (2).
(8)Orice tarif care poate fi impus solicitanţilor în legătură cu procedurile administrative
de eliberare a unui card profesional european este rezonabil, proporţional şi
corespunzător cu costurile suportate de statele membre de origine şi gazdă şi nu
acţionează ca un factor de descurajare a solicitării unui card profesional european.
Art. 4b:
Cererea pentru un card profesional european şi crearea unui dosar IMI
(1)Statul membru de origine permite titularului unei calificări profesionale să solicite un
card profesional european printr-un instrument online, pus la dispoziţie de Comisie,
care creează automat un dosar IMI pentru solicitantul respectiv. În cazul în care un stat
membru de origine permite depunerea cererilor şi în scris, acesta ia toate măsurile
necesare pentru crearea dosarului IMI, transmiterea oricăror informaţii către solicitant şi
emiterea cardului profesional european.
(2)Cererile se însoţesc cu documentele necesare în temeiul actelor de punere în aplicare
adoptate în conformitate cu articolul 4a alineatul (7).
(3)În termen de o săptămână de la primirea cererii, autoritatea competentă a
statului membru de origine confirmă primirea cererii şi informează solicitantul cu
privire la lipsa oricărui document.
Dacă este cazul, autoritatea competentă din statul membru de origine emite orice
certificat justificator necesar în temeiul prezentei directive. Autoritatea competentă a
statului membru de origine verifică dacă solicitantul este stabilit legal în statul membru
de origine şi dacă toate documentele necesare care au fost emise în statul membru de
origine sunt valabile şi autentice. În caz de îndoieli justificate în mod temeinic,
autoritatea competentă a statului membru de origine consultă organismul relevant şi
poate cere solicitantului copii certificate ale documentelor. În cazul cererilor ulterioare

depuse de acelaşi solicitant, autorităţile competente ale statului membru de origine şi
ale statului membru gazdă nu pot solicita redepunerea unor documente care sunt deja
incluse în dosarul IMI şi care sunt încă valabile.
(4)Comisia poate adopta, prin intermediul actelor de punere în aplicare, specificaţiile
tehnice, măsurile necesare pentru a asigura integritatea, confidenţialitatea şi acurateţea
informaţiilor conţinute în cardul profesional european şi în dosarul IMI, precum şi
condiţiile şi procedurile pentru emiterea unui card profesional european titularului
acestuia, inclusiv posibilitatea de a-l descărca de pe internet sau de a transmite
actualizări pentru dosarul IMI. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în
conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 58 alineatul (2).
Art. 4c:
Cardul profesional european pentru prestarea temporară şi ocazională de servicii,
altele decât cele prevăzute la articolul 7 alineatul (4)
(1)Autoritatea competentă a statului membru de origine verifică cererea şi
documentele justificative din dosarul IMI şi emite cardul profesional european
pentru prestarea temporară şi ocazională de servicii, altele decât cele prevăzute la
articolul 7 alineatul (4), în termen de trei
săptămâni. Termenul începe să curgă de la primirea documentelor lipsă menţionate la
articolul 4b alineatul (3) primul paragraf sau, dacă nu sunt solicitate documente
suplimentare, de la expirarea termenului de o săptămână menţionat la respectivul
paragraf. Aceasta transmite apoi imediat cardul profesional european către autoritatea
competentă din fiecare stat membru gazdă vizat şi informează solicitantul în consecinţă.
Statul membru gazdă nu poate solicita o nouă declaraţie în temeiul articolului 7 pentru
următoarele 18 luni.
(2)Decizia autorităţii competente din statul membru de origine sau absenţa unei decizii
în termenul de trei săptămâni menţionat la alineatul (1) se supune căilor de atac în
temeiul dreptului intern.
(3)Dacă doreşte să presteze servicii în alte state membre decât cele menţionate iniţial în
cererea prevăzută la alineatul (1), un titular de card profesional european poate solicita
o astfel de extindere. Dacă doreşte să continue să presteze servicii după perioada de 18
luni menţionată la alineatul (1), titularul informează autoritatea competentă în acest
sens. În ambele cazuri, titularul furnizează, de asemenea, orice informaţie privind
schimbările substanţiale intervenite în situaţia înregistrată în dosarul IMI care poate fi
solicitată de autoritatea competentă din statul membru de origine în conformitate cu
actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu articolul 4a alineatul (7).
Autoritatea competentă din statul membru de origine transmite cardul profesional
european actualizat către statele membre gazdă în cauză.

(4)Cardul profesional european este valabil pe întreg teritoriul tuturor statelor membre
gazdă în cauză atât timp cât titularul său îşi păstrează dreptul de practică pe baza
documentelor şi a informaţiilor cuprinse în dosarul IMI.
Art. 4d:
Cardul profesional european pentru stabilire şi pentru prestarea temporară şi
ocazională de servicii în temeiul articolului 7 alineatul (4)
(1)Autoritatea competentă a statului membru de origine verifică, în termen de o lună,
autenticitatea şi valabilitatea documentelor justificative din dosarul IMI în vederea
eliberării unui card profesional european pentru stabilire sau pentru prestarea temporară
şi ocazională de servicii în temeiul articolului 7 alineatul (4). Termenul începe să curgă
de la primirea documentelor lipsă menţionate la articolul 4b alineatul (3) primul
paragraf sau, dacă nu sunt solicitate documente suplimentare, de la expirarea termenului
de o săptămână menţionat la respectivul paragraf. Aceasta transmite apoi imediat
cererea autorităţii competente a statului membru gazdă. Statul membru de origine
informează solicitantul despre situaţia cererii sale în momentul în care transmite cererea
statului membru gazdă.
(2)În cazurile prevăzute la articolele 16, 21, 49a şi 49b, un stat membru gazdă decide
dacă eliberează un card profesional european în temeiul alineatului (1) în termen de o
lună de la primirea solicitării transmise de statul membru de origine. În cazul unor
îndoieli justificate în mod temeinic, statul membru gazdă poate solicita statului membru
de origine informaţii suplimentare sau transmiterea unei copii certificate a unui
document, pe care acesta din urmă le transmite cel târziu în două săptămâni de la
transmiterea solicitării. Sub rezerva alineatului (5) al doilea paragraf, termenul de o lună
se aplică în pofida oricărei astfel de solicitări.
(3)În cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (4) şi la articolul 14, un stat membru
gazdă decide dacă eliberează cardul profesional european sau dacă supune titularul unei
calificări profesionale unor măsuri compensatorii în termen de două luni de la primirea
solicitării transmise de către statul membru de origine. În cazul unor îndoieli justificate
în mod temeinic, statul membru gazdă poate solicita statului membru de origine
informaţii suplimentare sau transmiterea unei copii certificate a unui document, pe care
acesta din urmă le transmite cel târziu în două săptămâni de la transmiterea solicitării.
Sub rezerva alineatului (5) al doilea paragraf, termenul de două luni se aplică în pofida
oricărei astfel de solicitări.
(4)În cazul în care statul membru gazdă nu primeşte informaţiile necesare pe care le
poate solicita în conformitate cu prezenta directivă pentru a lua o decizie cu privire la
emiterea cardului profesional european fie din partea statului membru de origine, fie din
partea solicitantului, statul membru gazdă poate refuza să emită cardul. Refuzul se
justifică în mod corespunzător.

(5)În cazul în care statul membru gazdă nu adoptă o decizie în termenele
prevăzute la alineatele (2) şi (3) de la prezentul articol sau nu organizează o probă
de aptitudini aşa cum se prevede la articolul 7 alineatul (4) cardul profesional
european se consideră a fi emis şi este transmis în mod automat, prin intermediul
IMI, titularului unei calificări profesionale.
Statul membru gazdă are posibilitatea de a prelungi cu două săptămâni termenele
prevăzute la alineatele (2) şi (3) pentru emiterea automată a cardului profesional
european. Statul membru gazdă explică motivele prelungirii şi informează solicitantul
în consecinţă. O astfel de prelungire poate fi repetată o singură dată şi numai dacă este
strict necesar, mai ales din motive ce ţin de sănătatea publică sau de siguranţa
beneficiarilor serviciului.
(6)Acţiunile întreprinse de către statul membru de origine în conformitate cu alineatul
(1) înlocuiesc orice cerere de recunoaştere a calificărilor profesionale în temeiul
dreptului intern al statului membru gazdă.
(7)Deciziile statului membru de origine şi ale statului membru gazdă adoptate în
temeiul alineatelor (1) - (5) sau absenţa deciziei din partea statului membru de origine
sunt supuse căilor de atac în temeiul dreptului intern al statului membru în cauză.
Art. 4e:
Prelucrarea şi accesul la datele privind cardul profesional european
(1)Fără a aduce atingere prezumţiei de nevinovăţie, autorităţile competente din
statele membre de origine şi gazdă actualizează prompt dosarul IMI
corespunzător cu informaţii referitoare la acţiuni disciplinare sau sancţiuni penale
relative la o interdicţie sau restricţie şi care pot avea consecinţe asupra
desfăşurării activităţilor de către titularul unui card profesional european în
temeiul prezentei directive. În acest sens, acestea respectă normele privind
protecţia datelor cu caracter personal din Directiva 95/46/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date (*), precum şi din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale
şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra
confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) (**). Aceste actualizări includ
ştergerea de informaţii care nu mai sunt necesare. Titularul cardului profesional
european şi autorităţile competente ce au acces la dosarul IMI corespunzător sunt
informaţi imediat cu privire la orice actualizări. Această obligaţie nu aduce
atingere obligaţiilor de alertă pentru statele membre în temeiul articolului 56a.
(*)JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
(**)JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(2)Conţinutul informaţiilor actualizate menţionate la alineatul (1) se limitează la
următoarele aspecte:
a)identitatea profesionistului;
b)profesia în cauză;
c)informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională care a adoptat hotărârea
privind restricţia sau interdicţia;
d)sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei; şi
e)perioada în care se aplică restricţia sau interdicţia.
(3)Accesul la informaţiile din dosarul IMI se limitează la autorităţile competente ale
statului membru de origine şi ale statului membru gazdă, în conformitate cu Directiva
95/46/CE. Autorităţile competente informează titularul cardului profesional european
cu privire la conţinutul dosarului IMI la solicitarea titularului.
(4)Informaţiile incluse în cardul profesional european se limitează la informaţiile
necesare pentru certificarea dreptului titularului de a exercita profesia pentru care a fost
eliberat, şi anume prenumele, numele, data şi locul naşterii, profesia, calificările
titularului şi regimul aplicabil, autorităţile competente implicate, numărul de card,
elementele de securitate şi referinţa unui act valabil de identitate. Informaţiile privind
experienţa profesională acumulată sau măsurile compensatorii absolvite de titularul
cardului profesional european se includ în dosarul IMI.
(5)Datele cu caracter personal incluse în dosarul IMI pot fi prelucrate atât timp
cât este necesar pentru procedura de recunoaştere în sine şi ca dovadă a
recunoaşterii sau a transmiterii declaraţiei solicitate la articolul 7. Statele membre
asigură titularului unui card profesional european dreptul de a cere în orice
moment şi fără costuri care să incumbe respectivului titular rectificarea datelor
incorecte sau incomplete sau ştergerea şi blocarea dosarului IMI respectiv.
Titularul este informat cu privire la acest drept la momentul emiterii cardului
profesional european şi i se readuce la cunoştinţă la fiecare doi ani. Această
readucere la cunoştinţă se face automat prin intermediul IMI dacă solicitarea
iniţială pentru cardul profesional european a fost făcută online.
În cazul unei solicitări de ştergere a unui dosar IMI aferent unui card profesional
european emis în scopul stabilirii sau al prestării temporare şi ocazionale de servicii în
temeiul articolului 7 alineatul (4), autorităţile competente ale statului membru gazdă în
cauză eliberează titularului de calificări profesionale un titlu care atestă recunoaşterea
calificărilor sale profesionale.
(6)În legătură cu prelucrarea datelor personale din cardul profesional european şi
din toate dosarele IMI, autorităţile competente relevante ale statelor membre se
consideră operatori în sensul articolului 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE. În
legătură cu responsabilităţile sale în temeiul alineatelor (1) - (4) de la prezentul
articol şi cu prelucrarea datelor personale pe care le implică acestea, Comisia se

consideră operator în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr.
45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind
protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor
date (***).
(***)JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
(7)Fără a se aduce atingere alineatului (3), statele membre gazdă asigură
posibilitatea angajatorilor, clienţilor, pacienţilor, autorităţilor publice şi altor părţi
interesate de a verifica autenticitatea şi valabilitatea unui card profesional
european prezentat lor de către titularul cardului.
Comisia stabileşte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, norme privind accesul
la dosarul IMI, precum şi mijloacele tehnice şi procedurile de verificare menţionate la
primul paragraf. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu
procedura de examinare menţionată la articolul 58 alineatul (2).
Art. 4f:
Accesul parţial
(1)Autoritatea competentă a statului membru gazdă acordă acces parţial, de la caz
la caz, la o activitate profesională pe teritoriul său, doar dacă sunt întrunite toate
condiţiile următoare:
a)profesionistul este calificat pe deplin pentru a exercita în statul membru de origine
activitatea profesională pentru care solicită accesul parţial în statul membru gazdă;
b)diferenţele ca atare dintre activitatea profesională exercitată legal în statul membru de
origine şi profesia reglementată în statul membru gazdă sunt atât de mari încât aplicarea
de măsuri de compensare ar însemna să se ceară solicitantului să urmeze întregul
program de educaţie şi formare cerut în statul membru gazdă pentru a avea acces deplin
la profesia reglementată în statul membru gazdă;
c)activitatea profesională poate fi separată în mod obiectiv de alte activităţi care
intră în cadrul profesiei reglementate în statul membru gazdă.
În sensul literei (c) autoritatea competentă a statului membru gazdă ia în considerare
situaţia în care activitatea profesională poate fi întreprinsă în mod autonom în statul
membru de origine.
(2)Accesul parţial poate fi respins dacă un astfel de refuz se justifică prin motive
imperative de interes general, este necesară pentru a asigura atingerea obiectivului
urmărit şi nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.
(3)Cererile în vederea stabilirii într-un stat membru gazdă se examinează în
conformitate cu capitolele I şi IV din titlul III.

(4)Cererile în vederea prestării temporare şi ocazionale de servicii în statul membru
gazdă privind activităţi profesionale care au implicaţii în materie de sănătate sau de
siguranţă publică se examinează în conformitate cu titlul II.
(5)Prin derogare de la articolul 7 alineatul (4) al şaselea paragraf şi de la articolul 52
alineatul (1), după ce se acordă accesul parţial, activitatea profesională se exercită în
temeiul titlului profesional al statului membru de origine. Statul membru gazdă poate
impune utilizarea respectivului titlu profesional în limbile sale. Profesioniştii cărora li sa acordat acces parţial indică în mod clar beneficiarilor serviciilor domeniul activităţilor
lor profesionale.
(6)Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică profesioniştilor ce beneficiază de
recunoaşterea automată a calificărilor lor profesionale în temeiul capitolelor II, III şi IIIa
de la titlul III.

TITLUL II:LIBERA PRESTARE A SERVICIILOR
Art. 5:
Principiul liberei prestări a serviciilor
(1)Fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale ale dreptului comunitar şi
articolelor 6 şi 7 din prezenta directivă, statele membre nu pot restrânge, din
motive legate de calificările profesionale, libertatea de a presta servicii într-un alt
stat membru:
a)în cazul în care prestatorul s-a stabilit în mod legal într-un stat membru pentru a
exercita aceeaşi profesie (denumit în continuare "stat membru de stabilire") şi
b)în cazul deplasării prestatorului de servicii, dacă a exercitat profesia respectivă întrunul sau mai multe state membre pe o perioadă de cel puţin un an în decursul ultimilor
zece ani anteriori prestării de servicii, atunci când profesia nu este reglementată în statul
membru de stabilire. Condiţia de exercitare timp de un an a profesiei nu se aplică în
cazul în care profesia sau educaţia şi formarea care conduc la exercitarea profesiei sunt
reglementate.
(2)Dispoziţiile prezentului titlu se aplică exclusiv în cazul în care prestatorul se
deplasează spre teritoriul statului membru gazdă pentru a exercita, temporar şi
ocazional, profesia menţionată la alineatul (1).
Caracterul temporar şi ocazional al prestării se verifică de la caz la caz, în special în
funcţie de durata prestării, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea sa.
(3)În cazul în care se deplasează, un prestator respectă normele de conduită cu caracter
profesional, de reglementare sau administrativ direct legate de calificările profesionale,
precum definiţia profesiei, utilizarea titlurilor şi abaterile profesionale grave care au o

legătură directă şi specifică cu protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi
dispoziţiile disciplinare aplicabile în statul membru gazdă profesioniştilor care exercită
aceeaşi profesie.
Art. 6:
Scutiri
În conformitate cu articolul 5 alineatul (1), statul membru gazdă scuteşte prestatorii de
servicii stabiliţi într-un alt stat membru de cerinţele impuse profesioniştilor stabiliţi pe
teritoriul său în ceea ce priveşte:
a)autorizarea de către o organizaţie profesională sau un organism profesional,
înregistrarea sau afilierea în cadrul acestora. Pentru a facilita punerea în aplicare a
dispoziţiilor disciplinare în vigoare pe teritoriul lor, în conformitate cu articolul 5
alineatul (3), statele membre pot prevedea fie o înregistrare temporară automată, fie o
afiliere pro forma la o astfel de organizaţie sau la un astfel de organism profesional, cu
condiţia să nu întârzie sau să nu complice în nici un fel prestarea serviciilor şi să nu
atragă cheltuieli suplimentare pentru prestatorul de servicii. O copie a declaraţiei şi,
după caz, a reînnoirii menţionate la articolul 7 alineatul (1), însoţite, pentru profesiile
care au implicaţii în materie de sănătate sau de siguranţă publică prevăzute la articolul 7
alineatul (4) sau care beneficiază de o recunoaştere automată în temeiul titlului III
capitolului III, de o copie a documentelor prevăzute la articolul 7 alineatul (2), sunt
trimise de către autoritatea competentă organizaţiei sau organismului profesional
pertinent şi constituie o înregistrare temporară automată sau o afiliere pro forma în acest
sens;
b)înscrierea pe lângă un organism de securitate socială de drept public, în scopul
reglării, cu un asigurator, a conturilor aferente activităţilor exercitate în beneficiul
persoanelor asigurate.
Cu toate acestea, prestatorul de servicii informează organismul menţionat la litera (b),
în prealabil sau, în cazuri de urgenţă, ulterior, cu privire la serviciile pe care le-a prestat.
Art. 7:
Declaraţie prealabilă în caz de deplasare a prestatorului de servicii
(1)Statele membre pot solicita ca, atunci când prestatorul se deplasează pentru prima
dată dintr-un stat membru în altul pentru a furniza servicii, să informeze în acest sens,
în prealabil, autoritatea competentă din statul membru gazdă, printr-o declaraţie scrisă
care să cuprindă informaţiile privind asigurarea sau alte mijloace de protecţie personală
sau colectivă privind răspunderea profesională. Respectiva declaraţie se reînnoieşte o
dată pe an în cazul în care prestatorul estimează că va furniza servicii, temporar sau
ocazional, în respectivul stat membru, în decursul anului în cauză. Prestatorul poate
prezenta această declaraţie prin orice mijloace.

(2)De asemenea, pentru prima prestare de servicii sau în cazul unei schimbări
materiale privind situaţia stabilită în documente, statele membre pot solicita ca
declaraţia să fie însoţită de următoarele documente:
a)o dovadă a naţionalităţii prestatorului;
b)o atestare care să certifice că titularul este stabilit legal într-un stat membru pentru a
exercita activităţile în cauză şi că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar
temporar, atunci când se eliberează atestarea;
c)o dovadă a calificărilor profesionale;
d)în ceea ce priveşte cazurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b), dovada,
prin orice mijloace, că prestatorul de servicii a exercitat activitatea în cauză pe o
perioadă de cel puţin un an în decursul ultimilor zece ani;
e)în ceea ce priveşte profesiile din domeniul securităţii, al sănătăţii şi profesiile legate
de educaţia minorilor, inclusiv îngrijirea copiilor şi educaţia copiilor de vârstă mică, în
cazul în care statul membru solicită acest lucru resortisanţilor săi, o atestare a
inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a
unor condamnări penale;
f)în cazul profesiilor care au implicaţii pentru siguranţa pacienţilor, o declaraţie privind
cunoaşterea limbii necesară pentru practicarea profesiei în statul membru gazdă;
g)în cazul profesiilor care vizează activităţile prevăzute la articolul 16 şi care au fost
notificate de un stat membru în conformitate cu articolul 59 alineatul (2), un certificat
privind natura şi durata activităţii, emis de autoritatea sau organismul competent al
statului membru în care este stabilit prestatorul de servicii
(21)(2a)Prezentarea unei declaraţii obligatorii de către prestatorul de servicii în
conformitate cu alineatul (1) dă dreptul prestatorului de servicii respectiv de a
avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe
întreg teritoriul statului membru în cauză. Un stat membru poate solicita
informaţiile suplimentare enumerate la alineatul (2) privind calificările
profesionale ale prestatorului de servicii dacă:
a)profesia este reglementată în mod diferit în anumite părţi ale teritoriului statului
membru respectiv;
b)respectivele reglementări sunt aplicabile şi tuturor resortisanţilor statului membru în
cauză;
c)diferenţele de reglementare sunt justificate de motive imperative de interes general
referitoare la sănătatea publică sau siguranţa beneficiarilor serviciului; şi
d)statul membru nu dispune de alte mijloace de a obţine astfel de informaţii.
(3)Prestarea serviciilor se realizează cu titlul profesional din statul membru de stabilire,
atunci când există un astfel de titlu în respectivul stat membru pentru activitatea

profesională în cauză. Acest titlu se indică în limba oficială sau în una din limbile
oficiale ale statului membru de stabilire, astfel încât să se evite orice confuzie cu titlul
profesional din statul membru gazdă. În cazul în care respectivul titlu profesional nu
există în statul membru de stabilire, prestatorul îşi menţionează titlul de calificare în
limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale respectivului stat membru. Prin
derogare, în cazul serviciilor prevăzute la titlul III capitolul III, prestarea serviciilor se
realizează cu titlul profesional din statul membru gazdă.
(4)Pentru prima prestare de servicii, în cazul profesiilor reglementate care au
implicaţii în materie de sănătate sau de siguranţă publică şi care nu beneficiază de
o recunoaştere automată în temeiul capitolului II, III sau IIIa de la titlul III,
autoritatea competentă din statul membru gazdă poate realiza o verificare a
calificărilor profesionale ale prestatorului de servicii înainte de prima prestare de
servicii. O astfel de verificare prealabilă este posibilă numai în cazul în care
obiectivul său este să evite daunele grave pentru sănătatea sau siguranţa
beneficiarului serviciului, ca urmare a lipsei de calificare profesională a
prestatorului de servicii şi cu condiţia ca verificarea să nu depăşească ceea ce este
necesar în acest scop.
În termen de cel mult o lună de la data primirii declaraţiei şi a documentelor însoţitoare,
prevăzute la alineatele (1) şi (2), autoritatea competentă informează prestatorul de
servicii cu privire la decizia sa:
a)de a nu îi verifica calificările profesionale
b)după verificarea calificărilor sale profesionale:
(i)de a-i solicita prestatorului de servicii să promoveze o probă de aptitudini; sau
(ii)de a-i permite să presteze serviciile respective.
În cazul întâmpinării unor dificultăţi care ar putea conduce la o întârziere în luarea unei
decizii în temeiul celui de al doilea paragraf, autoritatea competentă notifică prestatorul
de servicii, în acelaşi termen, cu privire la motivele întârzierii. Dificultatea se rezolvă în
termen de o lună de la notificare şi decizia se finalizează în termen de două luni de la
rezolvarea dificultăţii.
În cazul unei diferenţe importante între calificările profesionale ale prestatorului de
servicii şi formarea impusă în statul membru gazdă, în măsura în care această diferenţă
este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea sau siguranţa publică şi nu poate fi
compensată de experienţa profesională a prestatorului de servicii sau de cunoştinţele,
abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în
mod formal în acest scop de un organism relevant, statul membru gazdă oferă
prestatorului de servicii respectiv posibilitatea de a demonstra, printr-o probă de
aptitudini, astfel cum este menţionat la litera (b) al doilea paragraf, că a dobândit
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care-i lipseau. Statul membru gazdă ia o decizie
pe această bază dacă să permită furnizarea serviciului. În orice caz, prestarea serviciilor

trebuie să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei adoptate în conformitate cu
al doilea paragraf.
În lipsa unei reacţii din partea autorităţii competente în termenele stabilite la al doilea şi
al treilea paragraf, serviciul poate fi prestat.
În cazul în care calificările profesionale au fost verificate în temeiul prezentului
paragraf, serviciile sunt prestate cu titlul profesional din statul membru gazdă.

Art. 8:
Cooperarea administrativă
(1)Autorităţile competente din statul membru gazdă pot solicita autorităţilor competente
din statul membru de stabilire, în cazul unor îndoieli justificate, să furnizeze orice
informaţie relevantă pentru legalitatea stabilirii şi buna conduită a prestatorului de
servicii, precum şi absenţa unor sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter
profesional. În cazul în care decid să verifice calificările profesionale ale prestatorului
de servicii, autorităţile competente din statul membru gazdă pot solicita autorităţilor
competente din statul membru de stabilire informaţii privind cursurile de formare
absolvite de prestator în măsura necesară pentru evaluarea diferenţelor semnificative
care pot avea efecte negative asupra sănătăţii sau siguranţei publice. Autorităţile
competente din statul membru de stabilire comunică aceste informaţii în conformitate
cu articolul 56. În cazul profesiilor nereglementate în statul membru de origine, centrele
de asistenţă prevăzute la articolul 57b pot, de asemenea, furniza astfel de informaţii.
(2)Autorităţile competente asigură schimbul de informaţii necesare pentru ca plângerea
unui destinatar al unui serviciu împotriva unui prestator de servicii să fie tratată în mod
corect. Destinatarul este informat cu privire la soluţionarea plângerii.
Art. 9:
Informarea destinatarilor serviciului
În cazul în care prestarea se realizează cu titlul profesional din statul membru de
stabilire sau sub calificarea prestatorului de servicii, în plus faţă de alte cerinţe în
materie de informare prevăzute de dreptul comunitar, autorităţile competente din statul
membru gazdă pot solicita prestatorului să furnizeze destinatarului serviciilor toate sau
o parte din următoarele informaţii:
a)în cazul în care prestatorul este înregistrat într-un registru comercial sau într-un alt
registru public similar, registrul în care este înregistrat şi numărul de înregistrare sau
alte mijloace echivalente de identificare prevăzute în respectivul registru;
b)în cazul în care activitatea face obiectul unui regim de autorizare în statul membru de
stabilire, coordonatele autorităţii competente de supraveghere;

c)orice organizaţie profesională sau orice organism similar la care este înregistrat
prestatorul;
d)titlul profesional sau, atunci când un astfel de titlu nu există, titlul de calificare a
prestatorului şi statul membru în care a fost obţinut;
e)în cazul în care prestatorul este plătitor de TVA, numărul de identificare prevăzut la
articolul 22 alineatul (1) din a şasea Directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai
1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra
de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoare adăugată: baza unitară de stabilire
(1);
f)informaţii privind acoperirea asigurărilor sau alte mijloace de protecţie
personală sau colectivă privind responsabilitatea profesională.
(1)JO L 145, 13.6.1997, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Directiva 2004/66/CE (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).
TITLUL III:LIBERTATEA DE STABILIRE
CAPITOLUL I:Sistemul general de recunoaştere a calificărilor
Art. 10:
Domeniul de aplicare
Prezentul capitol se aplică tuturor profesiilor care nu sunt reglementate de capitolele II
şi III din prezentul titlu, precum şi în cazurile următoare, în care solicitantul, dintr-un
motiv special şi excepţional, nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în respectivele
capitole:
a)pentru activităţile enumerate în anexa IV, atunci când migrantul nu îndeplineşte
condiţiile prevăzute la articolele 17, 18 şi 19;
b)pentru medicii care au o formare de bază, medicii specialişti, asistenţii medicali
generalişti, medicii dentişti, medicii dentişti specialişti, medicii veterinari, moaşele,
farmaciştii şi arhitecţii, în cazul în care migrantul nu îndeplineşte condiţiile de practică
profesională efectivă şi legală prevăzute la articolele 23, 27, 33,37, 39, 43 şi 49;
c)pentru arhitecţi, în cazul în care migrantul este titularul unei calificări care nu este
prevăzută în anexa V punctul 5.7;
d)fără a se aduce atingere articolului 21 alineatul (1) şi articolelor 23 şi 27, pentru
medicii, asistenţii medicali generalişti, medicii dentişti, medicii veterinari, moaşele,
farmaciştii şi arhitecţii titulari ai unui titlu de calificare specializată, care trebuie să
urmeze formarea profesională care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexa V
punctele 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 şi 5.7.1 şi exclusiv în scopul recunoaşterii
specializării în cauză;

e)pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali specializaţi, titulari ai unui
titlu de calificare specializată, care urmează o formare profesională ce conduce la
obţinerea unui titlu prevăzut în anexa V punctul 5.2.2, atunci când migrantul doreşte să
fie recunoscut într-un alt stat membru în care activităţile profesionale în cauză sunt
exercitate de asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical
generalist;
f)pentru asistenţii medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical
generalist, în cazul în care migrantul doreşte să fie recunoscut într-un alt stat membru în
care activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali generalişti, de
asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist
sau de asistenţi medicali specializaţi, titulari ai unei titlu de calificare specializată, care
urmează o formare profesională care conduce la obţinerea titlurilor prevăzute în anexa
V punctul 5.2.2;
g)pentru migranţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3).
Art. 11:
Niveluri de calificare
În sensul articolului 13 şi articolului 14 alineatul (6), calificările profesionale se
grupează în funcţie de următoarele niveluri:
a)atestat de competenţă eliberat de o autoritate competentă din statul membru de
origine, desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor administrative
din respectivul stat membru, pe baza:
(i)fie a unei formări profesionale care nu face obiectul unui certificat sau al unei
diplome în sensul literelor (b), (c), (d) sau (e) sau a unui examen special fără formare
prealabilă sau a exercitării cu normă întreagă a profesiei într-un stat membru pe o
perioadă de trei ani consecutivi sau pe o perioadă echivalentă cu fracţiune de normă în
decursul ultimilor 10 ani;
(ii)fie a unei formări generale la nivel de învăţământ secundar sau liceal, care atestă că
titularul posedă cunoştinţe generale;
b)certificat care atestă încheierea unui ciclu de studii liceale:
(i)fie general, completat de un ciclu de studii sau de formare profesională, altele decât
cele prevăzute la litera (c), şi/sau de stagiul sau practica profesională necesare în plus
faţă de respectivul ciclu de studii;
(ii)fie tehnic sau profesional, completat, după caz, de un ciclu de studii sau de formare
profesională, astfel cum se prevede la punctul (i), şi/sau de stagiul sau practica
profesională necesare în plus faţă de respectivul ciclu de studii;
c)diplomă care atestă:
(i)fie o formare la nivel de învăţământ postliceal, altul decât cel prevăzut la literele (d)
şi (e), şi cu o durată minimă de un an sau cu o durată echivalentă cu frecvenţă parţială,

ale căror condiţii de admitere includ, în general, absolvirea ciclului de studii liceale
necesare pentru a avea acces la învăţământul universitar sau superior sau absolvirea
unei formări de nivel liceal echivalent, precum şi formarea profesională eventual
necesară în plus faţă de respectivul ciclu de studii postliceale;
(ii)educaţia şi formarea reglementate sau, în cazul profesiilor reglementate, formarea
profesională cu o structură specială, cu competenţe care depăşesc ceea ce se asigură la
nivelul b, echivalente cu nivelul de formare prevăzut la punctul (i), în cazul în care o
astfel de formare conferă un standard profesional comparabil şi pregăteşte persoana
formată pentru un nivel comparabil de responsabilităţi şi funcţii, cu condiţia ca diploma
să fie însoţită de un certificat din partea statului membru de origine;
d)diplomă care atestă că titularul a încheiat cu succes o formare la nivel de învăţământ
post-secundar cu o durată de cel puţin trei ani şi cel mult patru ani sau cu o durată
echivalentă cu frecvenţă parţială, care poate fi exprimată în plus printr-un număr
echivalent de credite ECTS, în cadrul unei universităţi sau al unei instituţii de
învăţământ superior sau în cadrul altei instituţii de nivel echivalent, precum şi, după
caz, încheierea cu succes a formării profesionale necesare în plus faţă de ciclul de studii
post-secundare;
e)diplomă care atestă că titularul a absolvit un ciclu de studii post-secundare cu o durată
de cel puţin patru ani sau cu o durată echivalentă cu frecvenţă parţială, care poate fi
exprimată în plus printr-un număr echivalent de credite ECTS în cadrul unei universităţi
sau al unei instituţii de învăţământ superior sau în cadrul altei instituţii de nivel
echivalent şi, după caz, că a absolvit formarea profesională necesară în plus faţă de
respectivul ciclu de studii post-secundare.

Art. 12:
Formarea profesională asimilată
Se consideră titlu de calificare menţionat la articolul 11, inclusiv în ceea ce priveşte
nivelul în cauză, orice titlu de calificare sau ansamblu de titluri de calificare care a fost
eliberat de o autoritate competentă a unui stat membru, care atestă absolvirea unei
formări în cadrul Uniunii, cu frecvenţă integrală sau parţială, în cadrul sau în afara
programelor formale, recunoscută de respectivul stat membru ca având un nivel
echivalent şi care conferă titularului aceleaşi drepturi de acces la o profesie sau de
exercitare a acesteia sau care pregăteşte pentru exercitarea respectivei profesii.
De asemenea, este asimilată unui astfel de titlu de calificare, în aceleaşi condiţii ca cele
prevăzute la paragraful anterior, orice calificare profesională care, fără a îndeplini
cerinţele prevăzute de actele cu putere de lege sau de actele administrative ale statului
membru de origine pentru accesul la o profesie sau pentru exercitarea unei profesii,

conferă titularului său drepturi obţinute în temeiul respectivelor dispoziţii. În special,
acest lucru se aplică în cazul în care statul membru de origine ridică nivelul de formare
necesar pentru a avea acces la o profesie sau pentru a o exercita şi în cazul în care o
persoană care a urmat o formare anterioară, care nu îndeplineşte cerinţele noii calificări,
beneficiază de drepturile obţinute în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor
administrative; într-un astfel de caz, formarea anterioară este considerată de statul
membru gazdă, în sensul aplicării articolului 13, ca fiind corespunzătoare nivelului noii
formări.
Art. 13:
Condiţii de recunoaştere
(1)Atunci când, într-un stat membru gazdă, accesul la o profesie reglementată sau
exercitarea acesteia este condiţionat(ă) de deţinerea unor calificări profesionale
determinate, autoritatea competentă a respectivului stat membru acordă
solicitanţilor accesul la respectiva profesie şi dreptul de exercitare a acesteia, în
aceleaşi condiţii ca cele pentru resortisanţii săi, dacă aceştia deţin un atestat de
competenţă sau titlul de calificare menţionat la articolul 11, prevăzut de un al stat
membru pentru a avea acces la aceeaşi profesie sau pentru a o exercita pe
teritoriul său.
Atestatele de competenţă sau titlurile de calificare se eliberează de o autoritate
competentă dintr-un stat membru, desemnată în conformitate cu actele cu putere de lege
şi actele administrative ale respectivului stat membru.
(2)Accesul la profesie şi exercitarea acesteia, astfel cum se precizează la alineatul
(1) se acordă, de asemenea, solicitanţilor care au exercitat profesia respectivă cu
normă întreagă timp de un an sau durată globală echivalentă cu normă redusă în
cei zece ani anteriori într-un alt stat membru ce nu reglementează respectiva
profesie şi care deţin unul sau mai multe atestate de competenţă sau titluri de
calificare emise de un alt stat membru care nu reglementează profesia respectivă
Atestatele de competenţă sau titlurile de calificare îndeplinesc următoarele condiţii:
a)au fost eliberate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, desemnată în
conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative ale respectivului stat
membru;
b)atestă pregătirea titularului pentru exercitarea profesiei în cauză.
Experienţa profesională de un an menţionată la primul paragraf nu poate fi solicitată în
cazul în care titlurile de calificare deţinute de solicitant fac dovada educaţiei şi formării
reglementate.
(3)Statul membru gazdă acceptă nivelul atestat în temeiul articolului 11 de către statul
membru de origine, precum şi certificatul prin care statul membru de origine atestă că
învăţământul şi formarea reglementată sau formarea profesională cu o structură specială

prevăzută la articolul 11 litera (c) punctul (ii) este echivalentă cu nivelul prevăzut la
articolul 11 litera (c) punctul (i).
(4)Prin derogare de la alineatele (1) şi (2) de la prezentul articol şi de la articolul 14,
autoritatea competentă a statului membru gazdă poate refuza accesul la profesie şi
exercitarea acesteia titularilor unui atestat de competenţă clasificat la litera (a) de la
articolul 11 atunci când calificarea profesională naţională necesară pentru exercitarea
profesiei pe teritoriul său este clasificată la litera (e) de la articolul 11.

Art. 14:
Măsuri compensatorii
(1)Articolul 13 nu aduce atingere dreptului statului membru gazdă de a impune
solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult trei ani sau să susţină o
probă de aptitudini în unul dintre următoarele cazuri:
a)formarea pe care a urmat-o solicitantul acoperă discipline semnificativ diferite de cele
cuprinse în titlul de calificare necesar în statul membru gazdă;
b)profesia reglementată în statul membru gazdă cuprinde una sau mai multe activităţi
profesionale reglementate care nu există în profesia similară în statul membru de
origine al solicitantului iar formarea care este necesară în statul membru gazdă include
discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în atestatul de competenţă sau de titlul
de calificare pe care îl posedă solicitantul.
(2)În cazul în care face uz de posibilitatea prevăzută la alineatul (1), statul
membru gazdă trebuie să lase solicitantului posibilitatea de a alege între stagiul de
adaptare şi proba de aptitudini.
Atunci când, pentru o anumită profesie, un stat membru consideră că este necesar să se
deroge de la posibilitatea acordată solicitantului de a alege între stagiul de adaptare şi
proba de aptitudini în temeiul primului paragraf, un stat membru informează în
prealabil celelalte state membre şi Comisia cu privire la aceasta, furnizând o justificare
adecvată pentru derogare.
În cazul în care consideră că derogarea prevăzută la paragraful al doilea nu este
adecvată sau că nu este conformă cu dreptul Uniunii, Comisia adoptă un act de punere
în aplicare, în termen de trei luni de la primirea tuturor informaţiilor necesare, prin care
cere statului membru relevant să nu adopte măsura prevăzută. În lipsa unui răspuns din
partea Comisiei până la expirarea termenului menţionat, derogarea poate fi aplicată.
(3)Pentru profesiile a căror exercitare necesită o cunoaştere exactă a legislaţiei
naţionale şi în privinţa cărora un element esenţial şi constant al activităţii este
furnizarea de consiliere şi/sau asistenţă privind legislaţia naţională, statul membru

gazdă, prin derogare de la principiul enunţat la alineatul (2), conform căruia
solicitantul are dreptul de a alege, poate impune fie un stagiu de adaptare, fie o
probă de aptitudini.
Această dispoziţie se aplică şi în cazurile prevăzute la articolul 10 literele (b) şi (c) şi la
articolul 10 litera (d) în ceea ce priveşte medicii şi medicii dentişti şi la articolul 10
litera (f), în cazul în care migrantul doreşte să fie recunoscut într-un alt stat membru în
care activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali generalişti
sau de asistenţi specializaţi, titulari ai unui titlu de calificare specializată, care urmează
o formare ce conduce la posesia titlurilor enumerate în anexa V punctul 5.2.2, precum şi
la articolul 10 litera (g).
În cazurile menţionate la articolul 10 litera (a), statul membru gazdă poate impune un
stagiu de adaptare sau o probă de aptitudini, atunci când migrantul doreşte să exercite,
cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, activităţi profesionale
care presupun cunoaşterea şi aplicarea reglementărilor naţionale specifice în vigoare, cu
condiţia ca autorităţile competente ale statului membru gazdă să impună propriilor
resortisanţi cunoaşterea şi aplicarea respectivelor reglementări pentru a exercita
activităţile în cauză.
Prin derogare de la principiul dreptului solicitantului de a alege, aşa cum se prevede la
alineatul (2), statul membru gazdă poate dispune fie un stagiu de adaptare, fie o probă
de aptitudini, dacă:
a)titularul unei calificări profesionale menţionate la articolul 11 litera (a) solicită
recunoaşterea calificărilor sale profesionale în cazul în care calificarea profesională
naţională cerută este clasificată la articolul 11 litera (c); sau
b)titularul unei calificări profesionale menţionate la articolul 11 litera (b) solicită
recunoaşterea calificărilor sale profesionale în cazul în care calificarea
profesională naţională cerută este clasificată la articolul 11 literele (d) sau (e);
În cazul titularului unei calificări profesionale menţionate la articolul 11 litera (a) care
solicită recunoaşterea calificărilor sale profesionale în cazul în care calificarea
profesională naţională cerută este clasificată la articolul 11 litera (d), statul membru
gazdă poate impune atât un stagiu de adaptare, cât şi o probă de aptitudini.
(4)În sensul alineatelor (1) şi (5), prin «discipline semnificativ diferite» se înţeleg
disciplinele a căror cunoaştere, abilităţi şi competenţe dobândite sunt esenţiale pentru
exercitarea profesiei şi în cazul cărora formarea urmată de migrant prezintă diferenţe
importante, în ceea ce priveşte conţinutul, în raport cu formarea necesară în statul
membru gazdă.
(5)Alineatul (1) se aplică respectându-se principiul proporţionalităţii. În special, în
cazul în care statul membru gazdă preconizează să îi impună solicitantului finalizarea

unui stagiu de adaptare sau promovarea unei probe de aptitudini, trebuie să verifice în
prealabil dacă cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite de solicitant în
decursul experienţei sale profesionale sau prin învăţare pe tot parcursul vieţii, validată
în mod formal în acest scop de un organism relevant, în orice stat membru sau într-o
ţară terţă sunt de natură să acopere, total sau parţial, disciplinele semnificativ diferite
definite la alineatul (4).
(6)Decizia de impunere a unui stagiu de adaptare sau a unei probe de aptitudini se
motivează corespunzător. Solicitantului i se transmit îndeosebi următoarele
informaţii:
a)nivelul de calificare profesională necesar în statul membru gazdă şi nivelul de
calificare profesională deţinut de solicitant în conformitate cu clasificarea stabilită la
articolul 11; şi
b)diferenţele semnificative menţionate la alineatul (4) şi motivele pentru care
respectivele diferenţe nu pot fi compensate prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe
dobândite în decursul experienţei sale profesionale sau prin învăţare pe tot parcursul
vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant.
(7)Statele membre se asigură că un solicitant are posibilitatea de a susţine proba de
aptitudini menţionat la alineatul (1) în termen de cel mult 6 luni de la decizia iniţială
privind obligativitatea unei probe de aptitudini pentru solicitant.

CAPITOLUL II:Recunoaşterea experienţei profesionale
Art. 16:
Cerinţe în materie de experienţă profesională
În cazul în care, într-un stat membru, accesul la una dintre activităţile enumerate în
anexa V sau exercitarea uneia dintre respectivele activităţi este condiţionată de posesia
de cunoştinţe şi de aptitudini generale, comerciale sau profesionale, statul membru în
cauză recunoaşte ca dovadă suficientă a respectivelor cunoştinţe şi aptitudini exercitarea
în prealabil a activităţii în cauză într-un alt stat membru. Respectiva activitate trebuie să
fi fost exercitată în conformitate cu articolele 17, 18 şi 19.
Art. 17:
Activităţi incluse în lista I din anexa IV
(1)În cazul activităţilor incluse în lista I din anexa IV, exercitarea în prealabil a
activităţii în cauză trebuie să fi avut loc:
a)fie pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de
director de întreprindere;

b)fie pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director
de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în
cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut
de statul membru sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional
competent;
c)fie pe o perioadă de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de
director de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a urmat, pentru
activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat
recunoscut de statul membru sau considerată pe deplin valabilă de către un organism
profesional competent;
d)fie pe o perioadă de patru ani consecutivi, cu titlu independent, în cazul în care
beneficiarul dovedeşte că a exercitat activitatea în cauză cu titlu salariat pe o perioadă
de cel puţin cinci ani;
e)fie pe o perioadă de cinci ani consecutivi, într-o funcţie superioară, beneficiarul având
pe o perioadă de cel puţin trei ani sarcini tehnice şi fiind responsabil pentru cel puţin un
departament al întreprinderii, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a urmat, pentru
activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un
certificat recunoscut de statul membru sau considerată pe deplin valabilă de către un
organism profesional competent.
(2)În cazurile menţionate la literele (a) şi (d), această activitate nu trebuie să se fi
încheiat cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet al persoanei
în cauză autorităţii competente menţionate la articolul 56.
(3)Alineatul (1) litera (e) nu se aplică activităţilor incluse la fosta grupă 855 din
nomenclatura ISIC, saloane de coafură.
Art. 18:
Activităţi incluse în lista II din anexa IV
(1)În cazul activităţilor incluse în lista II din anexa IV, exercitarea în prealabil a
activităţii în cauză trebuie să fi avut loc:
a)fie pe o perioadă de cinci ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de
director de întreprindere;
b)fie pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director
de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în
cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut
de statul membru sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional
competent;
c)fie pe o perioadă de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de
director de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a urmat, pentru
activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat

recunoscut de statul membru sau considerată pe deplin valabilă de către un organism
profesional competent;
d)fie pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director
de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a exercitat activitatea în
cauză cu titlu salariat pe o perioadă de cel puţin cinci ani;
e)fie pe o perioadă de cinci ani consecutivi, cu titlu salariat, în cazul în care beneficiarul
dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei
ani, atestată printr-un certificat recunoscut de statul membru sau considerată pe deplin
valabilă de către un organism profesional competent;
f)fie pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu salariat, în cazul în care beneficiarul
dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi
ani, atestată printr-un certificat recunoscut de statul membru sau considerată pe deplin
valabilă de către un organism profesional competent.
(2)În cazurile menţionate la literele (a) şi (d), această activitate nu trebuie să fi fost
încheiată cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet al
persoanei în cauză autorităţii competente menţionate la articolul 56.
Art. 19:
Activităţi incluse în lista III din anexa IV
(1)În cazul activităţilor incluse în lista III din anexa IV, exercitarea în prealabil a
activităţii în cauză trebuie să fi avut loc:
a)fie pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director
de întreprindere;
b)fie pe o perioadă de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director
de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în
cauză, o formare prealabilă, atestată printr-un certificat recunoscut de statul membru
sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent;
c)fie pe o perioadă de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director
de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a exercitat activitatea în
cauză cu titlu salariat pe o perioadă de cel puţin trei ani;
d)fie pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu salariat, în cazul în care beneficiarul
dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă, atestată printr-un
certificat recunoscut de statul membru sau considerată pe deplin valabilă de către un
organism profesional competent.
(2)În cazurile menţionate la literele (a) şi (c), această activitate nu trebuie să fi fost
încheiată cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet al
persoanei în cauză autorităţii competente menţionate la articolul 56.
Art. 20:

Adaptarea listelor de activităţi menţionate în anexa IV
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57c în
ceea ce priveşte adaptarea listelor de activităţi care sunt menţionate în anexa IV şi care
fac obiectul recunoaşterii experienţei profesionale în temeiul articolului 16, în vederea
actualizării sau a clarificării activităţilor enumerate la anexa IV, îndeosebi a domeniului
de aplicare a acestora şi în vederea integrării celor mai recente evoluţii ale
nomenclatoarelor de activităţi, fără ca respectiva modificare să implice vreo restrângere
a domeniului de aplicare a activităţilor legate de categoriile individuale şi fără ca
activităţile să fie transferate între actualele liste I, II şi III de la anexa IV.

CAPITOLUL III:Recunoaştere pe baza coordonării condiţiilor minime de
formare
Secţiunea 1:Dispoziţii generale
Art. 21:
Principiul recunoaşterii automate
(1)Fiecare stat membru recunoaşte calificările de medic, care permit accesul la
activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi
calificările de asistent medical generalist, de medic dentist, de medic dentist
specialist, de medic veterinar, de farmacist şi de arhitect, prevăzute în anexa V
punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 şi 5.7.1 care îndeplinesc
condiţiile minime de formare prevăzute la articolele 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 şi 46,
şi le conferă, în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale şi exercitarea
acestora, acelaşi efect pe teritoriul său ca şi titlurilor de calificare pe care le
eliberează el însuşi.
Respectivele titluri de formare trebuie eliberate de către organismele competente ale
statelor membre şi însoţite, după caz, de certificatele prevăzute în anexa V punctele
5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 şi 5.7.1.
Dispoziţiile primului şi celui de-al doilea paragraf nu aduc atingere drepturilor obţinute,
prevăzute la articolele 23, 27, 33, 37, 39 şi 49.
(2)Fiecare stat membru recunoaşte, pentru exercitarea unei activităţi medicale ca
medic generalist în cadrul regimului său naţional de securitate socială, titlurile de
calificare prevăzute în anexa V punctul 5.1.4 şi eliberate resortisanţilor statelor
membre de către celelalte state membre în conformitate cu condiţiile minime de
formare prevăzute la articolul 28.
Dispoziţiile primului paragraf nu aduc atingere drepturilor obţinute, prevăzute la
articolul 30.

(3)Fiecare stat membru recunoaşte titlurile de calificare ca moaşă acordate
resortisanţilor statelor membre de către celelalte state membre, prevăzute în anexa V
punctul 5.5.2, care îndeplinesc condiţiile minime de formare prevăzute la articolul 40 şi
care respectă criteriile prevăzute la articolul 41, şi le conferă, în ceea ce priveşte accesul
la activităţile profesionale şi exercitarea acestora, acelaşi efect pe teritoriul său ca şi
titlurilor de calificare pe care le eliberează el însuşi. Prezenta dispoziţie nu aduce
atingere drepturilor obţinute, prevăzute la articolele 23 şi 43.
(4)În ceea ce priveşte funcţionarea unei farmacii care nu face obiectul unor
restricţii teritoriale, un stat membru poate decide, prin derogare, să nu dea efect
titlurilor de calificare menţionate la punctul 5.6.2 de la anexa V pentru înfiinţarea
de noi farmacii deschise publicului. În sensul aplicării prezentului alineat,
farmaciile deschise de mai puţin de trei ani se consideră, de asemenea, farmacii
noi.
Respectiva derogare nu poate fi aplicată farmaciştilor ale căror calificări au fost deja
recunoscute de către autorităţile competente ale statului membru gazdă în alte scopuri şi
care au exercitat efectiv şi legal activităţile profesionale de farmacist timp de cel puţin
trei ani consecutivi în respectivul stat membru.
(5)Titlurile de calificare ca arhitect prevăzute în anexa V punctul 5.7.1, care fac obiectul
unei recunoaşteri automate în temeiul alineatului (1), atestă o formare care a început cel
mai devreme în decursul anului academic de referinţă prevăzut în anexa menţionată.
(6)Fiecare stat membru condiţionează accesul la activităţile profesionale de medic,
asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moaşă şi farmacist,
precum şi exercitarea acestora, de posesia unui titlu de calificare prevăzut în
anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 şi 5.6.2, care
atestă că profesionistul în cauză a dobândit, în decursul perioadei de formare,
după caz, cunoştinţele, abilităţile şi competenţele prevăzute la articolul 24
alineatul (3), la articolul 31 alineatul (6), la articolul 31 alineatul (7), la articolul 34
alineatul (3), la articolul 38 alineatul (3), la articolul 40 alineatul (3) şi la articolul
44 alineatul (3).
Pentru a se ţine cont de progresul ştiinţific şi tehnic general recunoscut, Comisia este
împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57 c pentru actualizarea
cunoştinţelor şi a aptitudinilor prevăzute la articolul 24 alineatul (3), la articolul 31
alineatul (6), la articolul 34 alineatul (3), la articolul 38 alineatul (3), la articolul 40
alineatul (3), la articolul 44 alineatul (3) şi la articolul 46 alineatul (4) pentru a reflecta
evoluţia dreptului Uniunii care priveşte în mod direct respectivii profesionişti.
Astfel de actualizări nu determină o modificare a principiilor legislative fundamentale
în vigoare în statele membre privind structura profesiilor în ceea ce priveşte formarea şi
condiţiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de actualizări respectă responsabilitatea

statelor membre în ceea ce priveşte organizarea sistemelor educaţionale, astfel cum se
prevede la articolul 165 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE).

Art. 21a:
Procedura de notificare
(1)Comisiei îi sunt notificate de către fiecare stat membru actele cu putere de lege
şi actele administrative pe care le adoptă acesta în materie de eliberare a titlurilor
de calificare în profesiile care fac obiectul prezentului capitol.
În ceea ce priveşte titlurile de calificare menţionate în secţiunea 8, notificarea în
conformitate cu primul paragraf se adresează şi celorlalte state membre.
(2)Notificarea menţionată la alineatul (1) include informaţii privind durata şi conţinutul
programelor de formare.
(3)Notificarea menţionată la alineatul (1) se transmite prin intermediul IMI.
(4)Pentru a ţine seama în mod adecvat de evoluţia legislativă şi administrativă din
statele membre, şi cu condiţia ca actele cu putere de lege şi actele administrative
notificate în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol să fie conforme cu
dispoziţiile prezentului capitol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în
conformitate cu articolul 57c pentru a modifica punctele 5.1.1-5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 şi 5.7.1 din anexa V privind actualizarea denumirilor adoptate de
statele membre pentru titlurile de calificare, precum şi, după caz, a organismului care
eliberează titlurile de calificare, a certificatului care însoţeşte respectivul titlu de
calificare şi a titlului profesional omolog.
(5)În cazul în care dispoziţiile legislative, de reglementare şi administrative notificate în
conformitate cu alineatul (1) nu sunt conforme cu dispoziţiile prezentului capitol,
Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a respinge modificările solicitate ale
punctelor 5.1.1-5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 sau 5.7.1 din anexa V.

Art. 22:
Dispoziţii comune privind formarea
În ceea ce priveşte formarea menţionată la articolele 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 şi
46:
a)statele membre pot autoriza formarea cu frecvenţă parţială, în condiţiile prevăzute de
autorităţile competente; acestea se asigură ca durata totală, nivelul şi calitatea
respectivei formări să nu fie inferioare celor ale formărilor continue pe bază de program
integral;

b)Statele membre, în conformitate cu procedurile proprii specifice fiecărui stat
membru, se asigură, prin încurajarea dezvoltării profesionale continue, că
profesioniştii ale căror calificări profesionale sunt prevăzute la capitolul III din
prezentul titlu au posibilitatea să-şi actualizeze cunoştinţele, abilităţile şi
competenţele pentru aşi exercita profesia în mod sigur şi eficient, în pas cu
dezvoltările din domeniul lor profesional.
Statele membre transmit Comisiei măsurile luate în temeiul literei (b) de la primul
alineat până la 18 ianuarie 2016.

Art. 23:
Drepturi obţinute
(1)Fără a aduce atingere drepturilor obţinute specifice profesiilor în cauză, atunci când
titlurile de calificare ca medic care permit accesul la activităţi profesionale de medic cu
formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile de calificare ca asistent medical
generalist, medic dentist, medic dentist specialist, medic veterinar, moaşă şi farmacist
ale resortisanţilor statelor membre nu îndeplinesc toate cerinţele de formare prevăzute
la articolele 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 şi 44, fiecare stat membru recunoaşte ca dovadă
suficientă titlurile de calificare eliberate de respectivele state membre atunci când atestă
o formare care a început înainte de datele de referinţă prevăzute în anexa V punctele
5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 şi 5.6.2, în cazul în care sunt însoţite de un
certificat care atestă că titularii s-au consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în
cauză pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani
anteriori eliberării certificatului.
(2)Aceleaşi dispoziţii se aplică titlurilor de calificare ca medic, care permit accesul
la activităţi profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum
şi titlurilor de calificare ca asistent medical generalist, medic dentist, medic dentist
specialist, medic veterinar, moaşă şi farmacist obţinute pe teritoriul fostei
Republici Democrate Germania şi care nu îndeplinesc toate cerinţele minime de
formare prevăzute la articolele 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 şi 44, atunci când atestă o
formare care a început înainte de:
a)3 octombrie 1990, în ceea ce priveşte medicii cu formare de bază, asistenţii medicali
generalişti, medicii dentişti cu formare de bază, medicii dentişti specialişti, medicii
veterinari, moaşele, farmaciştii şi
b)3 aprilie 1992, în ceea ce priveşte medicii specialişti.
Titlurile de calificare menţionate la primul paragraf conferă dreptul la exercitarea de
activităţi profesionale pe întreg teritoriul Germaniei în aceleaşi condiţii ca şi titlurile de
calificare eliberate de autorităţile competente germane menţionate în anexa V punctele
5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 şi 5.6.2.

(3)Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 37 alineatul (1), fiecare stat
membru recunoaşte titlurile de calificare ca medic care permit accesul la
activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi
titlurile de calificare ca asistent medical generalist, medic veterinar, moaşă,
farmacist şi arhitect ale resortisanţilor statelor membre şi care au fost eliberate de
fosta Cehoslovacie sau a căror formare a început, pentru Republica Cehă şi
Slovacia, înainte de 1 ianuarie 1993, atunci când autorităţile unuia dintre cele
două state membre menţionate anterior atestă că, pe teritoriul lor, respectivele
titluri de calificare au acelaşi efect pe plan juridic ca şi titlurile de calificare pe
care le eliberează ele însele şi, pentru arhitecţi, acelaşi efect ca şi titlurile de
calificare menţionate pentru aceste state membre în anexa VI punctul 6 cu privire
la accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic
specialist, de asistent medical generalist, de medic veterinar, de moaşă, de
farmacist, în ceea ce priveşte activităţile menţionate la articolul 45 alineatul (2), şi
de arhitect, în ceea ce priveşte activităţile menţionate la articolul 48, precum şi
exercitarea acestora.
Această atestare trebuie să fie însoţită de un certificat eliberat de aceleaşi autorităţi, care
să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv şi legal activităţile
în cauză pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul
ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului.
(4)Fiecare stat membru recunoaşte titlurile de calificare ca medic care permit
accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist,
precum şi titlurile de formare ca asistent medical generalist, medic dentist, medic
dentist specialist, medic veterinar, moaşă, farmacist şi arhitect ale resortisanţilor
statelor membre şi care au fost eliberate de fosta Uniune Sovietică sau a căror
formare a început:
a)pentru Estonia, înainte de 20 august 1991;
b)pentru Letonia, înainte de 21 august 1991;
c)pentru Lituania, înainte de 11 martie 1990,
atunci când autorităţile unuia dintre cele trei state membre menţionate anterior atestă că
respectivele calificări au, pe teritoriul lor, acelaşi efect pe plan juridic ca cele pe care ele
însele le eliberează şi, pentru arhitecţi, acelaşi efect ca şi titlurile de calificare
menţionate pentru aceste state membre în anexa VI punctul 6, în ceea ce priveşte
accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de
asistent medical generalist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de medic
veterinar, de moaşă, de farmacist, în ceea ce priveşte activităţile menţionate la articolul
45 alineatul (2) şi de arhitect, în ceea ce priveşte activităţile menţionate la articolul 48,
precum şi exercitarea acestora.

Această atestare trebuie să fie însoţită de un certificat eliberat de aceleaşi autorităţi, care
să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv şi legal activităţile
în cauză pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul
ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului.
În ceea ce priveşte calificările de medic veterinar eliberate de fosta Uniune Sovietică
sau a căror formare a început, pentru Estonia, înainte de 20 august 1991, atestarea
menţionată în paragraful anterior trebuie să fie însoţită de un certificat, eliberat de
autorităţile estoniene, care să declare că respectivele persoane au exercitat în mod
efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puţin cinci ani
consecutivi în decursul ultimilor şapte ani anteriori eliberării certificatului.
(5)Fără a aduce atingere articolului 43b, fiecare stat membru recunoaşte titlurile
de calificare ca medic care permit accesul la activităţile profesionale de medic cu
formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile de formare ca asistent
medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, medic veterinar, moaşă,
farmacist şi arhitect ale resortisanţilor statelor membre şi care au fost eliberate de
fosta Iugoslavie sau a căror formare a început:
a)pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991; şi
b)pentru Croaţia, înainte de 8 octombrie 1991,
atunci când autorităţile statelor membre menţionate anterior atestă că respectivele
calificări au, pe teritoriul lor, acelaşi efect pe plan juridic ca cele pe care ele însele le
eliberează şi, pentru arhitecţi, acelaşi efect ca şi titlurile de calificare menţionate pentru
aceste state membre în anexa VI punctul 6, în ceea ce priveşte accesul la activităţile
profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de asistent medical
generalist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de medic veterinar, de moaşă,
de farmacist, în ceea ce priveşte activităţile menţionate la articolul 45 alineatul (2) şi de
arhitect, în ceea ce priveşte activităţile menţionate la articolul 48, precum şi exercitarea
acestora.
Această atestare trebuie să fie însoţită de un certificat eliberat de aceleaşi autorităţi, care
să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv şi legal activităţile
în cauză pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul
ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului.
(6)Fiecare stat membru recunoaşte ca dovadă suficientă pentru resortisanţii
statelor membre ale căror titluri de calificare ca medic, asistent medical generalist,
medic dentist, medic veterinar, moaşă şi farmacist nu corespund denumirilor
prevăzute pentru respectivele state membre în anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 şi 5.6.2, titlurile de calificare eliberate de
respectivele state membre, însoţite de un certificat eliberat de autorităţile sau
organismele competente.

Certificatul menţionat la primul paragraf atestă că respectivele titluri de calificare
confirmă o formare în temeiul articolelor 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 şi 44 şi sunt
asimilate de statul membru care le-a eliberat celor a căror denumire este prevăzută în
anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 şi 5.6.2.
Secţiunea 2:Medicii
Art. 24:
Formarea de bază în medicină
(1)Admiterea la formarea de bază în medicină presupune posesia unei diplome sau a
unui certificat care să permită accesul, în ceea ce priveşte studiile în cauză, la instituţiile
universitare.
(2)Formarea medicală de bază cuprinde un total de cel puţin cinci ani de studii,
care se poate exprima în plus prin echivalentul în credite ECTS, şi constă în cel
puţin 5 500 de ore de formare teoretică şi practică asigurate de o universitate sau
sub supravegherea unei universităţi.
În ceea ce priveşte profesioniştii care şi-au început studiile înainte de 1 ianuarie 1972,
formarea menţionată la primul paragraf poate include o formare practică la nivel
universitar de şase luni, efectuată pe bază de program integral sub supravegherea
autorităţilor competente.
(3)Formarea de bază în medicină oferă garanţia că persoana în cauză a dobândit
următoarele cunoştinţe şi competenţe:
a)cunoştinţele corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează medicina şi o bună
înţelegere a metodelor ştiinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor
biologice, evaluarea datelor stabilite ştiinţific şi analiza lor;
b)cunoştinţele corespunzătoare despre structura, funcţiile şi comportamentul
persoanelor sănătoase şi bolnave, precum şi relaţiile dintre starea de sănătate şi mediul
social şi fizic al fiinţei umane;
c)cunoştinţele corespunzătoare despre disciplinele şi practicile clinice care i-a oferit o
imagine coerentă a afecţiunilor mintale şi fizice, a medicinii din perspectiva profilaxiei,
diagnosticului, terapiei şi reproducerii umane;
d)experienţă clinică utilă în spitale sub supraveghere corespunzătoare.
Art. 25:
Formarea medicilor specialişti
(1)Admiterea la formarea de medic specialist este condiţionată de absolvirea şi
validarea unui program de formare de bază în medicină prevăzut la articolul 24
alineatul (2) în decursul căruia persoana formată a dobândit cunoştinţele relevante de

bază în medicină.
(2)Formarea specializată în medicină cuprinde instruirea teoretică şi practică,
efectuată într-o universitate, într-un spital universitar sau, după caz, o instituţie de
sănătate desemnată în acest scop de către autorităţile sau organismele competente.
Statele membre se asigură ca perioadele minime de formare specializată în medicină
menţionate în anexa V punctul 5.1.3 să nu fie mai scurte decât perioadele prevăzute la
acelaşi punct. Formarea se realizează sub supravegherea autorităţilor sau organismelor
competente. Ea implică participarea personală a medicului specialist candidat la
activitatea sau la responsabilităţile serviciilor în cauză.
(3)Formarea se realizează pe bază de program integral, pe posturi specializate,
recunoscute de autorităţile competente. Formarea implică participarea la toate
activităţile medicale ale departamentului în care se realizează formarea, inclusiv la
serviciul de gardă, astfel încât specialistul în formare să consacre acestei instruiri
practice şi teoretice toată activitatea sa profesională, pe toată durata săptămânii de lucru
şi în decursul întregului an, după metodele stabilite de autorităţile competente. În
consecinţă, aceste posturi fac obiectul unei remunerări adecvate.
(31)(3a)Statele membre pot dispune în legislaţiile lor naţionale exceptări parţiale de
la părţi ale cursurilor de formare în medicina specializată enumerate la punctul
5.1.3 din anexa V, care să se aplice de la caz la caz, dacă acea parte a formării a
fost deja urmată în timpul unui alt curs de formare de specialitate enumerat la
punctul 5.1.3 din anexa V, pentru care profesionistul să fi obţinut deja calificarea
profesională într-un stat membru. Statele membre se asigură că excepţia acordată
nu depăşeşte o jumătate din durata minimă a cursurilor de formare în medicina
specializată respectivă.
Fiecare stat membru notifică Comisia şi celelalte state membre privind legislaţia lor
naţională în cauză pentru astfel de exceptări parţiale.
(4)Statele membre condiţionează eliberarea unei calificări de medic specialist de
posesia unuia dintre titlurile de calificare ca medic cu formare de bază prevăzute în
anexa V punctul 5.1.1.
(5)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57c în
ceea ce priveşte adaptarea perioadelor minime de formare menţionate la punctul 5.1.3
din anexa V la progresul ştiinţific şi tehnic.

Art. 26:
Denumirea formărilor medicale specializate

Titlurile de calificare ca medic specialist prevăzute la articolul 21 sunt cele care,
eliberate de autorităţile sau organismele competente prevăzute la anexa V punctul 5.1.2,
corespund, în ceea ce priveşte formarea specializată în cauză, denumirilor în vigoare în
diferite state membre, prevăzute în anexa V punctul 5.1.3.
Pentru a ţine seama în mod adecvat de modificările legislaţiei naţionale, şi în vederea
actualizării prezentei directive, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în
conformitate cu articolul 57c în ceea ce priveşte includerea la punctul 5.1.3 din anexa V
de noi specialităţi medicale comune pentru cel puţin două cincimi dintre statele
membre.

Art. 27:
Drepturi dobândite specifice medicilor specialişti
(1)Un stat membru gazdă poate solicita medicilor specialişti a căror formare
specializată în medicină pe bază de program integral era reglementată de acte cu putere
de lege şi acte administrative în vigoare la 20 iunie 1975 şi care şi-au început formarea
de specialist până la 31 decembrie 1983 ca titlurile lor de calificare să fie însoţite de un
certificat care să ateste că s-au consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe
o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori
eliberării certificatului.
(2)Fiecare stat membru recunoaşte titlul de calificare ca medic specialist eliberat în
Spania pentru medicii care au absolvit o formare specializată înainte de 1 ianuarie 1995,
chiar dacă nu îndeplineşte cerinţele minime de formare prevăzute la articolul 25, în
măsura în care respectivul titlu de calificare este însoţit de un certificat eliberat de
autorităţile spaniole competente şi atestă că persoana în cauză a promovat proba de
competenţă profesională specifică organizată în cadrul măsurilor excepţionale de
recunoaştere prevăzute în Decretul Regal 1497/99 pentru a verifica dacă persoana în
cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al medicilor
care posedă titlurile de calificare ca medic specialist definite, pentru Spania, în anexa V
punctele 5.1.2 şi 5.1.3.
(21)(2a)Statele membre recunosc calificările de medic specialist obţinute în Italia şi
enumerate la punctele 5.1.2 şi 5.1.3 din anexa V medicilor care şi-au început formarea
de specialist după 31 decembrie 1983 şi înainte de 1 ianuarie 1991, chiar dacă formarea
respectivă nu îndeplineşte toate cerinţele prevăzute la articolul 25, cu condiţia ca
respectivele calificări să fie însoţite de un certificat emis de autorităţile italiene
competente care să ateste că medicul în cauză a exercitat efectiv şi legal în Italia
activităţile de medic specialist, în acelaşi domeniu de specialitate, timp de cel puţin
şapte ani consecutivi în cei zece ani care preced emiterea certificatului.

(3)Fiecare stat membru care a abrogat actele cu putere de lege şi actele
administrative privind eliberarea titlurile de calificare ca medic specialist
prevăzute în anexa V punctele 5.1.2 şi 5.1.3 şi care a luat măsuri privind drepturile
dobândite în favoarea resortisanţilor săi le recunoaşte resortisanţilor celorlalte
state membre dreptul de a beneficia de aceleaşi măsuri, în cazul în care
respectivele titluri de calificare au fost eliberate înainte de data de la care statul
membru gazdă a încetat să mai elibereze titluri de calificare pentru specializarea
în cauză.
Datele de abrogare a acestor dispoziţii sunt prevăzute în anexa V punctul 5.1.3.
Art. 28:
Formare specifică în medicină generală
(1)Admiterea la formarea specifică în medicină generală este condiţionată de absolvirea
şi validarea unui program de formare de bază în medicină prevăzut la articolul 24
alineatul (2), în decursul căruia persoana formată a dobândit cunoştinţele relevante de
bază în medicină.
(2)Formarea specifică în medicină generală care conduce la obţinerea titlurilor de
calificare eliberate înainte de 1 ianuarie 2006 are o durată de cel puţin doi ani, pe
bază de program integral. În ceea ce priveşte titlurile de calificare eliberate după
această dată, formarea specifică are o durată de cel puţin trei ani, pe bază de
program integral.
Atunci când ciclul de formare menţionat la articolul 24 cuprinde instruire practică
asigurată de un spital autorizat care dispune de echipamente şi servicii adecvate pentru
medicina generală sau în cadrul unui cabinet de medicină generală autorizat sau al unui
centru autorizat în care medicii acordă asistenţă medicală primară, durata acestei
instruiri practice poate fi inclusă, în limita unui an, în durata prevăzută la primul
paragraf pentru titlurile de calificare eliberate de la 1 ianuarie 2006.
Opţiunea prevăzută la paragraful al doilea este valabilă numai pentru statele membre în
care durata formării specifice în medicină generală era de doi ani la 1 ianuarie 2001.
(3)Formarea specifică în medicină generală se realizează pe bază de program
integral, sub supravegherea autorităţilor sau organismelor competente. Instruirea
este mai mult practică decât teoretică.
Instruirea practică se asigură, pe de o parte, pe o perioadă de cel puţin şase luni, într-un
spital autorizat, care dispune de echipamente şi servicii adecvate şi, pe de altă parte, pe
o perioadă de cel puţin şase luni, în cadrul unui cabinet de medicină generală autorizat
sau în cadrul unui centru autorizat în care medicii acordă asistenţă medicală primară.
Instruirea practică se desfăşoară în strânsă legătură cu alte instituţii sau structuri sanitare
care se ocupă de medicina generală. Cu toate acestea, fără a se aducă atingere

perioadelor minime menţionate la paragraful al doilea, instruirea practică poate fi
asigurată pe o perioadă maximă de şase luni în alte instituţii sau structuri sanitare
autorizate care se ocupă de medicina generală.
Formarea implică participarea personală a candidatului la activitatea profesională şi la
responsabilităţile persoanelor cu care lucrează.
(4)Statele membre condiţionează eliberarea unei titlu de calificare specifică în medicină
generală de posesia unuia dintre titlurile de calificare ca medic cu formare de bază
prevăzute în anexa V punctul 5.1.1.
(5)Statele membre pot elibera titlurile de calificare prevăzute în anexa V punctul
5.1.4 unui medic care nu a absolvit formarea prevăzută la prezentul articol, dar
care a urmat o altă formare suplimentară atestată printr-un titlu de calificare
eliberat de autorităţile competente ale unui stat membru. Cu toate acestea, pot
elibera un titlu de calificare numai în cazul în care acesta atestă cunoştinţe de un
nivel echivalent, din punct de vedere calitativ, nivelului de cunoştinţe care rezultă
ca urmare a formării prevăzute la prezentul articol.
Statele membre stabilesc, în special, în ce măsură formarea suplimentară deja urmată de
către solicitant, precum şi experienţa sa profesională pot fi luate în considerare pentru a
înlocui formarea prevăzută la prezentul articol.
Statele membre pot elibera titlul de calificare prevăzut în anexa V punctul 5.1.4 numai
în cazul în care solicitantul a dobândit o experienţă în medicină generală de cel puţin
şase luni în cadrul unui cabinet de medicină generală sau al unui centru în care medicii
acordă asistenţa medicală primară menţionată la alineatul (3).
Art. 29:
Exercitarea activităţilor profesionale de medic generalist
Fiecare stat membru condiţionează exercitarea activităţilor de medic generalist, sub
rezerva dispoziţiilor privind drepturile dobândite, în cadrul regimului său naţional de
securitate socială, de posesia unui titlu de calificare prevăzut în anexa V punctul 5.1.4.
Statele membre pot excepta de la aplicarea acestei condiţii persoanele care sunt în curs
de formare specifică în medicină generală.
Art. 30:
Drepturi dobândite specifice medicilor generalişti
(1)Fiecare stat membru stabileşte drepturile dobândite. Cu toate acestea, trebuie
să aibă în vedere că dreptul de a exercita activităţile de medic generalist în cadrul
regimului său naţional de securitate socială fără titlul de calificare prevăzut în
anexa V punctul 5.1.4 constituie un drept dobândit pentru toţi medicii care
beneficiază de acest drept la data de referinţă menţionată la punctul respectiv

în temeiul dispoziţiilor aplicabile profesiei de medic care permit accesul la activităţile
profesionale de medic cu formare de bază şi care sunt stabiliţi la data respectivă pe
teritoriul său, beneficiind de dispoziţiile articolului 21 sau ale articolului 23.
Autorităţile competente ale fiecărui stat membru eliberează medicilor care sunt titulari
de drepturi obţinute în temeiul primului paragraf, la cerere, un certificat care atestă
dreptul de exercitare a activităţilor de medic generalist în cadrul propriului regim
naţional de securitate socială, fără titlul de calificare prevăzut în anexa V punctul 5.1.4.
(2)Fiecare stat membru recunoaşte certificatele prevăzute la alineatul (1) paragraful al
doilea, eliberate pentru resortisanţii statelor membre de către celelalte state membre şi
le conferă acelaşi efect pe teritoriul său ca şi titlurilor de calificare pe care el însuşi le
eliberează şi care permit exercitarea activităţilor de medic generalist în cadrul regimului
său naţional de securitate socială.
Secţiunea 3:Asistent medical generalist
Art. 31:
Formarea de asistent medical generalist
(1)Admiterea la formarea de asistent medical generalist este condiţionată de:
a)absolvirea unui ciclu de învăţământ general de 12 ani, atestată de o diplomă, un
certificat sau un alt titlu eliberat de autorităţile sau organismele competente ale unui stat
membru sau de un certificat care atestă promovarea unui examen de nivel echivalent şi
care permite accesul la universităţi sau la instituţii de învăţământ superior de nivel
recunoscut ca echivalent; sau
b)absolvirea unui ciclu de învăţământ general de cel puţin zece ani, atestată de o
diplomă, un certificat sau un alt titlu eliberat de autorităţile sau organismele competente
ale unui stat membru sau de un certificat care atestă promovarea unui examen de nivel
echivalent şi care permite accesul la o şcoală profesională sau la un program de formare
profesională de asistenţi.
(2)Formarea de asistent medical generalist se desfăşoară pe bază de program
integral şi include cel puţin programa prevăzută în anexa V punctul 5.2.1.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57c în
ceea ce priveşte modificările la lista de la punctul 5.2.1 din anexa V în vederea adaptării
acesteia la progresul ştiinţific şi tehnic.
Modificările menţionate la al doilea paragraf nu atrag după sine o modificare a
principiilor legislative esenţiale existente în statele membre privind structura profesiilor
în ceea ce priveşte formarea şi condiţiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de
amendamente respectă responsabilitatea statelor membre în ceea ce priveşte organizarea

sistemelor educaţionale, prevăzute la articolul 165 alineatul (1) din TFUE.
(3) Formarea de asistent medical generalist constă în total din cel puţin trei ani de
studii, care pot fi exprimaţi în plus prin echivalentul în credite ECTS, şi cel puţin 4
600 de ore de formare teoretică şi clinică, perioada de formare teoretică
reprezentând cel puţin o treime, iar cea de formare clinică cel puţin jumătate din
perioada minimă de formare. Statele membre pot acorda exceptări parţiale
profesioniştilor care au urmat o parte din formarea lor prin cursuri de nivel cel
puţin echivalent.
Statele membre se asigură ca instituţia care asigură formarea asistentului să fie
responsabilă cu coordonarea dintre instruirea teoretică şi clinică pentru întregul program
de studii.
(4)Educaţia teoretică se defineşte ca fiind partea din formarea de asistent medical prin
care asistenţii medicali formaţi dobândesc cunoştinţele, abilităţile şi competenţele
profesionale necesare în temeiul alineatelor (6) şi (7). Această formare este asigurată de
personalul didactic calificat în materie de asistenţă medicală, precum şi de alte persoane
competente, în cadrul universităţilor, al instituţiilor de învăţământ superior de nivel
recunoscut ca echivalent sau în cadrul şcolilor profesionale de asistenţi medicali sau
prin programe de formare profesională pentru asistenţi medicali.
(5) Formarea clinică se defineşte ca fiind partea din formarea de asistent medical
prin care asistentul medical format învaţă, în cadrul unei echipe, în contact direct
cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau o colectivitate, să organizeze, să acorde şi
să evalueze asistenţa medicală global necesară, pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor dobândite. Asistentul medical format învaţă nu numai să lucreze în
echipă, ci şi să coordoneze o echipă şi să organizeze asistenţa medicală globală,
inclusiv educaţia sanitară a indivizilor şi a grupurilor mici în cadrul instituţiilor
sanitare sau al colectivităţii.
Această formare are loc în spitale şi în alte instituţii sanitare, precum şi în colectivitate,
sub responsabilitatea asistenţilor profesori şi cu cooperarea şi asistenţa altor asistenţi
calificaţi. În procesul de formare pot fi integrate şi alte persoane calificate.
Asistenţii candidaţi participă la activităţile serviciilor în cauză în măsura în care
respectivele activităţi sunt necesare formării lor, permiţându-le să îşi asume
responsabilităţile pe care le implică îngrijirile la nivel de asistent.
(6)Formarea de asistent medical generalist oferă garanţia că profesionistul
respectiv a dobândit următoarele cunoştinţe şi competenţe:
a)cunoştinţe cuprinzătoare despre ştiinţele ce stau la baza asistenţei medicale generale,
inclusiv o înţelegere suficientă a structurii organismului, funcţiilor fiziologice şi

comportamentului persoanelor sănătoase şi bolnave, precum şi a relaţiilor dintre starea
de sănătate şi mediul fizic şi social al fiinţei umane;
b)cunoştinţe despre natura şi etica profesiei, precum şi despre principiile generale
privind sănătatea şi asistenţa medicală;
c)experienţă clinică adecvată; această experienţă, care ar trebui selectată pentru
valoarea sa formatoare, ar trebui dobândită sub supravegherea unui personal asistent
calificat şi în locuri în care numărul personalului calificat şi echipamentele sunt
adecvate pentru asistenţa medicală care trebuie acordată pacientului;
d)capacitatea de a participa la formarea practică a personalului medical şi experienţa
colaborării cu acest personal;
e)experienţa colaborării cu alţi profesionişti din sectorul medical.
(7)Titlurile de calificare de asistent medical generalist demonstrează că
profesionistul în cauză este capabil să aplice cel puţin următoarele competenţe de
bază, indiferent dacă formarea s-a desfăşurat în cadrul universităţilor, al
instituţiilor de învăţământ superior de nivel recunoscut ca echivalent sau al
şcolilor profesionale sau printr-un program de formare profesională pentru
asistenţi medicali:
a)competenţa de a diagnostica în mod independent asistenţa medicală necesară, pe baza
cunoştinţelor teoretice şi clinice existente, şi de a planifica, organiza şi pune în aplicare
asistenţa medicală în tratarea pacienţilor, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor
dobândite în conformitate cu alineatul (6) literele (a), (b) şi (c), în vederea îmbunătăţirii
practicii profesionale;
b)competenţa de a colabora în mod eficient cu alţi actori din sectorul sanitar, inclusiv
prin participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoştinţelor şi
competenţelor dobândite în conformitate cu alineatul (6) literele (d) şi (e);
c)competenţa de a oferi persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane informaţii care
să le permită să aibă un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească, pe baza
cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în conformitate cu alineatul (6) literele (a) şi
(b);
d)competenţa de iniţia în mod independent măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă
şi de a aplica măsuri în situaţii de criză sau de catastrofă;
e)competenţa de a oferi în mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor
care necesită îngrijire şi persoanelor apropiate;
f)competenţa de a asigura în mod independent calitatea îngrijirii medicale şi evaluarea
acesteia;
g)competenţa de a asigura o comunicare profesională exhaustivă şi de a coopera cu
membrii altor profesii din domeniul sănătăţii;
h)competenţa de a analiza calitatea asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica
profesională de asistent medical generalist.

Art. 32:
Exercitarea activităţilor profesionale de asistent medical generalist
În sensul prezentei directive, activităţile profesionale de asistent medical generalist sunt
activităţile exercitate cu titlurile profesionale prevăzute în anexa V punctul 5.2.2.
Art. 33:
Drepturi dobândite specifice asistenţilor medicali generalişti
(1)Atunci când normele generale privind drepturile dobândite se aplică asistenţilor
medicali generalişti, activităţile prevăzute la articolul 23 trebuie să cuprindă deplina
responsabilitate pentru programarea, organizarea şi acordarea asistenţei medicale
pacientului.
(3)Statele membre recunosc titlurile de calificare de asistent medical care:
a)au fost eliberate în Polonia pentru asistenţii medicali care şi-au încheiat formarea
înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute la
articolul 31; şi
b)sunt atestate de o diplomă de «licenţă» obţinută pe baza unui program special de
revalorizare descris:
(i)la articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile
de asistent medical şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al
Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885 şi din 2007, nr. 176, poz. 1237) şi în
Regulamentul Ministrului Sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate ale
învăţământului pentru asistenţi medicali şi moaşe, titulari ai unui certificat de
învăţământ secundar (examen final - matura) şi sunt absolvenţi ai unui liceu sanitar sau
ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali şi moaşe (Jurnalul
Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1170, şi din 2010 nr. 65 poz. 420);
sau
(ii)la articolul 52.3 punctul 2 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent
medical şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1039)
şi în Regulamentul Ministrului Sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate
referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru asistenţi medicali şi
moaşe titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final - matura) şi
absolvenţi ai unei şcoli sanitare de nivel secundar sau post-secundar care formează
asistenţi medicali şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770),
cu scopul de a verifica dacă asistentul medical în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi
de competenţe comparabil cu cel al asistenţilor medicali titulari ai calificărilor
enumerate pentru Polonia la punctul 5.5.2 din anexa V.

Art. 33a
În ceea ce priveşte calificarea românească de asistent medical generalist, se aplică
numai următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:
În cazul resortisanţilor statelor membre care au fost formaţi ca asistenţi medicali
generalişti în România şi a căror formare nu îndeplineşte cerinţele minime de formare
stabilite la articolul 31, statele membre recunosc drept suficiente următoarele titluri de
calificare de asistent medical generalist, cu condiţia ca titlurile respective să fie însoţite
de un certificat care să ateste că respectivii resortisanţi ai unui stat membru au exercitat
efectiv şi legal activităţile de asistent medical generalist în România, inclusiv asumând
responsabilitate deplină pentru planificarea, organizarea şi acordarea de asistenţă
medicală pacienţilor, pentru o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul celor
cinci ani care preced data eliberării certificatului:
(a)Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist cu studii postsecundare absolvite în cadrul unei şcoli postliceale, atestând o formare începută înainte
de 1 ianuarie 2007;
(b)Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii universitare de scurtă
durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003;
(c)Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii universitare de lungă
durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003.

Secţiunea 4:Medic dentist
Art. 34:
Formare de bază de medic dentist
(1)Admiterea la formarea de bază de medic dentist presupune posesia unei diplome sau
a unui certificat care să permită accesul, pentru studiile în cauză, la universităţi sau la
instituţii de învăţământ superior de un nivel recunoscut ca fiind echivalent ale unui stat
membru.
(2)Formarea de bază de medic dentist constă în total din cel puţin cinci ani de
studii, care pot fi exprimaţi în plus prin echivalentul de credite ECTS, şi cuprinde
cel puţin 5 000 de ore de formare teoretică şi practică, care cuprinde cel puţin
programa descrisă la punctul 5.3.1 din anexa V şi este efectuată într-o universitate,
într-o instituţie de învăţământ superior care asigură formare la un nivel
recunoscut ca fiind echivalent sau sub supravegherea unei universităţi.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57 c în
ceea ce priveşte modificările la lista de la punctul 5.3.1 de la anexa V în vederea
adaptării acesteia la progresul ştiinţific şi tehnic.

Modificările menţionate la al doilea paragraf nu atrag după sine o modificare a
principiilor legislative esenţiale existente în statele membre privind structura profesiilor
în ceea ce priveşte formarea şi condiţiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de
amendamente respectă responsabilitatea statelor membre în ceea ce priveşte organizarea
sistemelor educaţionale, conform articolului 165 alineatul (1) din TFUE.
(3)Formarea de bază de medic dentist garantează că persoana în cauză a dobândit
următoarele cunoştinţe şi competenţe:
a)cunoştinţe corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează stomatologia, precum
şi o bună înţelegere a metodelor ştiinţifice, în special a principiilor de măsurare a
funcţiilor biologice, de evaluare a faptelor stabilite ştiinţific şi de analiză a datelor;
b)cunoştinţe corespunzătoare despre constituţia, fiziologia şi comportamentul
persoanelor sănătoase şi bolnave, precum şi influenţa pe care o au mediul natural şi
mediul social asupra stării de sănătate a fiinţei umane, în măsura în care aceste elemente
se raportează la stomatologie;
c)cunoştinţe corespunzătoare despre structura şi funcţia dinţilor, gurii, maxilarelor şi
ţesuturilor conexe, atât sănătoase, cât şi bolnave, precum şi raportul lor cu starea de
sănătate generală şi bunăstarea fizică şi socială a pacientului;
d)cunoştinţe corespunzătoare despre disciplinele şi metodele clinice care îi oferă o
imagine coerentă asupra anomaliilor, leziunilor şi bolilor dinţilor, gurii, maxilarelor şi
ţesuturilor conexe, precum şi despre odontologie din perspectiva profilaxiei,
diagnosticului şi terapiei;
e)o experienţă clinică adecvată sub supraveghere corespunzătoare.
Formarea de bază de medic dentist conferă competenţele necesare pentru toate
activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament privind anomaliile şi bolile dinţilor,
gurii, maxilarelor şi ţesuturilor conexe.
Art. 35:
Formarea de medic dentist specialist
(1)Admiterea la formarea de dentist specialist este condiţionată de absolvirea şi
validarea formării de bază în medicină dentară menţionate la articolul 34 sau deţinerea
documentelor menţionate la articolele 23 şi 37.
(2)Formarea de medic dentist specialist cuprinde instruire teoretică şi practică
într-un centru universitar, într-un centru de îngrijiri, de educaţie şi de cercetare
sau, după caz, într-o instituţie de sănătate autorizată în acest scop de către
autorităţile sau organismele competente.
Formarea de medic dentist specialist pe bază de program integral are o durată de cel
puţin trei ani şi se realizează sub supravegherea autorităţilor sau organismelor

competente. Formarea implică participarea personală a medicului dentist, care este
format pentru a deveni specialist, la activitatea şi responsabilităţile instituţiei în cauză.
(3)Statele membre condiţionează eliberarea unui titlu de calificare ca medic dentist
specialist de posesia unuia dintre titlurile de calificare ca medic dentist cu formare de
bază prevăzute în anexa V punctul 5.3.2.
(4)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57c în
ceea ce priveşte adaptarea perioadelor minime de formare menţionate la alineatul (2) la
progresul ştiinţific şi tehnic.
(5)Pentru a ţine seama în mod adecvat de modificările legislaţiei naţionale, şi în vederea
actualizării prezentei directive, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în
conformitate cu articolul 57c în ceea ce priveşte includerea la punctul 5.3.3 din anexa V
de noi specialităţi de medicină dentară comune pentru cel puţin două cincimi dintre
statele membre.

Art. 36:
Exercitarea activităţilor profesionale de medic dentist
(1)În sensul prezentei directive, activităţile profesionale de medic dentist sunt cele
definite la alineatul (3) şi exercitate cu titlurile profesionale încorporate în anexa V
punctul 5.3.2.
(2)Profesia de medic dentist are la bază formarea de medic dentist prevăzută la articolul
34 şi constituie o profesie specifică şi distinctă de cea de medic, specializat sau nu.
Exercitarea activităţilor profesionale de medic dentist presupune posesia unui titlu de
calificare prevăzut în anexa V punctul 5.3.2. Cei cărora li se aplică articolele 23 sau 37
sunt asimilaţi titularilor unui astfel de titlu de calificare.
(3)Statele membre se asigură ca medicii dentari să poată avea acces în mod general la
activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament privind anomaliile şi bolile dinţilor,
gurii, maxilarelor şi ţesuturilor conexe, precum şi să poată exercita aceste activităţi,
respectând totodată dispoziţiile de reglementare şi normele de deontologie care
reglementează profesia la datele de referinţă prevăzute în anexa V punctul 5.3.2.
Art. 37:
Drepturi obţinute specifice medicilor dentişti
(1)Fiecare stat membru recunoaşte, în scopul exercitării activităţilor profesionale
de medic dentist cu titlurile enumerate în anexa V punctul 5.3.2, titlurile de
calificare ca medic eliberate în Italia, Spania, Austria, Republica Cehă şi Slovacia
pentru persoanele care şi-au început formarea de medic până la data de referinţă

prevăzută în respectiva anexă pentru statul membru în cauză, însoţite de un
certificat eliberat de autorităţile competente ale respectivului stat.
Certificatul trebuie să ateste respectarea următoarelor două condiţii:
a)că persoanele în cauză s-au consacrat, în respectivul stat membru, în mod efectiv,
legal şi cu titlu principal, activităţilor prevăzute la articolul 36, pe o perioadă de cel
puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului;
b)că persoanele în cauză sunt autorizate să exercite respectivele activităţi în
aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut pentru respectivul stat
membru în anexa V punctul 5.3.2.
Sunt exceptaţi de la practica profesională de trei ani prevăzută la paragraful al doilea
litera (a) persoanele care au absolvit studii de cel puţin trei ani, atestate de autorităţile
competente ale statului în cauză ca fiind echivalente cu formarea prevăzută la articolul
34.
În ceea ce priveşte Republica Cehă şi Slovacia, titlurile de calificare obţinute în fosta
Cehoslovacie beneficiază de aceeaşi recunoaştere ca şi titlurile de calificare cehe şi
slovace şi în aceleaşi condiţii ca cele indicate în paragrafele anterioare.
(2)Fiecare stat membru recunoaşte titlurile de calificare ca medic eliberate în
Italia pentru persoanele care şi-au început formarea universitară de medic după
28 ianuarie 1980 şi până la 31 decembrie 1984, însoţite de un certificat eliberat de
autorităţile italiene competente.
Certificatul trebuie să ateste respectarea următoarelor trei condiţii:
a)că persoanele în cauză au promovat proba de aptitudini specifică organizată de
autorităţile italiene competente pentru a verifica dacă posedă un nivel de cunoştinţe şi
de competenţe comparabil cu cel al titularilor unui titlu de calificare prevăzut pentru
Italia în anexa V punctul 5.3.2;
b)că s-au consacrat, în Italia, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, activităţilor
prevăzute la articolul 36, pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul
ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului;
c)că sunt autorizate să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal
şi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut pentru Italia în
anexa V punctul 5.3.2, activităţile prevăzute la articolul 36.
Sunt exceptaţi de la proba de aptitudini menţionată la paragraful al doilea litera (a)
persoanele care au absolvit studii de cel puţin trei ani, atestate de autorităţile
competente ca fiind echivalente cu formarea prevăzută la articolul 34.
Persoanele care şi-au început formarea universitară de medic după 31 decembrie 1984
sunt asimilate celor prevăzute anterior, cu condiţia ca cei trei ani de studii menţionaţi să
fi început înainte de 31 decembrie 1994.

(3)În ceea ce priveşte titlurile de calificare de medic dentist, statele membre recunosc
astfel de titluri în conformitate cu articolul 21 în cazurile în care solicitanţii au început
formarea lor la 18 ianuarie 2016 sau înainte de această dată.
(4)Fiecare stat membru recunoaşte titlurile de calificare de medic eliberate în
Spania profesioniştilor care şi-au început formarea medicală universitară între 1
ianuarie 1986 şi 31 decembrie 1997, însoţite de un certificat eliberat de autorităţile
spaniole competente.
Certificatul confirmă că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)profesionistul în cauză a absolvit cel puţin trei ani de studii, certificate de autorităţile
competente spaniole ca fiind echivalente cu formarea menţionată la articolul 34;
b)profesionistul în cauză a exercitat, în Spania, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal,
activităţile prevăzute la articolul 36, pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în
decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului;
c)profesionistul în cauză este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu
titlu principal şi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut pentru
Spania în anexa V punctul 5.3.2, activităţile prevăzute la articolul 36.

Secţiunea 5:Medic veterinar
Art. 38:
Formare de medic veterinar
(1)Formarea de medic veterinar constă în total din cel puţin cinci ani de instruire
teoretică şi practică pe bază de program integral, care se poate exprima, în plus,
prin echivalentul în credite ECTS, efectuată într-o universitate sau într-o instituţie
de învăţământ superior care asigură formare la un nivel recunoscut ca fiind
echivalent sau sub supravegherea unei universităţi, cuprinzând cel puţin
programa prevăzută în anexa V punctul 5.4.1
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57c în
ceea ce priveşte modificarea listei prevăzute la punctul 5.4.1 din anexa V, în vederea
adaptării acesteia la progresul ştiinţific şi tehnic.
Modificările menţionate la al doilea paragraf nu atrag după sine o modificare a
principiilor legislative esenţiale existente în statele membre privind structura profesiilor
în ceea ce priveşte formarea şi condiţiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de
modificări respectă responsabilitatea statelor membre în ceea ce priveşte organizarea
sistemelor de educaţie, astfel cum se prevede la articolul 165 alineatul (1) din TFUE.
(2)Admiterea la formarea de medic veterinar presupune posesia unei diplome sau a unui
certificat care să permită accesul, pentru studiile în cauză, instituţiile universitare sau la

instituţiile de învăţământ superior de un nivel recunoscut ca fiind echivalent ale unui
stat membru.
(3)Formarea de medic veterinar garantează că profesionistul în cauză a dobândit
următoarele cunoştinţe şi aptitudini:
a)cunoştinţe corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează activităţile de medic
veterinar şi despre dreptul Uniunii referitor la activităţile respective;
b)cunoştinţe corespunzătoare despre structura, funcţiile, comportamentul şi nevoile
psihologice ale animalelor, precum şi abilităţile şi competenţele necesare privind
creşterea, alimentaţia, bunăstarea, reproducerea şi igiena acestora în general;
c)abilităţile şi competenţele clinice, epidemiologice şi analitice necesare pentru
prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul bolilor animalelor, inclusiv anestezie,
chirurgia aseptică şi eutanasiere, considerate individual sau în grup, inclusiv cunoştinţe
specifice despre bolile transmisibile la oameni;
d)cunoştinţe, abilităţi şi competenţe de medicină preventivă, inclusiv competenţe
referitoare la anchete şi certificare;
e)cunoştinţe corespunzătoare despre igienă şi despre tehnologia producerii, fabricării şi
punerii în circulaţie a produselor alimentare destinate animalelor sau a celor de origine
animală destinate consumului uman, inclusiv abilităţile şi competenţele necesare pentru
a înţelege şi a explica bunele practici în acest domeniu;
f)cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru utilizarea responsabilă şi
judicioasă a medicamentelor de uz veterinar pentru tratarea animalelor şi pentru
asigurarea siguranţei în lanţul alimentar şi a protecţiei mediului.

Art. 39:
Drepturi dobândite specifice medicilor veterinari
Fără a aduce atingere articolului 23 alineatul (4), pentru resortisanţii statelor membre
ale căror titluri de calificare ca medic veterinar au fost eliberate de Estonia sau a căror
formare a început în acest stat înainte de 1 mai 2004, statele membre recunosc aceste
titluri de calificare ca medic veterinar în cazul în care sunt însoţite de un certificat care
să ateste că persoanele în cauză au exercitat în mod efectiv şi legal, în Estonia,
activităţile în cauză, pe o perioadă de cel puţin cinci ani consecutivi în decursul
ultimilor şapte ani anteriori eliberării certificatului.
Secţiunea 6:Moaşă
Art. 40:
Formare de moaşă
(1)Formarea de moaşă constă în total în cel puţin una dintre următoarele formări:

a)o formare specifică de moaşă, pe bază de program integral, de cel puţin trei ani de
instruire teoretică şi practică (tip I), cuprinzând cel puţin programa prevăzută în anexa
V punctul 5.5.1;
b)o formare specifică de moaşă, pe bază de program integral, de cel puţin douăzeci
şi opt de luni (tip II), cuprinzând cel puţin programa prevăzută în anexa V punctul
5.5.1, care nu a făcut obiectul unei formări echivalente de asistent medical
generalist.
Statele membre se asigură ca instituţia care asigură formarea moaşelor să fie
responsabilă cu coordonarea dintre instruirea teoretică şi clinică pentru întregul program
de studii.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57c în
ceea ce priveşte modificarea listei prevăzută la punctul 5.5.1 din anexa V, în vederea
adaptării acesteia la progresul ştiinţific şi tehnic.
Modificările menţionate la al treilea paragraf nu atrag după sine o modificare a
principiilor legislative esenţiale existente în statele membre privind structura profesiilor
în ceea ce priveşte formarea şi condiţiile de acces ale persoanelor fizice. Astfel de
modificări respectă responsabilitatea statelor membre în ceea ce priveşte organizarea
sistemelor de educaţie, astfel cum este prevăzut la articolul 165 alineatul (1) din TFUE.
(2)Admiterea la formarea de moaşă face obiectul uneia dintre următoarele
condiţii:
a)absolvirea a cel puţin 12 ani de învăţământ general sau deţinerea unui certificat care
atestă reuşita la un examen de nivel echivalent pentru admiterea la o şcoală de moaşe
pentru tipul I;
b)deţinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist menţionat la punctul
5.2.2 din anexa V pentru tipul II.
(3)Formarea de moaşă garantează că profesionistul în cauză a dobândit
următoarele cunoştinţe şi aptitudini:
a)cunoştinţe amănunţite despre ştiinţele pe care se bazează activităţile de moaşă, în
special moşit, obstetrică şi ginecologie;
b)cunoştinţe corespunzătoare despre deontologia şi legislaţia relevantă pentru
exercitarea profesiei;
c)cunoştinţe corespunzătoare de medicină generală (funcţii biologice, anatomie şi
fiziologie) şi farmacologie în domeniul obstetricii şi al nou-născuţilor, precum şi
cunoştinţe cu privire la relaţia dintre starea de sănătate şi mediul fizic şi social al fiinţei
umane şi despre comportamentul acestuia;

d)experienţă clinică adecvată dobândită în instituţiile aprobate care capacitează moaşele
să acorde îngrijiri antenatale, să asiste la naştere şi să se ocupe de urmările acesteia în
instituţii aprobate, să acorde supraveghere în faza imediat premergătoare naşterii şi la
naştere, să acorde îngrijiri postnatale şi să efectueze manevre de resuscitare neonatală în
aşteptarea unui medic, în mod independent şi pe propria răspundere, în măsura necesară
şi în afara situaţiilor patologice;
e)o înţelegere corespunzătoare a formării personalului sanitar şi experienţa colaborării
cu respectivul personal.

Art. 41:
Modalităţi de recunoaştere a titlurilor de calificare ca moaşă
(1)Titlurile de calificare de moaşă prevăzute la punctul 5.5.2 din anexa V
beneficiază de recunoaştere automată în temeiul articolului 21, în cazul în care
îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:
a)o formare de moaşă, pe bază de program integral, de cel puţin trei ani, care poate fi
exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 4 600 de
ore de formare teoretică şi practică, cu cel puţin o treime din durata minimă constând în
formare clinică;
b)o formare de moaşă, pe bază de program integral de cel puţin doi ani, care poate fi
exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 3 600 de
ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare ca asistent medical generalist
menţionat la punctul 5.2.2 din anexa V;
c)o formare de moaşă pe bază de program integral de cel puţin 18 luni, care poate fi
exprimată în plus prin echivalentul în credite ECTS, care constă în cel puţin 3 000 de
ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist
prevăzut la punctul 5.2.2 din anexa V, urmată de o practică profesională de un an pentru
care se eliberează un certificat în conformitate cu alineatul (2).
(2)Certificatul menţionat la alineatul (1) se eliberează de către autorităţile competente
ale statului membru de origine. El atestă că beneficiarul, după ce a obţinut titlul de
calificare ca moaşă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o instituţie de
sănătate autorizată în acest sens, toate activităţile de moaşă în perioada corespunzătoare.
Art. 42:
Exercitarea activităţilor profesionale de moaşă
(1)Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică activităţilor de moaşă, astfel cum sunt
definite de fiecare stat membru, fără a aduce atingere alineatului (2), şi sunt exercitate
cu titlurile profesionale încorporate în anexa V punctul 5.5.2.

(2)Statele membre se asigură ca moaşele să poată avea cel puţin acces la
activităţile menţionate în cele ce urmează şi să le exercite:
a)asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială;
b)diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinărilor
necesare pentru supravegherea evoluţiei sarcinii normale;
c)prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii
diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri;
d)stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părinţi şi consilierea lor în materie de
igienă şi alimentaţie, asigurarea pregătirii complete pentru naştere;
e)îngrijirea şi asistarea mamei în timpul travaliului şi monitorizarea stării fetusului in
utero prin mijloace clinice şi tehnice adecvate;
f)coordonarea naşterilor normale, inclusiv, la nevoie, efectuarea de epiziotomii şi, în
cazuri de urgenţă, practicarea naşterii în prezentaţie pelviană;
g)recunoaşterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anunţare a unor anomalii care
necesită intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea acestuia; luarea măsurilor de
urgenţă care se impun în absenţa medicului, în special extragerea manuală a placentei,
urmată eventual de examinarea manuală a uterului;
h)examinarea şi îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor iniţiativelor care se impun în
caz de nevoie şi practicarea, după caz, a resuscitării imediate;
i)îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada post-natală şi
acordarea tuturor sfaturilor utile privind creşterea nou-născutului în cele mai bune
condiţii;
j)practicarea îngrijirilor prescrise de medic; (k) elaborarea rapoartelor scrise necesare.
Art. 43:
Drepturi dobândite specifice moaşelor
(1)Fiecare stat membru recunoaşte ca dovadă suficientă pentru resortisanţii statelor
membre ale căror titluri de calificare ca moaşă îndeplinesc toate cerinţele minime de
formare prevăzute la articolul 40, dar, în temeiul articolului 41, sunt recunoscute numai
în cazul în care sunt însoţite de certificatul de practică profesională menţionat la
articolul 41 alineatul (2), titlurile de calificare eliberate de respectivele state membre
înainte de data de referinţă prevăzută în anexa V punctul 5.5.2, însoţite de un certificat
care să ateste că respectivii resortisanţi s-au consacrat în mod efectiv şi legal
activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin doi ani consecutivi în decursul ultimilor
cinci ani anteriori eliberării certificatului.
(11)(1a)În ceea ce priveşte titlurile de calificare de moaşă, statele membre recunosc
automat calificările respective în cazul în care solicitantul şi-a început formarea înainte
de 18 ianuarie 2016 şi condiţia de admitere pentru această formare a fost de zece ani de
învăţământ general sau un nivel echivalent pentru tipul I sau finalizarea unei formări de

asistent medical generalist, atestată prin titlul de calificare menţionat la punctul 5.2.2
din anexa V, înainte de a începe o formare de moaşă care intră sub incidenţa tipului II.
(2)Dispoziţiile alineatului (1) se aplică resortisanţilor statelor membre ale căror titluri
de calificare ca moaşă atestă o formare care a fost realizată pe teritoriul fostei Republici
Democrate Germania şi care îndeplineşte toate cerinţele minime de formare prevăzute
la articolul 40, dar, în temeiul articolului 41, sunt recunoscute numai în cazul în care
sunt însoţite de certificatul de practică profesională menţionat la articolul 41 alineatul
(2), în cazul în care atestă o formare care a început înainte de 3 octombrie 1990.
(4)Statele membre recunosc titlurile de calificare de moaşă care:
a)au fost eliberate în Polonia pentru moaşele care şi-au încheiat formarea înainte de 1
mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute la articolul 40,
şi
b)sunt atestate de o diplomă de "licenţă" care a fost obţinută pe baza unui
program special de revalorizare descris:
(i)la articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile
de asistent medical şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al
Republicii Polone din 2004, nr. 92, pos. 885 şi din 2007 nr. 176 poz. 1237) şi în
Regulamentul Ministrului Sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate
referitoare la cursurile asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali titulari ai unui
certificat de studii secundare (examen final - matura) şi absolvenţi ai unui liceu sanitar
sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali şi moaşe
(Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1170 şi din 2010 nr. 65
poz. 420); sau
(ii)la articolul 53.3 punctul 3 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent
medical şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1039)
şi în Regulamentul Ministrului Sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate
referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru moaşe şi asistenţi
medicali titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final matura) şi
absolvenţi ai unei forme de învăţământ secundar sanitar sau post-secundar care
formează asistenţi medicali şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012,
poz. 770), cu scopul de a verifica dacă moaşa în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi
de competenţe comparabil cu cel al moaşelor titulare ale calificărilor enumerate pentru
Polonia, la punctul 5.5.2 din anexa V.

Secţiunea 7:Farmacist
Art. 44:

Formare de farmacist
(1)Admiterea la formarea de farmacist presupune posesia unei diplome sau a unui
certificat care să permită accesul, pentru studiile în cauză, la universităţi sau la instituţii
de învăţământ superior de un nivel recunoscut ca fiind echivalent ale unui stat membru.
(2)Titlurile de calificare de farmacist atestă o formare cu o durată de cel puţin
cinci ani, care, în plus, se poate exprima şi prin echivalentul în credite ECTS,
dintre care cel puţin:
a)patru ani de formare teoretică şi practică cu program integral într-o universitate, într-o
instituţie de învăţământ superior la un nivel recunoscut ca fiind echivalent sau sub
supravegherea unei universităţi;
b)în cursul sau la finalul formării teoretice şi practice, şase luni de stagiu într-o
farmacie deschisă publicului sau într-un spital, sub supravegherea serviciului
farmaceutic al respectivului spital.
Ciclul de formare menţionat la prezentul alineat include cel puţin programa descrisă în
anexa V la punctul 5.6.1 Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în
conformitate cu articolul 57c în ceea ce priveşte modificarea listei de la punctul 5.6.1
din anexa V, în vederea adaptării acesteia la progresul ştiinţific şi tehnic, inclusiv la
evoluţia practicii farmacologice.
Modificările menţionate la al doilea paragraf nu atrag după sine o modificare a
principiilor legislative esenţiale existente în statele membre în legătură cu structura
profesiilor în ceea ce priveşte formarea şi condiţiile de acces ale persoanelor fizice.
Astfel de modificări respectă responsabilitatea statelor membre în ceea ce priveşte
organizarea sistemelor de educaţie, astfel cum se prevede la articolul 165 alineatul (1)
din TFUE.
(3)Formarea de farmacist garantează că persoana în cauză a dobândit
următoarele cunoştinţe şi competenţe:
a)cunoştinţe corespunzătoare despre medicamente şi substanţele utilizate pentru
fabricarea produselor medicamentoase;
b)cunoştinţe corespunzătoare despre tehnologia farmaceutică şi controlul fizic, chimic,
biologic şi microbiologic al produselor medicamentoase;
c)cunoştinţe corespunzătoare despre metabolism, efectele medicamentelor şi acţiunea
substanţelor toxice, precum şi utilizarea produselor medicamentoase;
d)cunoştinţe corespunzătoare care permit evaluarea datelor ştiinţifice privind produsele
medicamentoase, pentru a putea furniza pe această bază informaţii corespunzătoare;
e)cunoştinţe corespunzătoare despre condiţiile legale şi alte condiţii în materie de
exercitare a activităţilor farmaceutice.
Art. 45:

Exercitarea activităţilor profesionale de farmacist
(1)În sensul prezentei directive, activităţile de farmacist sunt cele ale căror acces şi
exercitare fac obiectul, în unul sau mai multe state membre, unor condiţii de calificare
profesională şi care sunt deschise titularilor uneia dintre titlurile de calificare prevăzute
în anexa V punctul 5.6.2.
(2)Statele membre se asigură că titularii unui titlu de calificare universitar sau de
un nivel recunoscut ca fiind echivalent în farmacie, care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la articolul 44, pot avea acces cel puţin la activităţile menţionate în cele
ce urmează şi le pot exercita, sub rezerva, după caz, a unei cerinţe de experienţă
profesională suplimentară:
a)pregătirea formei farmaceutice a produselor medicamentoase;
b)fabricarea şi testarea produselor medicamentoase;
c)testarea produselor medicamentoase într-un laborator de testare a produselor
medicamentoase;
d)stocarea, conservarea şi distribuirea de produse medicamentoase în comerţul cu
ridicata;
e)aprovizionarea, pregătirea, testarea, stocarea, distribuirea şi administrarea unor
medicamente sigure şi eficace, de calitatea cerută, în farmacii deschise publicului;
f)pregătirea, testarea, stocarea şi administrarea unor medicamente sigure şi eficace,
având calitatea cerută, în spitale;
g)furnizarea de informaţii şi consiliere cu privire la medicamente ca atare, inclusiv cu
privire la utilizarea lor corespunzătoare;
h)raportarea reacţiilor adverse ale produselor farmaceutice către autorităţile competente;
i)asistenţă personalizată pacienţilor care îşi administrează singuri medicaţia;
j)contribuirea la campanii locale sau naţionale privind sănătatea publică.
(3)Atunci când, într-un stat membru, accesul la una dintre activităţile de farmacist sau
exercitarea acesteia este condiţionată, în afară de posesia unui titlu de calificare
prevăzut în anexa V punctul 5.6.2, de necesitatea unei experienţe profesionale
suplimentare, respectivul stat membru recunoaşte ca dovadă suficientă în acest sens un
certificat al autorităţilor competente ale statului membru de origine conform căruia
persoana în cauză a exercitat respectivele activităţi în statul membru de origine pe o
perioadă egală.
(4)Recunoaşterea menţionată la alineatul (3) nu se aplică în ceea ce priveşte experienţa
profesională de doi ani solicitată de Marele Ducat al Luxemburgului pentru atribuirea
unei concesii de stat de farmacie deschisă.
(5)Atunci când, într-un stat membru, la 16 septembrie 1985 se desfăşura un concurs pe
bază de probe, destinat să selecteze dintre titularii menţionaţi la alineatul (2) pe cei care
sunt autorizaţi să devină proprietari ai noilor farmacii a căror creare a fost decisă în

cadrul unui sistem naţional de repartizare geografică, respectivul stat membru, prin
derogare de la alineatul (1), poate să menţină respectivul concurs şi să invite
resortisanţii statelor membre care posedă unul dintre titlurile de calificare ca farmacist
prevăzute în anexa V punctul 5.6.2 sau care fac obiectul dispoziţiilor articolului 23.
Secţiunea 8:Arhitect
Art. 46:
Formarea arhitecţilor
(1)Formarea pentru profesia de arhitect cuprinde:
a)un total de cel puţin cinci ani de studii pe bază de program integral într-o universitate
sau într-o instituţie de învăţământ de nivel echivalent care să conducă la promovarea
unui examen de nivel universitar; sau
b)cel puţin patru ani de studii pe bază de program integral într-o universitate sau într-o
instituţie de învăţământ de nivel echivalent, care să conducă la promovarea unui
examen de nivel universitar, însoţită de un certificat care să ateste încheierea unui stagiu
de formare profesională de doi ani, în conformitate cu alineatul (4).
(2)Arhitectura trebuie să constituie componenta principală a studiilor menţionate
la alineatul (1). Studiile menţin un echilibru între aspectele teoretice şi practice ale
formării în arhitectură şi asigură cel puţin dobândirea următoarelor cunoştinţe,
abilităţi şi competenţe:
a)capacitatea de a concepe proiecte arhitecturale care să corespundă atât cerinţelor
estetice, cât şi cerinţelor tehnice;
b)cunoştinţe corespunzătoare despre istoria şi teoriile arhitecturii, precum şi despre arte,
tehnologii şi ştiinţe umane conexe;
c)cunoştinţe despre arte frumoase ca factori ce pot influenţa calitatea conceperii
proiectelor arhitecturale;
d)cunoştinţe corespunzătoare despre urbanism, planificarea şi tehnicile aplicate în
procesul de planificare;
e)capacitatea de a înţelege relaţiile dintre oameni şi creaţiile arhitecturale, pe de o parte,
şi creaţiile arhitecturale şi mediul lor, pe de altă parte, precum şi capacitatea de a
înţelege necesitatea de a armoniza creaţiile arhitecturale şi spaţiile în funcţie de
necesităţile şi scara umană;
f)capacitatea de a înţelege profesia de arhitect şi rolul său în societate, în special prin
elaborarea de proiecte ţinând seama de factorii sociali;
g)înţelegerea metodelor de cercetare şi de pregătire a proiectului de construcţie;
h)cunoştinţe despre problemele de proiectare structurală şi de construcţie şi de inginerie
asociate proiectării clădirilor;

i)cunoştinţe corespunzătoare despre probleme fizice şi tehnologii, precum şi despre
funcţia construcţiilor, astfel încât să le doteze cu toate elementele de confort interior şi
de protecţie climaterică, în cadrul dezvoltării sustenabile;
j)capacitatea tehnică care să îi permită să conceapă construcţii care să îndeplinească
cerinţele utilizatorilor, respectând totodată limitele impuse de buget şi de reglementările
în domeniul construcţiilor;
k)cunoştinţe corespunzătoare despre industrii, organizaţii, reglementări şi proceduri
care intervin în procesul de concretizare a proiectelor în clădiri şi de integrare a
planurilor în planificarea generală.
(3)Numărul de ani de studiu academic menţionat la alineatele (1) şi (2) se poate
exprima, în plus, prin echivalentul în credite ECTS.
(4)Stagiul profesional menţionat la alineatul (1) litera (b) are loc numai după terminarea
primilor trei ani de studiu. Cel puţin un an de stagiu profesional se bazează pe
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite în cursul studiilor menţionate la
alineatul (2). În acest scop, stagiul profesional se desfăşoară sub supravegherea unei
persoane sau organism care a fost autorizat de către autoritatea competentă din statul
membru de origine. Un astfel de stagiu supravegheat poate avea loc în orice ţară.
Stagiul profesional este evaluat de autoritatea competentă din statul membru de origine.

Art. 47:
Derogări de la condiţiile de formare ca arhitect
Prin derogare de la articolul 46, se recunosc, de asemenea, ca respectând articolul 21: în
cadrul promovării sociale sau al studiilor universitare cu frecvenţă parţială, formarea
care îndeplineşte cerinţele stabilite la articolul 46 alineatul (2), atestată printr-un
examen în arhitectură promovat de către un profesionist care lucrează de şapte ani sau
mai mult în domeniul arhitecturii sub supravegherea unui arhitect sau a unui birou de
arhitectură. Respectivul examen trebuie să fie de nivel universitar şi să fie echivalent cu
examenul final menţionat la articolul 46 alineatul (1) litera (b).

Art. 48:
Exercitarea activităţilor profesionale de arhitect
(1)În sensul prezentei directive, activităţile profesionale de arhitect sunt cele exercitate
în mod normal cu titlul profesional de arhitect.
(2)Se consideră că îndeplinesc condiţiile necesare pentru a exercita activităţile de
arhitect cu titlul profesional de arhitect resortisanţii unui stat membru autorizaţi să
poarte acest titlu în aplicarea unei legi care atribuie autorităţii competente a unui stat
membru competenţa de a acorda acest titlu resortisanţilor statelor membre care s-au

distins în mod deosebit prin calitatea realizărilor lor în domeniul arhitecturii. Un
certificat eliberat de statul lor membru de origine trebuie să ateste că activităţile
persoanei în cauză se încadrează în domeniul arhitecturii.
Art. 49:
Drepturi dobândite specifice arhitecţilor
(1)Fiecare stat membru recunoaşte titlurile de calificare ca arhitect prevăzute în
anexa VI punctul 6, eliberate de alte state membre şi care atestă o formare care a
început cel târziu în decursul anului academic de referinţă prevăzut în respectiva
anexă, chiar dacă nu îndeplinesc cerinţele minime prevăzute la articolul 46,
dându-le acelaşi efect pe teritoriul său ca şi titlurile de calificare ca arhitect pe care
el însuşi le eliberează în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de
arhitect şi exercitarea acestora.
Se recunosc, în aceste condiţii, certificatele autorităţilor competente ale Republicii
Federale Germania care atestă echivalenţa titlurilor de calificare eliberate de la 8 mai
1945 de către autorităţile competente ale Republicii Democrate Germania cu titlurile de
calificare prevăzute în anexa menţionată anterior.
(11)(1a)Alineatul (1) se aplică şi titlurilor de calificare de arhitect prevăzute în anexa V,
în cazul în care formarea a început înainte de 18 ianuarie 2016.
(2)Fără a aduce atingere alineatului (1), fiecare stat membru recunoaşte,
acordându-le, în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de arhitect şi
exercitarea acestora cu titlul profesional de arhitect, acelaşi efect pe teritoriul său
ca şi titlurilor de calificare pe care el însuşi le eliberează, certificatele eliberate
pentru resortisanţii statelor membre de către statele membre care au pus în
aplicare norme privind accesul la activităţile de arhitect şi exercitarea acestor
activităţi la următoarele date:
a)la 1 ianuarie 1995, pentru Austria, Finlanda şi Suedia;
b)la 1 mai 2004, pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria,
Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia;
b1)la 1 iulie 2013, pentru Croaţia;
c)la 5 august 1987, pentru celelalte state membre.
Certificatele prevăzute la primul paragraf atestă că titularul lor a fost autorizat, până cel
târziu la data respectivă, să poarte titlul profesional de arhitect şi că s-a consacrat
efectiv, în cadrul normelor menţionate anterior, activităţilor în cauză pe o perioadă de
cel puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani dinainte de data eliberării
certificatului.

(3)Fiecare stat membru îi conferă dovezii următoare aceleaşi efecte pe teritoriul său ca
şi dovezii de calificare formală pe care o eliberează el însuşi în scopul accesului şi
exercitării activităţii profesionale a unui arhitect: dovada terminării formării existente la
5 august 1985 şi începută cel târziu la 17 ianuarie 2014, oferită de «Fachhochschulen»
în Republica Federală Germania într-o perioada de trei ani, satisfăcând cerinţele
stabilite la articolul 46 alineatul (2) şi dând acces la activităţile menţionate la articolul
48 în respectivul stat membru cu titlul profesional de «arhitect», în măsura în care
formarea a fost urmată de o perioadă de patru ani de experienţă profesională în
Republica Federală Germania, atestată de un certificat eliberat de autoritatea
competentă pe rolul căreia figurează numele arhitectului care doreşte să beneficieze de
prevederile prezentei directive.

Capitolul IIIA:Recunoaşterea automată pe baza principiilor comune de formare
Art. 49a:
Cadru comun de formare
(1)În sensul prezentului articol, "cadru comun de formare" înseamnă un set comun de
cunoştinţe, abilităţi şi competenţe minimale necesare pentru exercitarea unei anumite
profesii. Un cadru comun de formare nu înlocuieşte programele de formare naţionale
dacă un stat membru nu decide altfel în temeiul dreptului intern. În scopul accesului la
această profesie şi a exercitării sale într-un stat membru care reglementează respectiva
profesie, un stat membru conferă titlurilor de calificare profesională dobândite pe baza
unui astfel de cadru acelaşi efect pe teritoriul său ca şi titlurile de calificare pe care le
eliberează el însuşi, cu condiţia ca acest cadru să îndeplinească condiţiile stabilite la
alineatul (2).
(2)Un cadru comun de formare îndeplineşte următoarele condiţii:
a)cadrul comun de formare permite mai multor profesionişti să circule dintr-un stat
membru în altul;
b)profesia la care se aplică cadrul comun de formare sau educaţia şi formarea care
conduc la aceasta sunt reglementate în cel puţin o treime din toate statele membre;
c)setul comun de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe combină cunoştinţele, abilităţile şi
competenţele cerute în sistemele de educaţie şi formare care se aplică în cel puţin o
treime dintre statele membre; este irelevant dacă respectivele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe au fost dobândite în cadrul unui curs de formare generală într-o universitate
sau o instituţie de învăţământ superior sau în cadrul unui curs de formare profesională;
d)cadrul comun de formare se bazează pe nivelurile din CEC, astfel cum sunt
definite în anexa II la Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din

23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru
învăţarea de-a lungul vieţii (*);
(*)JO C 111, 6.5.2008, p. 1.
e)profesia în cauză nu este acoperită de un alt cadru comun de formare şi nici nu este
supusă recunoaşterii automate în temeiul capitolul III din titlul III;
f)cadrul comun de formare a fost elaborat în urma unei proceduri corespunzătoare
transparente, inclusiv cu implicarea părţilor interesate relevante din statele membre în
care profesia nu este reglementata;
g)cadrul comun de formare permite resortisanţilor din orice stat membru să fie eligibili
pentru obţinerea calificării profesionale în temeiul unui astfel de cadru fără a fi obligaţi
ca mai întâi să fie membri ai unei organizaţii profesionale sau să fie înregistraţi la o
astfel de organizaţie.
(3)Organizaţiile profesionale reprezentative de la nivelul Uniunii, precum şi
organizaţiile profesionale naţionale sau autorităţile competente din cel puţin o treime
dintre statele membre pot prezenta Comisiei sugestii cu privire la cadrele comune de
formare care satisfac condiţiile specificate la alineatul (2).
(4)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57 c
pentru a stabili un cadru comun de formare pentru o profesie dată, pe baza condiţiilor
specificate la alineatul (2) de la prezentul articol.
(5)Un stat membru este exceptat de la obligaţia de a introduce pe teritoriul său
cadrul comun de formare menţionat la alineatul (4) şi de la obligaţia de a
recunoaşte automat calificările profesionale dobândite în temeiul respectivului
cadru comun de formare atunci când este îndeplinită una dintre următoarele
condiţii:
a)pe teritoriul său nu sunt disponibile instituţii de învăţământ sau de formare care să
ofere o astfel de formare pentru profesia în cauză;
b)introducerea cadrului comun de formare ar afecta în mod negativ organizarea
sistemului său de învăţământ şi de formare profesională;
c)între cadrul comun de formare şi formarea obligatorie pe teritoriul său există diferenţe
substanţiale, care ar atrage după sine riscuri grave la adresa ordinii publice, siguranţei
publice, sănătăţii publice sau a siguranţei beneficiarilor serviciului sau a protecţiei
mediului.
(6)în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a actului delegat menţionat la
alineatul (4), statele membre notifică Comisiei şi celorlalte state membre:
a)calificările naţionale şi, dacă este cazul, titlurile profesionale naţionale care sunt
conforme cu cadrul comun de formare; sau
b)orice recurs la exceptarea menţionată la alineatul (5), împreună cu o justificare
cu privire la care dintre condiţiile menţionate la alineatul (4) au fost îndeplinite. În
termen de trei luni, Comisia poate solicita clarificări suplimentare, în cazul în care

consideră că un stat membru nu a justificat sau a furnizat justificări insuficiente
privind îndeplinirea uneia dintre aceste condiţii. Statele membre răspund unei
astfel de solicitări în termen de trei luni.
Comisia poate adopta un act de punere în aplicare pentru a enumera calificările
profesionale naţionale şi titlurile profesionale naţionale care beneficiază de recunoaştere
automată în temeiul cadrului comun de formare adoptat în conformitate cu alineatul (4).
(7)Prezentul articol se aplică şi specializărilor unei profesii, cu condiţia ca aceste
specializări să privească activităţile profesionale în cazul cărora accesul şi exercitarea
sunt reglementate în statele membre, atunci când profesia face deja obiectul
recunoaşterii automate în temeiul capitolului III din titlul III, însă nu şi specializarea în
cauză.
Art. 49b:
Teste comune de formare
(1)În sensul prezentului articol, "un test comun de formare" înseamnă o probă de
aptitudini standardizată, disponibilă în toate statele membre participante şi rezervată
deţinătorilor unei anumite calificări profesionale. Reuşita la un astfel de test îndrituieşte
deţinătorul unei calificări profesionale specifice să exercite profesia în orice stat
membru interesat în aceleaşi condiţii ca şi titularii calificărilor profesionale dobândite în
acel stat membru.
(2)Testul comun de formare îndeplineşte următoarele condiţii:
a)testul comun de formare permite mai multor profesionişti să se circule dintr-un stat
membru în altul;
b)profesia la care se aplică testul comun de formare sau educaţia şi formarea care
conduc la aceasta sunt reglementate în cel puţin o treime dintre statele membre;
c)testul comun de formare a fost elaborat în urma unei proceduri corespunzătoare
transparente, inclusiv cu implicarea părţilor interesate relevante din statele membre în
care profesia nu este reglementata;
d)testul comun de formare permite resortisanţilor din orice stat membru să participe la
acest test şi la organizarea practică a acestor teste în statele membre fără a fi obligaţi ca
mai întâi să fie membri ai unei organizaţii profesionale sau să fie înregistraţi la o astfel
de organizaţie.
(3)Organizaţiile profesionale reprezentative de la nivelul Uniunii, precum şi
organizaţiile profesionale naţionale sau autorităţile competente din cel puţin o treime
dintre statele membre pot prezenta Comisiei sugestii cu privire la testele comune de
formare care satisfac condiţiile specificate la alineatul (2).
(4)Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 57 c
pentru a stabili conţinutul unui test comun de formare şi condiţiile necesare pentru
participarea la test şi promovarea acestuia.

(5)Un stat membru este exceptat de la obligaţia de a organiza pe teritoriul său
testul comun de formare menţionat la alineatul (4) şi de la obligaţia de a
recunoaşte automat profesioniştii care au promovat testul comun de formare
atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
a)profesia în cauză nu este reglementată pe teritoriul său;
b)conţinutul testului comun de formare nu reduce suficient riscurile grave la adresa
sănătăţii publice sau a siguranţei beneficiarilor serviciului, care sunt relevante pe
teritoriul său;
c)conţinutul testului comun de formare ar reduce semnificativ atractivitatea accesului la
profesie în raport cu cerinţele naţionale.
(6)În termen de şase luni de la intrarea în vigoare a actului delegat menţionat la
alineatul (4), statele membre notifică Comisiei şi celorlalte state membre:
a)capacitatea disponibilă pentru organizarea unor astfel de teste; sau
b)orice recurs la exceptarea menţionată la alineatul (5), împreună cu justificarea
cu privire la care dintre condiţiile menţionate la alineatul respectiv au fost
îndeplinite. În termen de trei luni, Comisia poate solicita clarificări suplimentare,
în cazul în care consideră că un stat membru nu a justificat sau a furnizat
justificări insuficiente privind îndeplinirea uneia dintre aceste condiţii. Statele
membre răspund unei astfel de solicitări în termen de trei luni.
Comisia poate adopta un act de punere în aplicare, pentru a enumera statele membre în
care urmează să fie organizate testele comune de formare adoptate în conformitate cu
alineatul (4), frecvenţa în decursul unui an calendaristic şi alte aranjamente necesare
pentru organizarea testelor comune de formare în toate statele membre.

CAPITOLUL IV:Dispoziţii comune privind stabilirea
Art. 50:
Documente şi formalităţi
(1)Atunci când hotărăsc asupra unei cereri de obţinere a autorizaţiei de exercitare
a profesiei reglementate în cauză în aplicarea prezentului titlu, autorităţile
competente ale statului membru gazdă pot solicita documentele şi certificatele
enumerate în anexa VII.
În momentul prezentării lor, documentele prevăzute în anexa VII punctul 1 literele (d),
(e) şi (f) nu pot fi mai vechi de trei luni.
Statele membre, organismele şi alte persoane juridice asigură confidenţialitatea
informaţiilor transmise.
(2)În cazul unor îndoieli justificate, statul membru gazdă poate solicita autorităţilor
competente ale unui stat membru o confirmare a autenticităţii certificatelor şi a titlurilor

de calificare eliberate în acest alt stat membru, precum şi, după caz, confirmarea
faptului că beneficiarul îndeplineşte, în ceea ce priveşte profesiile prevăzute la capitolul
III din prezentul titlu, condiţiile minime de formare prevăzute la articolele 24, 25, 28,
31, 34, 35, 38, 40, 44 şi 46.
(3)În cazul unor îndoieli justificate, atunci când o autoritate competentă a unui
stat membru a eliberat un titlu de calificare, astfel cum a fost definit la articolul 3
alineatul (1) litera (c), care include o formare urmată în totalitate sau parţial întro instituţie legal stabilită pe teritoriului unui alt stat membru, statul membru
gazdă are dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului membru
de origine în care a fost eliberat titlul de calificare:
a)în cazul în care formarea asigurată de instituţia în cauză a fost certificată în mod
oficial de instituţia de învăţământ situată în statul membru de origine în care a fost
eliberat titlul de calificare;
b)în cazul în care titlul de calificare eliberat este acelaşi cu cel care ar fi fost eliberat în
cazul în care ciclul de formare ar fi fost acelaşi în statul membru de origine în care a
fost eliberat titlul de calificare şi
c)în cazul în care titlul de calificare eliberat conferă aceleaşi drepturi de acces la
profesie pe teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de
calificare.
(31)(3a)În cazul unor îndoieli justificate, statul membru gazdă poate solicita autorităţilor
competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că solicitantul nu este
suspendat sau nu are interdicţie de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori
profesionale grave sau a unei condamnări pentru infracţiuni legate de exercitarea
activităţilor sale profesionale.
(32)(3b)Schimbul de informaţii între autorităţile competente din diferite state membre în
temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul IMI.
(4)Atunci când un stat membru gazdă solicită resortisanţilor săi depunerea unui
jurământ sau a unei declaraţii solemne pentru a avea acces la o profesie reglementată şi
în cazul în care formularea respectivului jurământ sau a respectivei declaraţii nu poate fi
utilizată de resortisanţii celorlalte state membre, statul membru se asigură că persoana
în cauză poate utiliza o formulare echivalentă corespunzătoare.
Art. 51:
Procedură de recunoaştere reciprocă a calificărilor profesionale
(1)Autoritatea competentă a statului membru gazdă confirmă primirea dosarului
solicitantului în termen de o lună de la data primirii sale şi îl informează, după caz, cu
privire la lipsa oricărui document.

(2)Procedura de examinare a unei cereri de obţinere a autorizaţiei de a exercita o
profesie reglementată trebuie finalizată în cel mai scurt timp şi trebuie să conducă la o
decizie justificată în mod corespunzător a autorităţii competente a statului membru
gazdă, în oricare dintre cazuri, în termen de trei luni de la data prezentării dosarului
complet al persoanei în cauză. Cu toate acestea, acest termen se poate prelungi cu o
lună în cazurile reglementate la capitolele I şi II din prezentul titlu.
(3)Decizia sau neluarea unei decizii în termenul menţionat anterior face obiectul unei
acţiuni în justiţie în temeiul legislaţiei naţionale.
Art. 52:
Utilizarea titlului profesional
(1)Atunci când, într-un stat membru gazdă, utilizarea unui titlu profesional privind una
dintre activităţile profesiei în cauză este reglementată, resortisanţii celorlalte state
membre care sunt autorizaţi să exercite o profesie reglementată în temeiul titlului III
utilizează titlul profesional din statul membru gazdă care, în respectivul stat,
corespunde acestei profesii, şi utilizează, de asemenea, eventualele sale abrevieri.
(2)Atunci când o profesie este reglementată în statul membru gazdă de către o
asociaţie sau organizaţie în sensul articolului 3 alineatul (2), resortisanţii statelor
membre sunt autorizaţi să utilizeze titlul profesional acordat de respectiva
organizaţie sau asociaţie, sau abrevierea acestuia, numai în cazul în care prezintă
o dovadă că sunt membri ai respectivei organizaţii sau asociaţii.
Atunci când condiţionează obţinerea calităţii de membru de anumite calificări, asociaţia
sau organizaţia poate face acest lucru numai în condiţiile prevăzute de prezenta
directivă în ceea ce priveşte resortisanţii altor state membre care posedă calificări
profesionale.
(3)Un stat membru nu poate rezerva utilizarea titlului profesional pentru titularii
calificărilor profesionale dacă nu a notificat asociaţia sau organizaţia în cauză Comisiei
şi celorlalte state membre în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

TITLUL IV:NORME PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI
Art. 53:
Cunoştinţe lingvistice
(1)Profesioniştii care beneficiază de recunoaşterea calificărilor profesionale au de
asemenea cunoştinţe lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei în statul membru
gazdă.
(2)Un stat membru se asigură că orice control efectuat de către autoritatea competentă
să controleze respectarea obligaţiei în temeiul alineatului (1) sau sub supravegherea

acesteia se limitează la cunoaşterea unei limbi oficiale a statului membru gazdă sau a
unei limbi administrative a statului membru gazdă, cu condiţia ca aceasta din urmă să
fie şi o limbă oficială a Uniunii.
(3)Dacă profesia de exercitat prezintă implicaţii legate de siguranţa pacienţilor,
pot fi impuse controale efectuate în conformitate cu alineatul (2). Pot fi impuse
controale în legătură cu alte profesii în cazul în care există îndoieli serioase şi
concrete despre gradul de cunoaştere a limbii de către profesionist în privinţa
activităţile profesionale pe care intenţionează să le desfăşoare.
Controalele pot fi efectuate numai după emiterea unui card profesional european în
conformitate cu articolul 4d sau după recunoaşterea unei calificări profesionale, după
caz.
(4)Orice control lingvistic este proporţional cu activitatea care urmează a fi desfăşurată.
Profesionistul în cauză are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva acestor acţiuni
de control în temeiul dreptului intern.

Art. 54:
Utilizarea titlurilor de calificare
Fără a aduce atingere articolelor 7 şi 52, statul membru gazdă se asigură de
recunoaşterea dreptului persoanelor interesate de a-şi utiliza titlul de calificare care li sau conferit în statul membru de origine şi, eventual, abrevierea acestora, în limba
respectivului stat. Statul membru gazdă poate prevedea ca titlul să fie urmat de
denumirea şi adresa instituţiei sau comisiei care l-a eliberat. Atunci când titlul de
calificare din statul membru de origine poate fi confundat în statul membru gazdă cu un
titlu care necesită, în respectivul stat membru gazdă, o formare suplimentară care nu a
fost urmată de beneficiar, respectivul stat membru gazdă poate solicita ca acesta să
utilizeze titlul de calificare din statul membru de origine într-o formă adecvată, indicată
de statul membru gazdă.
Art. 55:
Aprobarea din partea caselor de asigurări de sănătate
Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) şi articolului 6 primul paragraf litera (b),
statele membre care solicită persoanelor care şi-au obţinut calificările profesionale pe
teritoriul lor efectuarea unui stagiu pregătitor şi/sau a unei perioade de experienţă
profesională pentru a fi aprobate de o casă de asigurări de sănătate exceptează de la
această obligaţie titularii de calificări profesionale de medic şi de medic dentist obţinute
într-un alt stat membru.
Art. 55a:

Recunoaşterea stagiului profesional
(1)Dacă accesul la o profesie reglementată în statul membru de origine este condiţionat
de efectuarea unui stagiu profesional, autoritatea competentă a statului membru de
origine recunoaşte stagiile profesionale efectuate într-un alt stat membru, atunci când
analizează o cerere de autorizare a exercitării profesiei reglementate, cu condiţia ca
stagiul să fie în acord cu orientările publicate menţionate la alineatul (2) şi ia în
considerare stagiile profesionale efectuate într-o ţară terţă. Statele membre pot stabili
însă, în legislaţia naţională, o limită rezonabilă privind durata părţii din stagiul
profesional care se poate desfăşura în străinătate.
(2)Recunoaşterea stagiului profesional nu înlocuieşte nicio cerinţă instituită pentru
promovarea unui examen în vederea obţinerii accesului la profesia în cauză. Autorităţile
competente publică orientări cu privire la organizarea şi recunoaşterea stagiilor
profesionale efectuate într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă, în special cu privire
la rolul supraveghetorului stagiului profesional.
TITLUL V: COOPERARE ADMINISTRATIVĂ ŞI RESPONSABILITATE
FAŢĂ DE CETĂŢENI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE
Art. 56:
Autorităţi competente
(1)Autorităţile competente ale statului membru gazdă şi ale statului membru de origine
colaborează îndeaproape şi îşi acordă asistenţă reciprocă pentru a facilita punerea în
aplicare a prezentei directive. Ele asigură confidenţialitatea informaţiilor pe care le
schimbă.
(2) Autorităţile competente ale statului membru gazdă şi ale statului membru de
origine fac schimb de informaţii referitoare la măsuri disciplinare sau sancţiuni
penale impuse sau orice alte circumstanţe specifice grave care pot avea consecinţe
asupra desfăşurării activităţilor în temeiul prezentei directive. În acest sens,
acestea respectă normele privind protecţia datelor cu caracter personal prevăzute
în Directivele 95/46/CE şi 2002/58/CE.
(1)JO L 281, 23.11.1995, p. 31, directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul
(CE) nr. 1882/2003.
(2)JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
Statul membru de origine examinează veridicitatea faptelor, iar autorităţile sale decid cu
privire la natura şi amploarea investigaţiilor pe care trebuie să le realizeze şi comunică
statului membru gazdă concluziile rezultate din informaţiile transmise.
(21)(2a)În sensul alineatelor (1) şi (2), autorităţile competente utilizează IMI.

(3)Fiecare stat membru desemnează, până la 20 octombrie 2007, autorităţile şi
organismele competente autorizate să elibereze sau să primească titlurile de calificare şi
alte documente sau informaţii, precum şi pe cele autorizate să primească cererile şi să ia
deciziile prevăzute în prezenta directivă şi informează de îndată celelalte state membre
şi Comisia cu privire la aceasta.
(4)Fiecare stat membru desemnează un coordonator al activităţilor autorităţilor
competente menţionate la alineatul (1) şi informează celelalte state membre şi
Comisia cu privire la aceasta.
Sarcinile coordonatorilor sunt:
a)să promoveze o aplicare uniformă a prezentei directive;
b)să colecteze toate informaţiile relevante pentru punerea în aplicare a prezentei
directive, precum cele privind condiţiile de acces la profesiile reglementate în statele
membre;
c)să examineze sugestiile referitoare la cadrele comune de formare şi la testele comune
de formare;
d)să facă schimb de informaţii şi de bune practici în scopul optimizării dezvoltării
profesionale continue în statele membre;
e)să facă schimb de informaţii şi de bune practici privind aplicarea măsurilor
compensatorii menţionate la articolul 14.
În scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite la litera (b) de la prezentul alineat,
coordonatorii pot solicita ajutor de la centrele de asistenţă menţionate la articolul 57 b.

Art. 56a:
Mecanismul de alertă
(1)Autorităţile competente dintr-un stat membru informează autorităţile
competente din toate celelalte state membre cu privire la un profesionist căruia i sa restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale să
desfăşoare, pe teritoriul statului membru respectiv, chiar şi cu caracter temporar,
următoarele activităţi profesionale, în întregime sau în parte:
a)medic şi medic generalist care deţine titlul de calificare menţionat la punctele 5.1.1. şi
5.1.4 din anexa V;
b)medic specialist care deţine un titlu menţionat la punctul 5.1.3 din anexa V;
c)asistent medical generalist care deţine titlul de calificare menţionat la punctul 5.2.2
din anexa V;
d)medic dentist care deţine un titlu de calificare menţionat la punctul 5.3.2 din anexa V;
e)dentişti specialişti care deţin titlul de calificare menţionat la punctul 5.3.3 din anexa
V;
f)medic veterinar care deţine titlul de calificare menţionat la punctul 5.4.2 din anexa V;

g)moaşă care deţine titlul de calificare menţionat la punctul 5.5.2 din anexa V;
h)farmacist care deţine titlul de calificare menţionat la punctul 5.6.2 din anexa V;
i)titulari ai certificatelor menţionate la punctul 2 din anexa VII care atestă că titularul a
efectuat o formare care îndeplineşte cerinţele minime enumerate la articolele 24, 25, 31,
34, 35, 38, 40 sau, respectiv, 44, dar care a început mai devreme decât datele de
referinţă ale calificărilor enumerate la punctele 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 din anexa V;
j)titulari ai certificatelor de drepturi dobândite astfel cum sunt menţionate la articolele
23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 şi 43a;
k)alţi profesionişti care exercită activităţi care au implicaţii în ceea ce priveşte siguranţa
pacienţilor, atunci când profesionistul exercită o profesie reglementată în statul membru
respectiv;
l)profesionişti care desfăşoară activităţi legate de educarea minorilor, inclusiv îngrijirea
copiilor şi educarea copiilor de vârstă mică, atunci când profesionistul exercită o
profesie reglementată în statul membru respectiv.
(2)Autorităţile competente transmit informaţiile menţionate la alineatul (1) prin
alertă în cadrul IMI cel târziu în termen de trei zile de la data adoptării deciziei de
restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activităţi
profesionale de către profesionistul în cauză. Aceste informaţii se limitează la cele
ce urmează:
a)identitatea profesionistului;
b)profesia în cauză;
c)informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind
restrângerea sau interdicţia;
d)sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei şi
e)perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia;
(3)Cel târziu în termen de trei zile de la data adoptării hotărârii instanţei, autorităţile
competente ale unui stat membru interesat informează autorităţile competente ale
tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea
profesioniştilor care au solicitat recunoaşterea unei calificări în temeiul prezentei
directive şi în cazul cărora instanţele au constatat ulterior că au făcut uz, în acest
context, de titluri falsificate de calificare profesională.
(4)Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii
menţionate la alineatele (1) şi (3) se realizează în conformitate cu Directivele 95/46/CE
şi 2002/58/CE. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie se realizează
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
(5)Autorităţile competente din toate statele membre sunt informate fără întârziere atunci
când expiră o interdicţie sau o restricţie menţionată la alineatul (1). În acest scop,
autorităţii competente a statului membru care furnizează informaţiile în conformitate cu

alineatul (1) i se solicită, de asemenea, să indice data expirării şi orice altă schimbare
ulterioară respectivei date.
(6)Statele membre dispun că profesioniştii cu privire la care se trimit alerte altor state
membre sunt informaţi în scris cu privire la deciziile în ceea ce priveşte alertele, în
acelaşi timp cu alerta în sine, au posibilitatea de a contesta decizia în conformitate cu
legislaţia naţională sau pot solicita rectificarea unor astfel de decizii şi au posibilitatea
de a obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat prin alerte false trimise altor
state membre, iar, în astfel de cazuri, decizia privind alerta poate conţine precizarea că
face obiectul unor proceduri iniţiate de către profesionist.
(7)Datele privind alertele pot fi prelucrate în sistemul IMI atâta timp cât sunt valabile.
Alertele vor fi şterse în termen de trei zile de la data adoptării deciziei de revocare sau
de la expirarea interdicţiei sau restricţiei menţionate la alineatul (1).
(8)Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru aplicarea mecanismului de alertă.
Actele de punere în aplicare respective includ dispoziţii referitoare la autorităţile
competente care au dreptul de a trimite sau de a primi alerte şi referitoare la retragerea
şi închiderea alertelor, şi măsuri pentru a asigura prelucrarea în siguranţă a datelor.
Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de
examinare menţionată la articolul 58 alineatul (2).

Art. 57:
Accesul central online la informaţii
(1)Statele membre se asigură că următoarele informaţii sunt disponibile online
prin intermediul ghişeelor unice menţionate la articolul 6 din Directiva
2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006
privind serviciile în cadrul pieţei interne (*) şi actualizate regulat:
(*)JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
a)o listă a tuturor profesiilor reglementate în statul membru, inclusiv date de contact ale
autorităţilor competente pentru fiecare profesie reglementată şi ale centrelor de asistenţă
prevăzute la articolul 57b;
b)o listă a profesiilor pentru care este disponibil un card profesional european,
funcţionarea cardului respectiv, inclusiv toate taxele aferente de plătit de către
profesionişti şi autorităţile competente pentru eliberarea cardului;
c)o listă a tuturor profesiilor pentru care statul membru aplică articolul 7 alineatul (4) în
temeiul actelor cu putere de lege şi a actelor administrative;
d)o listă a formelor de educaţie şi formare reglementate şi de formare cu structură
specială menţionate la articolul 11 litera (c) punctul (ii);
e)cerinţele şi procedurile menţionate la articolele 7, 50, 51 şi 53 pentru profesiile
reglementate în statul membru, inclusiv toate tarifele aferente care trebuie plătite de

către cetăţeni şi documentele care trebuie depuse de către cetăţeni la autorităţile
competente;
f)detalii cu privire la modalitatea de a contesta, în temeiul actelor cu putere de lege şi a
actelor administrative, deciziile autorităţilor competente adoptate în temeiul prezentei
directive.
(2)Statele membre se asigură că informaţiile prevăzute la alineatul (1) se furnizează de
o manieră clară şi cuprinzătoare pentru utilizatori, că sunt uşor accesibile de la distanţă
şi prin mijloace electronice şi că sunt actualizate.
(3)Statele membre se asigură că oricărei solicitări de informaţii adresate ghişeului unic i
se răspunde în cel mai scurt timp posibil.
(4)Statele membre şi Comisia iau măsuri de însoţire pentru a încuraja ghişeele unice să
pună la dispoziţie informaţiile prevăzute la alineatul (1) în alte limbi oficiale ale
Uniunii. Aceasta nu afectează legislaţia statelor membre cu privire la utilizarea limbilor
pe teritoriile lor.
(5)Statele membre cooperează între ele şi cu Comisia în scopul punerii în aplicare a
alineatelor (1), (2) şi (4).
Art. 57a:
Proceduri prin mijloace electronice
(1)Statele membre se asigură că toate cerinţele, procedurile şi formalităţile legate de
accesul la aspecte reglementate de prezenta directivă pot fi îndeplinite cu uşurinţă, de la
distanţă şi prin mijloace electronice, prin intermediul ghişeului unic relevant sau al
autorităţilor competente relevante. Aceasta nu împiedică autorităţile competente ale
statelor membre să solicite ulterior copii certificate, în cazul în care există îndoieli
justificate şi atunci când este strict necesar.
(2)Alineatul (1) nu se aplică pentru desfăşurarea unei perioade de adaptare sau a unei
probe de aptitudini.
(3)În cazul în care se justifică solicitarea de către statele membre a semnăturilor
electronice avansate astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Directiva
1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999
privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (*), pentru îndeplinirea
procedurilor menţionate la alineatul (1) de la prezentul articol, statele membre
acceptă semnături electronice în conformitate cu Decizia 2009/767/CE a Comisiei
din 16 octombrie 2009 de stabilire a unor măsuri de facilitare a utilizării
procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul "ghişeelor unice" în
temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
serviciile în cadrul pieţei interne (**) şi asigură mijloace tehnice pentru prelucrarea
documentelor cu semnătură electronică avansată în formate definite prin Decizia
2011/130/UE a Comisiei din 25 februarie 2011 de stabilire a unor cerinţe minime

pentru tratamentul transfrontalier al documentelor semnate electronic de
autorităţile competente în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne (***).
(*)JO L 13, 19.1.2000, p. 12.
(**)JO L 274, 20.10.2009, p. 36.
(***)JO L 53, 26.2.2011, p. 66.
(4)Toate procedurile se desfăşoară în conformitate cu articolul 8 din Directiva
2006/123/CE privind ghişeele unice. Termenele procedurale stabilite la articolul 7
alineatul (4) şi la articolul 51 din prezenta directivă încep în momentul în care un
cetăţean a depus o cerere sau orice document lipsă la un ghişeu unic sau direct la
autoritatea competentă relevantă. Solicitările de copii certificate menţionate la alineatul
(1) de la prezentul articol nu sunt considerate drept solicitare de documente lipsă.
Art. 57b:
Centre de asistenţă
(1)Fiecare stat membru desemnează până la 18 ianuarie 2016 un centru de asistenţă a
cărui sarcină este de a furniza cetăţenilor şi centrelor de asistenţă din celelalte state
membre asistenţă privind recunoaşterea calificărilor profesionale prevăzută de prezenta
directivă, inclusiv informaţii privind legislaţia naţională care reglementează profesiile şi
exercitarea acestora, legislaţia socială şi, după caz, normele de deontologie.
(2)Centrele de asistenţă din statele membre gazdă asistă cetăţenii în exercitarea
drepturilor conferite de prezenta directivă, după caz, în cooperare cu centrul de asistenţă
din statul membru de origine şi autorităţile competente şi ghişeele unice din statul
membru gazdă.
(3)Orice autoritate competentă din statul membru de origine sau gazdă trebuie să
coopereze pe deplin cu centrul de asistenţă din statul membru gazdă şi, dacă este cazul,
din statul membru de origine şi să ofere, la cererea acestor centre de asistenţă, toate
informaţiile relevante cu privire la cazurile individuale cu respectarea normelor de
protecţie a datelor, în conformitate cu Directivele 95/46/CE şi 2002/58/CE.
(4)La cererea Comisiei, centrele de asistenţă o informează cu privire la rezultatul
anchetelor în care sunt implicate în termen de două luni de la primirea acestei cereri.
Art. 57c:
Exercitarea delegării
(1)Competenţa de a adopta acte delegate se conferă Comisiei sub rezerva condiţiilor
prevăzute la prezentul articol.
(2)Competenţa de a adopta acte delegate menţionată la articolul 3 alineatul (2) al treilea
paragraf, articolul 20, articolul 21 alineatul (6) al doilea paragraf, articolul 21a alineatul
(4), articolul 25 alineatul (5), articolul 26 al doilea paragraf, articolul 31 alineatul (2) al

doilea paragraf, articolul 34 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 35 alineatele (4) şi
(5), articolul 38 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 40 alineatul (1) al treilea
paragraf, articolul 44 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 49a alineatul (4) şi
articolul 49b alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 17
ianuarie 2014. Comisia întocmeşte un raport privind delegarea de competenţe cu cel
târziu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competenţe se
prelungeşte tacit cu perioade de timp identice, cu excepţia cazului în care Parlamentul
European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de
încheierea fiecărei perioade.
(3)Competenţa de a adopta acte delegate menţionată la articolul 3 alineatul (2) al treilea
paragraf, articolul 20, articolul 21 alineatul (6) al doilea paragraf, articolul 21a alineatul
(4), articolul 25 alineatul (5), articolul 26 al doilea paragraf, articolul 31 alineatul (2) al
doilea paragraf, articolul 34 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 35 alineatele (4) şi
(5), articolul 38 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 40 alineatul (1) al treilea
paragraf, articolul 44 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 49a alineatul (4) şi
articolul 49b alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European
sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenţei specificate în
decizia respectivă. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare publicării
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, precizată în
decizie. Decizia nu aduce atingere valabilităţii niciunuia dintre actele delegate deja în
vigoare.
(4)De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului
European şi Consiliului.
(5)Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al treilea paragraf,
articolul 20, articolul 21 alineatul (6) al doilea paragraf, articolul 21 a alineatul (4),
articolul 25 alineatul (5), articolul 26 al doilea paragraf, articolul 31 alineatul (2) al
doilea paragraf, articolul 34 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 35 alineatele (4) şi
(5), articolul 38 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 40 alineatul (1) al treilea
paragraf, articolul 44 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 49a alineatul (4) şi
articolul 49b alineatul (4) intră în vigoare numai dacă Parlamentul European sau de
Consiliul nu au formulat nicio obiecţie în termen de două luni de la notificarea actului
către Parlamentul European şi Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen,
atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au informat Comisia că nu vor formula
obiecţii. Respectivul termen se prelungeşte cu două luni la iniţiativa Parlamentului
European sau a Consiliului.

Art. 58:
Procedura comitetelor

(1)Comisia este asistată de un Comitet pentru recunoaşterea calificărilor profesionale.
Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2)În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Art. 59:
Transparenţa
(1)Statele membre notifică Comisiei până la 18 ianuarie 2016 o listă a profesiilor
reglementate existente, specificând activităţile acoperite de fiecare profesie, şi o listă a
formelor de educaţie şi formare reglementate şi de formare cu structură specială
menţionate la articolul 11 litera (c) punctul (ii) pe teritoriul lor. Orice modificare a
acestor liste se notifică, de asemenea, Comisiei, fără întârziere nejustificată. Comisia
creează şi gestionează o bază de date disponibilă publicului a profesiilor reglementate,
care include o descriere generală a activităţilor care corespund fiecărei profesii.
(2)Până la 18 ianuarie 2016, statele membre notifică Comisiei lista profesiilor pentru
care, în temeiul articolului 7 alineatul (4) este necesară o verificare prealabilă a
calificărilor. Statele membre furnizează Comisiei o justificare specifică pentru
includerea pe acea listă a fiecăreia dintre aceste profesii.
(3)Statele membre examinează dacă cerinţele din cadrul sistemului lor juridic care
restricţionează accesul la o profesie sau exercitarea acesteia pentru titularii unei
anumite calificări profesionale, inclusiv utilizarea titlurilor profesionale şi
activităţile profesionale permise în temeiul acestor titluri, menţionate în prezentul
articol ca "cerinţe", sunt compatibile cu următoarele principii:
a)cerinţele nu trebuie să fie direct sau indirect discriminatorii pe bază de cetăţenie sau
reşedinţă;
b)cerinţele trebuie să fie justificate prin motive imperative de interes general;
c)cerinţele trebuie să fie adecvate pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului urmărit şi
nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.
(4)Alineatul (1) se aplică şi profesiilor reglementate într-un stat membru de către o
asociaţie sau organizaţie în sensul articolului 3 alineatul (2) şi oricăror cerinţe legate de
calitatea de membru al asociaţiilor sau organizaţiilor respective.
(5)Până la 18 ianuarie 2016, statele membre transmit Comisiei informaţii privind
cerinţele pe care intenţionează să le păstreze şi motivele pentru care consideră că
cerinţele respective sunt conforme cu alineatul (3). Statele membre transmit informaţii
privind cerinţele pe care le introduc ulterior şi motivele pentru care consideră că
cerinţele respective sunt conforme cu alineatul (3) în termen de şase luni de la adoptarea
măsurii.

(6)Până la 18 ianuarie 2016 şi apoi din doi în doi ani, statele membre prezintă, de
asemenea, Comisiei un raport privind cerinţele pe care le-au înlăturat sau le-au făcut
mai puţin stricte.
(7)Comisia înaintează rapoartele menţionate la alineatul (6) celorlalte state membre,
care îşi prezintă observaţiile în termen de şase luni. În acelaşi termen de şase luni,
Comisia consultă părţile interesate, inclusiv reprezentanţii profesiilor în cauză.
(8)Comisia prezintă un raport de sinteză pe baza informaţiilor furnizate de statele
membre grupului de coordonatori instituit în temeiul Deciziei 2007/172/CE a
Comisiei din 19 martie 2007 de instituire a grupului de coordonatori pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale (*), care poate formula observaţii.
(*)JO L 79, 20.3.2007, p. 38.
(9)Având în vedere observaţiile menţionate la alineatele (7) şi (8), Comisia, până a 18
ianuarie 2017, îşi prezintă constatările finale Parlamentului European şi Consiliului,
însoţite, după caz, de propuneri pentru iniţiative suplimentare.

TITLUL VI:ALTE DISPOZIŢII
Art. 60:
Rapoarte
(1)De la 20 octombrie 2007, statele membre prezintă Comisiei, la fiecare doi ani,
un raport privind punerea în aplicare a sistemului introdus. În afară de observaţii
generale, acest raport cuprinde un rezumat statistic al deciziilor luate, precum şi o
descriere a principalelor probleme care decurg din punerea în aplicare a prezentei
directive.
Cu începere de la 18 ianuarie 2016, rezumatul statistic al deciziilor luate menţionat la
primul paragraf cuprinde informaţii detaliate privind numărul şi tipurile de decizii luate
în conformitate cu această directivă, inclusiv tipurile de decizii privind accesul parţial
luate de autorităţile competente în conformitate cu articolul 4f şi o descriere a
principalelor probleme rezultate din aplicarea prezentei directive.
(2)Până la 18 ianuarie 2019 şi ulterior din cinci în cinci ani, Comisia publică un
raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.
Primul astfel de raport se concentrează, în special, asupra elementelor noi introduse în
această directivă şi analizează, în special, următoarele aspecte:
a)funcţionarea cardului profesional european;
b)modernizarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor pentru profesiile acoperite de
capitolul III din titlul III, inclusiv lista de competenţe menţionată la articolul 31
alineatul (7);

c)funcţionarea cadrelor comune de formare şi a testelor comune de formare;
d)rezultatele programului special de revalorizare stipulat de actele cu putere de
lege şi actele administrative româneşti pentru deţinătorii titlurilor de calificare
menţionate la articolul 33a, precum şi pentru deţinătorii de titluri de calificare de
nivel post-secundar, în vederea evaluării necesităţii de a revizui dispoziţiile actuale
care reglementează regimul drepturilor dobândite aplicabil titlurilor de calificare
româneşti de asistent medical generalist.
Statele membre furnizează toate informaţiile necesare pentru pregătirea respectivului
raport.

Art. 61:
Clauză de derogare
În cazul în care, pentru aplicarea unei dispoziţii a prezentei directive, un stat membru
întâmpină dificultăţi majore în anumite domenii, Comisia examinează respectivele
dificultăţi în colaborare cu statul membru în cauză.
După caz, Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a permite statului
membru respectiv să deroge de la dispoziţia în cauză pentru o perioadă limitată.

Art. 62:
Abrogarea
Directivele 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE,
89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE şi 1999/42/CE se abrogă cu efect de la 20
octombrie 2007. Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la
prezenta directivă, iar actele adoptate în temeiul respectivelor directive nu sunt afectate
de abrogarea lor.
Art. 63:
Transpunerea
Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare
pentru a se conforma prezentei directive până la 20 octombrie 2007. Statele membre
informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta
directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele
membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Art. 64:
Intrarea în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Art. 65:
Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
-****Adoptată la Strasburg, 7 septembrie 2005.
Pentru Parlamentul European
Preşedintele
J. BORELL FONTELLES

Pentru Consiliu
Preşedintele
C. CLARKE

ANEXA I:Lista asociaţiilor sau organizaţiilor profesionale care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2)
A)IRLANDA (1)
1.The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2.The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3.The Association of Certified Accountants (2)
4.Institution of Engineers of Ireland
5.Irish Planning Institute
B)REGATUL UNIT
1.Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2.Institute of Chartered Accountants of Scotland
3.Institute of Chartered Accountants in Ireland
4.Chartered Association of Certified Accountants
5.Chartered Institute of Loss Adjusters
6.Chartered Institute of Management Accountants
7.Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8.Chartered Insurance Institute
9.Institute of Actuaries
10.Faculty of Actuaries

11.Chartered Institute of Bankers
12.Institute of Bankers in Scotland
13.Royal Institution of Chartered Surveyors
14.Royal Town Planning Institute
15.Chartered Society of Physiotherapy
16.Royal Society of Chemistry
17.British Psychological Society
18.Library Association
19.Institute of Chartered Foresters
20.Chartered Institute of Building
21.Engineering Council
22.Institute of Energy
23.Institution of Structural Engineers
24.Institution of Civil Engineers
25.Institution of Mining Engineers
26.Institution of Mining and Metallurgy
27.Institution of Electrical Engineers
28.Institution of Gas Engineers
29.Institution of Mechanical Engineers
30.Institution of Chemical Engineers
31.Institution of Production Engineers
32.Institution of Marine Engineers
33.Royal Institution of Naval Architects
34.Royal Aeronautical Society
35.Institute of Metals
36.Chartered Institution of Building Services Engineers
37.Institute of Measurement and Control
38.British Computer Society
( )Resortisanţii irlandezi sunt şi membri ai următoarelor asociaţii sau organizaţii din
Regatul Unit:
1

Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries

The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2)Doar în sensul activităţii de verificare a conturilor.

ANEXA IV:Activităţi pe categorii de experienţă profesională prevăzute la
articolele 17, 18 şi 19
Partea I:Lista I
Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin
Directiva 69/77/CEE, şi a directivelor 68/366/CEE şi 82/489CEE

1.Directiva 64/427/CEE
(Directiva de liberalizare 64/429/CEE)
Nomenclatorul NICE (corespunzător grupelor principale ISIC 23-40)
Grupa

23

Producţia de textile

232

Fabricarea şi prelucrarea de materiale textile pe maşini pentru
lână cardată

233

Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru
bumbac

234

Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru
mătase

235

Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru
in şi cânepă

236

Alte industrii de fibre textile (iută, fibre dure etc), funii şi
frânghii

237

Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate

238

Finisaje textile

239

Alte industrii textile

24

Producţia de încălţăminte, alte articole de confecţii şi lenjerie
de pat

241

Producţia de încălţăminte (cu excepţia celei din cauciuc sau
lemn), cu ajutorul maşinilor

242

încălţăminte lucrată manual şi reparaţii

243

Fabricarea confecţiilor (cu excepţia celor din blană)

244

Fabricarea de saltele şi lenjerie de pat

245

Industriile pielăriei şi blănurilor

25

Producţia de lemn şi plută (cu excepţia producţiei de mobilă
din lemn)

251

Debitarea şi prepararea industrială a lemnului

252

Fabricarea de produse de lemn semifinite

253

Producţia de serie a materialelor de construcţie din lemn,
inclusiv pardoseli

254

Fabricarea de containere de lemn

255

Fabricarea altor articole din lemn (cu excepţia mobilei)

259

Fabricarea de articole din pai, plută, împletituri din nuiele şi
trestie; fabricarea de perii

Grupa

26

260 Producţia de mobilă din lemn

Grupa

27

Producţia de hârtie şi articole de hârtie

271

Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

272

Prelucrarea hârtiei şi cartonului şi fabricarea de articole din
celuloză

Grupa

28

280 Tipărire, editare şi industriile conexe

Grupa

29

Industria pielăriei

291

Tăbăcării şi ateliere de finisare a pieilor

292

Fabricarea de articole din piele

30

Industria cauciucului şi a materialelor plastice, a fibrelor
artificiale şi a produselor amilacee

301

Prelucrarea cauciucului şi a azbestului

302

Prelucrarea materialelor plastice

303

Fabricarea fibrelor artificiale

31

Industria chimică

311

Fabricarea materiilor chimice de bază şi prelucrarea lor

Grupa

Grupa

Fosta
grupă

Fosta
grupă

312

Fabricarea specializată a produselor chimice, în special pentru
utilizare în industrie şi agricultură (inclusiv fabricarea pentru
uz industrial a grăsimilor şi uleiurilor vegetale sau animale din
grupa ISIC 312)

313

Fabricarea specializată de produse chimice, în special pentru uz
gospodăresc sau administrativ [exclusiv fabricarea de produse
medicinale şi farmaceutice (fosta grupă ISIC 319)]

Grupa

32

320 Industria petrolieră

Grupa

33

Fabricarea produselor minerale nemetalice

331

Fabricarea de articole din argilă structurală

332

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

333

Fabricarea de produse din ceramică, inclusiv articole refractare

334

Fabricarea cimentului, varului şi gipsului

335

Fabricarea materialelor structurale din beton, ciment şi gips

339

Prelucrarea pietrei şi fabricarea altor produse minerale
nemetalice

34

Fabricarea şi tratarea primară a metalelor feroase şi neferoase

341

Industria siderurgică (aşa cum este definită în Tratatul CECO,
inclusiv uzinele de cocsificare integrate în combinate
siderurgice)

342

Fabricarea de ţevi de oţel

343

Trefilarea sârmei, trefilarea la rece, laminarea la rece a
benzilor, profilarea la rece

344

Fabricarea şi tratamentele primare ale metalelor neferoase

345

Topitorii de metale feroase şi neferoase

35

Producţia de produse metalice (cu excepţia maşinilor şi
echipamentelor de transport)

351

Forjare, matriţare şi presare

352

Tratamente secundare şi tratamente de suprafaţă

353

Structuri metalice

354

Fabricarea de cazane şi produse industriale tubulare

355

Fabricarea de unelte şi articole finite din metal (cu excepţia
echipamentelor electrice)

359

Activităţi auxiliare în construcţia de maşini

36

Producţia de maşini, altele decât cele electrice

Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

Fosta
grupă

361

Fabricarea de maşini agricole şi tractoare

362

Fabricarea de echipament de birotică

363

Fabricarea de maşini-unelte de prelucrare a metalelor şi de
elemente şi piese pentru acestea şi pentru alte utilaje de forţă

364

Fabricarea de maşini pentru textile şi accesorii, fabricarea de
maşini de cusut

365

Fabricarea de maşini şi echipamente pentru industria
alimentară şi a băuturilor şi pentru industria chimică şi industrii
conexe

366

Fabricarea de instalaţii şi echipamente pentru minerit, topitorii
şi oţelării şi pentru industria construcţiilor; fabricarea de
echipament cu acţionare mecanică

367

Fabricarea de echipamente de transmisie

368

Fabricarea de maşini pentru alte scopuri industriale specifice

369

Fabricarea de alte maşini şi echipamente ne-electrice

37

Electrotehnică

371

Fabricarea de fire şi cabluri electrice

372

Fabricarea de motoare, generatoare, transformatoare,
schimbătoare şi alte echipamente similare pentru furnizarea
energiei electrice

373

Fabricarea de echipamente electrice pentru uz comercial direct

374

Fabricarea de echipamente de telecomunicaţii, contoare, alte
aparate de măsură şi echipamente electro-medicale

375

Fabricarea de echipamente electronice, receptoare radio şi TV,
echipament audio

376

Fabricarea de aparate electrice de uz gospodăresc

377

Fabricarea de lămpi şi echipamente de iluminat

378

Fabricarea de baterii şi acumulatori

379

Reparaţii, asamblare şi instalarea specializată a echipamentelor
electrice

38

Fabricarea de echipamente de transport

383

Fabricarea de autovehicule şi piese pentru acestea

384

Reparaţii la autovehicule, motociclete şi biciclete

385

Fabricarea de motociclete, biciclete şi piese pentru acestea

389

Fabricarea de echipamente de transport care nu sunt clasificate

în alt loc
Grupa

Grupa

39

Diverse industrii prelucrătoare

391

Fabricarea de aparate de precizie şi de instrumente de măsură şi
control

392

Fabricarea de instrumente şi echipamente medicalechirurgicale şi de aparate ortopedice (cu excepţia încălţămintei
ortopedice)

393

Fabricarea de echipament fotografic şi optic

394

Fabricarea şi repararea ceasurilor

395

Fabricarea bijuteriilor şi prelucrarea metalelor preţioase

396

Fabricarea şi repararea instrumentelor muzicale

397

Fabricarea de jocuri, jucării şi articole de sport

399

Alte industrii manufacturiere

40

Construcţii

400

Construcţii (nespecializate); demolări

401

Construcţia de clădiri (locuinţe sau altele)

402

Construcţii civile; construcţia de drumuri, poduri, căi ferate etc.

403

Lucrări de instalaţii

404

Decorare si finisare

2.Directiva 68/366/CEE
(Directiva de liberalizare 68/365/CEE)
Nomenclatorul NICE
Grupa

20A

200 Industriile producătoare de grăsimi şi uleiuri animale şi
vegetale

20B

Industriile alimentare (cu excepţia industriei băuturilor)

201

Tăierea, prepararea şi păstrarea cărnii

202

Industria laptelui şi a produselor lactate

203

Conservarea şi păstrarea legumelor şi fructelor

204

Conservarea şi păstrarea peştelui şi a altor produse piscicole

205

Fabricarea produselor de morărit

206

Fabricarea produselor de panificaţie, inclusiv pesmeţi şi
biscuiţi

207

Industria zahărului

Grupa

208

Fabricarea dulciurilor din cacao, ciocolată şi zahăr

209

Fabricarea de produse alimentare diverse

21

Industria băuturilor

211

Producerea alcoolului etilic prin fermentare, producerea
drojdiei şi băuturilor spirtoase

212

Producerea vinului şi a altor băuturi alcoolice nemalţificate

213

Fabricarea berii şi malţificare

214

Industria băuturilor răcoritoare şi a apei carbogazoase

Fosta 30

Fabricarea produselor de cauciuc, a materialelor plastice, a
fibrelor sintetice şi a produselor cu amidon

304

Fabricarea produselor cu amidon
3.Directiva 82/489/CEE Nomenclatorul ISIC

Saloane de frumuseţe (cu excepţia serviciilor de pedichiură şi a şcolilor
profesionale de cosmetică şi coafură)

Fosta
855

Partea II:Lista II
Grupe care intră sub incidenţa directivelor 75/368/CEE, 75/369/CEE şi 82/470/CEE

1.Directiva 75/368/CEE [activităţi prevăzute la articolul 5 alineatul (1)]
Nomenclatorul ISIC
Fosta
04

Pescuit
043

Fosta
38

Fosta 71

Pescuit în apele interioare

Fabricarea echipamentelor de transport
381

Construcţii şi reparaţii de nave

382

Fabricarea echipamentelor de cale ferată

386

Fabricarea avioanelor (inclusiv echipament spaţial)

Activităţi legate de transport şi alte activităţi decât transportul care se
încadrează în următoarele grupe:
Fosta 711

Servicii de vagon de dormit şi vagon-restaurant; întreţinerea
materialului rulant în ateliere de reparaţii; curăţarea
vagoanelor

Fosta 712

întreţinerea vehiculelor pentru transportul urban, suburban şi

interurban de călători
Fosta 713

întreţinerea vehiculelor pentru alte tipuri de transport de
călători (automobile, autocare, taxiuri)

Fosta 714

Operarea şi întreţinerea serviciilor auxiliare de transport
rutier (drumuri, tunele şi poduri cu taxă, depozite de mărfuri,
parcări, depouri de autobuze şi tramvaie)

Fosta 716

Activităţi legate de transportul pe apele interioare (operarea
şi întreţinerea căilor navigabile, a porturilor şi a altor
instalaţii pentru transportul pe apele interioare: servicii de
remorcare şi pilotaj în porturi, amplasarea balizelor,
încărcarea şi descărcarea navelor şi alte activităţi similare,
cum ar fi operaţiunile de salvare a navelor, remorcarea şi
întreţinerea hangarelor pentru ambarcaţiuni)

73

Comunicaţii: servicii poştale şi de telecomunicaţii

Fosta 85

Servicii personale
854

Spălătorii şi servicii de spălătorie, curăţare uscată şi vopsire

Fosta 856

Ateliere fotografice: fotografie portretistică şi comercială, cu
excepţia fotoreporterilor

Fosta 859

Servicii personale care nu sunt încadrate în altă parte
(întreţinerea şi curăţenia clădirilor, sau numai cazare)

2.Directiva 75/369/CEE (articolul 6: în cazul care activitatea este considerată a
fi de natură industrială sau meşteşugărească)
Nomenclatorul ISIC
Următoarele activităţi itinerante:

(a)cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:
- de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă
ISIC 612);
- în pieţe acoperite, în alte condiţii decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe
în aer liber;
(b)activităţi reglementate de măsurile tranzitorii adoptate deja care exclud în mod
expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi în mod itinerant.

3.Directiva 82/470/CEE [articolul 6 alineatele (1) şi (3)] Grupele 718 şi 720 din
Nomenclatorul ISIC
Activităţile includ în special:
- organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a
unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.)
pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei [articolul 2 punctul B
litera (a)];
- intermedierea între furnizorii de diferite metode de transport şi persoanele care
expediază sau primesc mărfuri şi desfăşurarea unor activităţi conexe:
(aa)prin încheierea unor contracte cu furnizorii din domeniul transportului, în
numele titularilor;
(bb)prin alegerea modului de transport, a firmei şi a rutei considerate cea mai
profitabilă pentru titular;
(cc)prin rezolvarea aspectelor tehnice ale operaţiunii de transport (de exemplu
ambalaje pentru transport); prin realizarea unor operaţii auxiliare transportului (de
exemplu asigurarea rezervelor de gheaţă pentru vagoanele frigorifice);
(dd)prin rezolvarea formalităţilor legate de transport, cum ar fi redactarea scrisorilor
de trăsură; prin gruparea şi dispersarea expediţiilor;
(ee)prin coordonarea diverselor etape ale transportului, prin asigurarea tranzitului,
re-expedierea, transbordarea şi alte operaţii terminale;
(ff)prin stabilirea costului, a cărăuşilor, precum şi a mijloacelor de transport pentru
persoane care expediază sau primesc marfă:
- evaluarea costurilor de transport şi verificarea deconturilor detaliate;
- întreprinderea unor demersuri temporare sau permanente în numele şi din partea
unui armator sau transportator maritim (pe lângă autorităţile portuare, furnizorii
maritimi etc.).
[Activităţile enumerate la articolul 2 punctul A literele (a), (b) şi (d)].

Partea III:Lista III
Directivele 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE,
70/523/CEE şi 82/470/CEE

Subpartea 1:Directiva 64/222/CEE (Directivele de liberalizare 64/223/CEE şi
64/224/CEE)
(1)Activităţi nesalariate care ţin de comerţul engros, cu excepţia celui cu medicamente
şi produse farmaceutice, a celui cu produse toxice şi agenţi patogeni şi a celui cu
cărbune (fosta grupă 611).
(2)Activităţi profesionale ale unui intermediar, care este împuternicit şi are instrucţiuni
de la una sau mai multe persoane să negocieze sau să efectueze tranzacţii comerciale în
numele şi din partea respectivelor persoane.
(3)Activităţi profesionale ale unui intermediar care, deşi nu are instrucţiuni permanente
în acest sens, pune în contact persoane care doresc să contracteze direct între ele sau le
pregăteşte tranzacţiile comerciale sau ajută la încheierea acestora.
(4)Activităţi profesionale ale unui intermediar care încheie tranzacţii comerciale în
nume propriu sau în numele altora.
(5)Activităţi profesionale ale unui intermediar care realizează în numele altora vânzări
en gros pe bază de licitaţie.
(6)Activităţi profesionale ale unui intermediar care merge din uşă în uşă căutând
comenzi.
(7)Prestarea de servicii, cu titlu profesional, de către un intermediar salariat de una sau
mai multe întreprinderi comerciale, industriale sau meşteşugăreşti.
Subpartea 2:Directiva de liberalizare 68/363/CEE
ISIC fosta grupă 612 Comerţul cu amănuntul
Activităţi excluse:
012

Închirieri de maşini agricole

640

Imobiliare, închirierea de proprietăţi

713

Închirierea de automobile, trăsuri şi cai

718

Închirierea de vagoane de cale ferată

839

Închirierea de maşini pentru întreprinderi comerciale

841

Rezervarea de bilete la cinema şi închirierea de filme cinematografice

842

Rezervarea de bilete la teatru şi închirierea de echipament teatral

843

Închirierea de ambarcaţiuni, biciclete, automate de jocuri de îndemânare şi de
noroc

853

Închirierea de camere mobilate

854

Închirierea de lenjerie

859

Închirierea de îmbrăcăminte

Subpartea 3:Directiva 68/368/CEE
(Directiva de liberalizare 68/367/CEE)
Nomenclatorul ISIC
ISIC fosta grupă 85:
(1)Restaurante, cafenele, taverne şi alte localuri de alimentaţie publică (grupa ISIC 852)
(2)Hoteluri, pensiuni, tabere şi alte locuri de cazare (grupa ISIC 853)
Subpartea 4:Directiva 75/368/CEE (articolul 7)
Toate activităţile enumerate în anexa la Directiva 75/368/CEE, cu excepţia celor
menţionate la articolul 5 alineatul (1) din directiva respectivă (lista II punctul 1 din
prezenta anexă)
Nomenclatorul ISIC
Fosta grupă 62 Bănci şi alte instituţii financiare
Fosta grupă 620

Societăţi de cumpărare a brevetelor şi de
licenţiere

Fosta grupă 71 Transport
Fosta grupă 713

Transportul rutier de călători, cu excepţia
transportului cu vehicule motorizate

Fosta grupă 719

Transportul hidrocarburilor lichide şi a altor
produse chimice lichide prin conducte

Fosta grupă 82 Servicii comunitare
827

Biblioteci, muzee, grădini botanice şi zoologice

Fosta grupă 84 Servicii de recreere
843

Servicii de recreere care nu sunt clasificate în
altă parte:
- activităţi sportive (terenuri de sport,
organizarea unor evenimente sportive etc.), cu
excepţia activităţilor instructorilor sportivi
- jocuri (herghelii cu cai de curse, terenuri
pentru jocuri, hipodromuri)
- alte activităţi de recreere (circuri, parcuri de

distracţii şi alte activităţi distractive)
Fosta grupă 85 Servicii personale
Fosta grupă 851

Servicii gospodăreşti

Fosta grupă 855

Saloane de frumuseţe şi serviciile de
manichiură, cu excepţia serviciilor de
pedichiură şi ale şcolilor profesionale de
cosmetică şi coafură

Fosta grupă 859

Servicii personale care nu sunt clasificate în
altă parte, cu excepţia maseurilor sportivi şi
sanitari şi a ghizilor montani, împărţite în
următoarele grupe:
- dezinfecţie şi dezinsecţie;
- închirierea de haine şi spaţii de depozitare;
- agenţii matrimoniale şi servicii similare;
- astrologie, ghicit şi alte activităţi
asemănătoare;
- servicii de igienă şi activităţi conexe;
- pompe funebre şi întreţinerea cimitirelor;
- curieri şi ghizi-interpreţi.

Subpartea 5:Directiva 75/369/CEE (articolul 5)
Următoarele activităţi itinerante:

(a)cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:
- de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă 612
ISIC);
- în pieţe acoperite, în alte moduri decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe în
aer liber;
(b)activităţi reglementate de măsurile tranzitorii deja adoptate care exclud în mod
expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi itinerante.
Subpartea 6:Directiva 70/523/CEE
Activităţile persoanelor care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului
engros cu cărbuni şi activităţile intermediarilor din domeniul comerţului cu cărbuni
(fosta grupă 6112, Nomenclatorul ISIC)

Subpartea 7:Directiva 82/470/CEE [articolul 6 alineatul (2)]
[Activităţi enumerate la articolul 2 punctul A literele (c) şi (e), punctul B litera (b),
punctele C şi D]
Aceste activităţi includ:
- închirierea de vagoane de cale ferată pentru transportul de persoane şi de mărfuri;
- activităţi de intermediere în vânzarea, cumpărarea sau închirierea navelor;
- pregătirea, negocierea şi încheierea de contracte pentru transportul emigranţilor;
- primirea tuturor obiectelor şi mărfurilor depozitate, în numele depozitarului, fie că se
află sau nu sub control vamal, în antrepozite, depozite generale, depozite de mobilă,
depozite frigorifice, silozuri, etc.;
- emiterea unei chitanţe pentru depozitar cu privire la obiectele sau mărfurile depozitate;
- asigurarea de spaţii, hrană şi locuri de vânzare pentru animale vii în aşteptarea
vânzării sau în tranzit de la sau spre piaţă;
- efectuarea inspecţiei sau evaluării tehnice pentru autovehicule;
- măsurarea, cântărirea şi calibrarea mărfurilor.

ANEXA V:Recunoaşterea pe baza coordonării condiţiilor minime de formare
5.1.V.1. MEDIC
5.1.1.Titluri de calificare de bază în medicină

Ţara

Titlul de calificare

Organismul care Certificatul care Data de
eliberează titlul de însoţeşte titlul de referinţă
calificare
calificare

Belgie/Belgique Diploma van
- Les
/ Belgien
arts/Diplome de
universites/De
docteur en medecine universi- teiten
Diplome de
- Le Jury
«medecin»/Master competent
in de geneeskunde d'enseig- nement

20.12.197
6

de la Communaute
franţaise/De
bevoegde Examencommissie
van de Vlaamse
Gemeenschap
[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea [POZĂ - a se
actul modificator-] vedea actul
modificator-]

Ceska republika Diplom o ukoncenf Lekarska fakulta
studia ve studijni'm univerzity v Ceske
programu vseobecne republice
lekarstvf (doktor
medici'ny, MUDr.)
Danmark

Bevis for
kandidatuddannelse
n i medicin
(cand.med.)
Bevis for bestâet
lgevidenska- belig
embedseksamen
(cand. med.)

Universitet
Styrelsen for
Patientsikkerhed
Medicinsk
universitetsfakulte
t

Deutschland

- Zeugnis uber die
Ărztliche Prufung
- Zeugnis uber die
Ărztliche

Zustandige
Behorden

1.1.2007

1.5.2004

- Autorisation
20.12.197
som lge, uds- tedt 6
af
Sundhedsstyrelse
n og
- Tilladelse til
selvstendigt virke
som lge
(dokumen- tation
for gennemf0rt
prak- tisk
uddannelse),
udstedt af
Sundhedsstyrelse
n
- Autorisation
som lge og
tilladelse til
selvstendigt virke
som lge
20.12.197
6

Staatsprufung und
Zeugnis uber die
Vorbereitungszeit
als
Medizinalassistent,
so- weit diese nach
den deuts- chen
Rechtsvorschriften
noch fur den
Abschluss der
arztlichen
Ausbildung vorgesehen war
Eesti

Arstikraad
Tartu Ulikool
Degree in Medicine
(MD)
Diplom arstiteaduse
oppekava labimise
kohta

1.5.2004

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea [POZĂ - a se
actul modificator-] vedea actul
modificator-]

1.1.1981

Espana

Ti'tulo de
Licenciado en
Medicina y Cirugia
Ti'tulo de
Licenciado en
Medicina
Ti'tulo de
Graduado/a en
Medicina

1.1.1986

France

Diplome de fin de Universites
deuxieme cycle des
etudes medicales

20.12.197
6

Hrvatska

Diploma «doktor
Medicinski
medicine/dok- torica fakulteti
medicine»
sveucilista u
Republici

1.7.2013

- Ministerio de
Education y
Cultura
- El rector de una
Universidad

Hrvatskoj
Ireland

Primary
qualification

Competent
examining body

Certificate of
experience

Italia

Diploma di laurea in Universita
medicina e chirurgia

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea [POZĂ - a se
actul modificator-] vedea actul
modificator-]

1.5.2004

Latvija

arsta diploms

1.5.2004

Lietuva

1. Aukstojo mokslo Universitetas
diplomas,
nurodantis suteikt
gydytojo
kvalifikacij
2. Magistro
diplomas (medicinos magistro
kvalifikacinis
laipsnis ir gydytojo
kvalifi- kacija)

1. Internaturos
1.5.2004
pazymejimas,
nurodantis suteikt
medici- nos
gydytojo
profesinş kvalifikacij
2. Internaturos
pazymejimas
(medicinos
gydytojo profesine kvalifikacija)

Luxemburg

Diplome d'Etat de Jury d'examen
docteur en
d'Etat
medecine, chirurgie
et accou- chements

Certificat de stage 20.12.197
6

Magyarorszag

Okleveles
Egyetem
orvosdoktor oklevel
(dr. med)

Malta

Lawrja ta' Tabib tal- Universita" ta'
Medicina u lMalta
Kirurgija

Nederland

Getuigschrift van
met goed gevolg

Diploma di
20.12.197
abilitazione
6
all'eser- cizio
della medicina e
chirurgia

Universitates tipa
augstskola

Faculteit
Geneeskunde

20.12.197
6

1.5.2004

Certifikat ta'
registrazzjoni
mahrug millKunsill Mediku

1.5.2004

20.12.197
6

afgelegd artsexamen
Osterreich

Urkunde uber die Medizinische
Verleihung des
Fakultat einer
akademischen
Universitat, bzw
Grades Dok- tor der Medizinische
gesamten Heilkunde Universitat
(bzw. Doctor
medicinae universae, Dr.med.univ.)

1.1.1994

Polska

Dyplom ukonczenia szkoJy wyzsze
studiow wyzszych
na kierunku lekarskim z tytulem
«lekarza»

Swiadectwo
1.5.2004
zlozenia
Lekarskie- go
Egzaminu
Panstwowe- go
(1) (3)
/Swiadectwo
zlozenia Lekarskiego Egzaminu
Koncowe- go (2)
(3 )

Portugal

Carta de Curso de Universidades
licenciatura em
medicina
Certificado de
mestrado inte- grado
em medicina

Certificado
emitido pela
Ordem dos
Medicos

România

Diplomă de licenţă
de doctor medic
Diplomă de licenţă
şi master (4)

Slovenija

Diploma, s katero se Univerza
podeljuje strokovni
naslov «doktor
medi- cine/doktorica
medicine»

Slovensko

DIPLOM vseobecne Univerzita
lekarstvo doktor

Universităţi
Ministerul
Educaţiei
Naţionale (4)

1.1.1986

1.1.2007

Potrdilo o
Opravljenem
Stro- kovnem
Izpitu za Poklic
Zdravnik/Zdravnica

1.5.2004

1.5.2004

vseobecneho
lekarstva
(«MUDr.»)
Suomi/Finland Laaketieteen
lisensiaatin tutkinto/Medicine
licentiatexamen

Yliopisto

1.1.1994

Sverige

Lakarexamen

Universitet eller
hogskola

Bevis om
1.1.1994
legitimation som
lakare, utfardat av
Socialstyrel- sen

United
Kingdom

Primary
qualification

Competent
examining body

Certificate of
experience

20.12.197
6

(1) Până în anul 2012.
(2) Începând din 2013.
(3) Până la 1 octombrie 2017, titlurile de calificare ar trebui să fie însoţite, de
asemenea, de un certificat de absolvire a unui stagiu postuniversitar («staz
podyplomowy»).
(4) începând din 2011.
5.1.2.Titluri de calificare ca medic specialist

Ţara

Titlul de calificare

Organismul care
eliberează titlul de
calificare

Data de
referinţă

Belgie/Belgique/ Bijzondere beroepstitel van Minister bevoegd voor
20.12.1976
Belgie
genees- heerVolksgezondspecialist/Titre
heid/Ministre de la Sante
professionnel par- ticulier publique
de medecin specialiste
[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul 1.1.2007
modificator-]

Ceska republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictvf 1.5.2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at
Sundhedsstyrelsen
betegne sig som speciallge Styrelsen for

20.12.1976

Patientsikkerhed
Deutschland

Facharztliche Anerkennung Landesarztekammer

20.12.1976

Eesti

Residentuuri lopetamist
Tartu Ulikool
toendav tun- nistus
Residentuuri loputunnistus
eriarstiabi erialal

1.5.2004

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul 1.1.1981
modificator-]

Espana

Tftulo de Especialista

Ministerio de Educacion y 1.1.1986
Cultura

France

1. Certificat d'etudes
speciales de me- decine
accompagne du diplome
d'Etat de docteur en
medecine
2. Attestation de medecin
specialiste qualifie
accompagnee du diplome
d'Etat de docteur en
medecine
3. Diplome d'etudes
specialisees ou diplome
d'etudes specialisees complementaires qualifiant de
medecine accompagne du
diplome d'Etat de docteur
en medecine

1. Universites
2. Conseil de l'Ordre des
medecins
3. Universites

Hrvatska

Diploma o specijalistickom Ministarstvo nadlezno za 1.7.2013
usavrsa- vanju
zdravstvo

Ireland

Certificate of Specialist
doctor

Competent authority

20.12.1976

Italia

Diploma di medico
specialista

Universita

20.12.1976

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul 1.5.2004
modificator-]

Latvija

«Sertifikats»-kompetentu

Latvijas Ărstu biedriba

20.12.1976

1.5.2004

iestazu izs- niegts
Latvijas Ărstniecibas
dokuments, kas apliecina, personu profesio- nalo
ka persona ir nokartojusi organizaciju savieniba
sertifikacijas eksamenu
specialitate
Lietuva

1. Rezidenturos
Universitetas
pazymejimas, nuro- dantis
suteikt gydytojo specialisto
profesinş kvalifikacj
2. Rezidenturos
pazymejimas (gydyto- jo
specialisto profesine
kvalifikacija)

1.5.2004

Luxemburg

Certificat de medecin
specialiste

Ministre de la Sante
publique

20.12.1976

Magyarorszag

Szakorvosi bizonyi'tvany

Nemzeti Vizsgabizottsag 1.5.2004

Malta

Certifikat ta' Specjalista
Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni 1.5.2004
dwar Spec- jalisti

Nederland

Bewijs van inschrijving in
een Specia- listenregister
Diploma geneeskundig
specialist

- Medische Specialisten 20.12.1976
Registratie Commissie
(MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot
bevordering der
Geneeskunst
- Sociaal-Geneeskundigen
Registra- tie Commissie
(SGRC) van de
Koninklijke
Nederlandsche
Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
- Registratiecommissie
Geneeskun- dig
Specialisten (RGS) van de
Koninklijke
Nederlandsche

Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst (1)
Osterreich

Facharztdiplom

Osterreichische
Ărztekammer

1.1.1994

Polska

Dyplom uzyskania tytulu
specjalisty

Centrum Egzaminow
Medycznych

1.5.2004

Portugal

Titulo de especialista

Ordem dos Medicos

1.1.1986

România

Certificat de medic
specialist

Ministerul Sănătăţii

1.1.2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialisticnem izpitu

1. Ministrstvo za zdravje 1.5.2004
2. Zdravniska zbornica
Slovenije

Slovensko

Diplom o specializării

1. Slovenskă zdravotmcka 1.5.2004
univerzita
2. Univerzita Komenskeho
v Bratislave
3. Univerzita Pavla Jozefa
Safărika v Kosiciach

Suomi/Finland

Erikoislăăkărin
tutkinto/Speciallăkarexamen

Yliopisto

1.1.1994

Sverige

Bevis om
specialkompetens som
lăka- re, utfărdat av
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1.1.1994

United Kingdom Certificate of Completion Postgraduate Medical
20.12.1976
of training
Education and Training 1.4.2010
Board
General Medical Council
(1) Începând din ianuarie 2013.
5.1.3.Denumirile cursurilor de formare în medicină specializată
Ţara

Anestezie

Chirurgie generală

Durata minimă a cursului de
formare: 3 ani

Durata minimă a cursului
de formare: 5 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Anesthesieien
reanimation/Anesthesie-reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceskă republika

Anesteziologie a intenzivnf
medicina

Chirurgie

Danmark

Anstesiologi

Kirurgi

Deutschland

Anăsthesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Uldkirurgia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Anestesiologfa y Reanimacion

Cirugfa general y del
aparato digestivo

France

Anesthesie-reanimation

Chirurgie generale

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i Opca kirurgija
intenzivna medicina

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia, rianimazione e terapia
intensiva
Anestesia, rianimazione, terapia
intensiva e del dolore (2)

Chirurgia generale

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Anesteziologija un reanimatologija Kirurgija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxemburg

Anesthesie-reanimation

Chirurgie generale

Magyarorszag

Aneszteziologia es intenzi'v terapia Sebeszet

Malta

Anestezija u Kura Intensiva

Kirurgija Generali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Osterreich

Anasthesiologie und
Intensivmedizin

- Chirurgie
- Allgemeinchirurgie und
Viszeralchirurgie (1)

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogolna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie şi terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in Splosna kirurgija
periope- rativna intenzivna
medicina

Slovensko

Anesteziologia a intenzivna
medicina

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja
tehohoito/Anestesiologi och
intensivvârd

Yleiskirurgia/Allman
kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvârd

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

(1) Începând din iunie 2015.
(2) Începând din februarie 2015.
Ţara

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Neurochirurgie
ien

Gynecologie obstetrique/Gynaecologie verloskunde

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictvf

Danmark

Neurokirurgi

Gynkologi og obstetrik

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und
Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sunnitusabi ja gunekoloogia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Neurocirugi'a

Obstetricia y ginecologia

France

Neurochirurgie

Gynecologie - obstetrique

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Neirokirurgija

Ginekologija un dzemdnieciba

Lietuva

Neurochirurgija

Akuserija ginekologija

Luxemburg

Neurochirurgie

Gynecologie - obstetrique

Magyarorszag

Idegsebeszet

Szuleszet-nogyogyaszat

Malta

Newrokirurgija

Ostetricja u Ginekologija

Nederland

Neurochirurgie

Obstetrie en Gynaecologie

Osterreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und
Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Pofoznictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodnistvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekologia a porodmctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja
synnytykset/Kvinnosjukdomar och forlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Ţara

Medicină generală (internă)

Oftalmologie

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 3 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Medecine interne/Inwendige
ien
geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Vnitrnf lekarstvf

Oftalmologie

Danmark

Oftalmologi

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Medicina interna

Oftalmologia

France

Medecine interne

Ophtalmologie

Hrvatska

Opca interna medicina

Oftalmologija i optometrija

Ireland

General (Internal) Medicine

Ophthalmic surgery

Ophthalmology (1)
Italia

Medicina interna

Oftalmologia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Interna medicina

Oftalmologija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxemburg

Medecine interne

Ophtalmologie

Magyarorszăg

Belgyogyăszat

Szemeszet

Malta

Medicina Interna

Oftalmologija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Osterreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und
Optometrie

Polska

Choroby wewnştrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnutorne lekărstvo

Oftalmologia

Suomi/Finland

Sisătaudit/Inre medicin

Silmătaudit/Ogonsjukdomar

Sverige

Internmedicin

Ogonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology

(1) Începând din 1991/1992.
Ţara

Otorinolaringologie

Pediatrie

Durata minimă a cursului de
formare: 3 ani

Durata minimă a cursului
de formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Oto-rhinoPediatrie/Pediatrie
ie
ien
laryngologie/Otorhinolaryngolo- g
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Otorinolaryngologie

Detske lekarstvf

Danmark

Oto-rhino-laryngologi

Pediatri

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und
Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarungoloogia

Pediaatria

[POZĂ - a se vedea

[POZĂ - a se vedea actul

[POZĂ - a se vedea actul

actul modificator-]

modificator-]

modificator-]

Espana

Otorrinolaringologia

Pediatria y sus areas
especificas

France

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie Pediatrie
cervico- faciale

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Otolaringologija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaik ligos

Luxemburg

Oto-rhino-laryngologie

Pediatrie

Magyarorszag

Ful-orr-gegegyogyaszat

Csecsemo- es
gyermekgyogyaszat

Malta

Otorinolaringologija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Osterreich

- Hals-, Nasen- und
Kinder- und
Ohrenkrankheiten
Jugendheilkunde
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
(1 )

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringologija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngologia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, Lastentaudit/Barnsjukdom
nas- och halssjukdomar
ar

Sverige

Oron-, nas- och halssjukdomar (oto- Barn- och
rhino- laryngologi)
ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics

(1) Începând din iunie 2015.
Ţara

Pneumologie

Urologie

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Pneumologie
ien

Urologie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Pneumologie a ftizeologie

Urologie

Danmark

Intern medicin: lungesygdomme Urologi

Deutschland

- Pneumologie
- Innere Medizin und
Pneumologie (1)

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Neumologi'a

Urologia

France

Pneumologie

Chirurgie urologique

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato
respiratorio

Urologia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Ftiziopneimonologija

Urologija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxemburg

Pneumologie

Urologie

Magyarorszăg

Tudogyogyăszat

Urologia

Malta

Medicina Respiratorja

Urologija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Osterreich

- Lungenkrankheiten
- Innere Medizin und
Pneumologie (2)

Urologie

Polska

Choroby pluc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumologia a ftizeologia

Urologia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja
allergologia/Lungsjuk- domar
och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

(1) Începând din iulie 2011.
(2) Începând din iunie 2015.
Ţara

Ortopedie

Anatomie patologică

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Chirurgie
ien
orthopedique/Orthopedische
heelkunde

Anatomie
pathologique/Pathologische
anatomie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceskă republika

Ortopedie

Patologie

Danmark

Ortopdisk kirurgi

Patologisk anatomi og
cytology

Deutschland

- Orthopădie (und
Unfallchirurgie)
- Orthopădie und
Unfallchirurgie (1)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Cirugi'a ortopedica y
traumatologia

Anatomia patologica

France

Chirurgie orthopedique et
traumatologie

Anatomie et cytologie
pathologiques

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija
Patologija i citologija (3)

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery Histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Traumatologija un ortopedija

Patologija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxemburg

Orthopedie

Anatomie pathologique

Magyarorszag

Ortopedia es traumatologia

Patologia

Malta

Kirurgija Ortopedika

Istopatologija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Osterreich

- Orthopadie und Orthopadische
Chirurgie
- Orthopadie und Traumatologie
(2 )

- Pathologie
- Klinische Pathologie und
Molekularpa- thologie (2)
- Klinische Pathologie und
Neuropatholo- gie

Polska

Ortopedia i traumatologia
narzdu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie şi traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

- Ortopedska kirurgija;
Travmatologija

Patologija

Slovensko

Ortopedia

Patologicka anatomia

Suomi/Finland

Ortopedia ja
traumatologia/Ortopedi och
traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery Histopathology

(1) Începând din mai 2006.
(2) Începând din iunie 2015.
(3) Începând de la 3 noiembrie 2015.
Ţara

Neurologie

Psihiatrie

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Neurologie
ien

Psychiatrie, particulierement
de l'adulte/Psy- chiatrie, meer
bepaald in de volwassenpsychiatrie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und
Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psuhhiaatria

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Neurologia

Psiquiatria

France

Neurologie

Psychiatrie

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Neirologija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxemburg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarorszag

Neurologia

Pszichiatria

Malta

Newrologija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Osterreich

Neurologie

Psychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurologia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry

Ţara

Radiologie - imagistică
medicală

Radioterapie

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Radiodiagnostic/Rontgendiagn Radiotherapieien
ose
oncologie/Radiotherapie-oncologie
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Radiologie a zobrazovacf
metody

Radiacm onkologie

Danmark

Radiologi

Klinisk Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Radiodiagnostico

Oncologia radioterapica

France

Radiodiagnostic et imagerie
medicale

Oncologie option oncologie
radiotherapique

Hrvatska

Klinicka radiologija

Onkologija i radioterapija

Ireland

Radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Diagnostiska radiologija

Terapeitiska radiologija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxemburg

Radiodiagnostic

Radiotherapie

Magyarorszăg

Radiologia

Sugărterăpia

Malta

Radjologija

Onkologija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Osterreich

Radiologie

StrahlentherapieRadioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka
obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnostico

Radioterapia Radioncologia

România

Radiologie-imagistică
medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rădiologia

Radiacnă onkologia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syopătaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi Radiologi Tumorsjukdomar (allmăn
(2 )
onkologi) Onkologi (1)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology

(1) Începând din septembrie 2008.
(2) Începând din mai 2015.
Ţara

Chirurgie plastică

Medicină de laborator

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Chirurgie plastique,
ien
reconstructrice et esthetique/Plastische,
reconstructieve en es- thetische
heelkunde

Biologie clinique/Klinische
biologie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Plasticka chirurgie

Danmark

Plastikkirurgi

Deutschland

- Plastische (und Ăsthetische)
Chirurgie
- Plastische und Ăsthetische
Chirurgie (1)

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Cirugi'a plastica, estetica y
reparadora

Analisis cli'nicos

France

Chirurgie plastique,
reconstructrice et es- thetique

Biologie medicale

Hrvatska

Plasticna, rekonstrukcijska i
estetska kirurgija

Ireland

Plastic, reconstructive and
aesthetic surgery

Italia

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed Patologia clinica

Laboratoriumsmedizin (2)

estetica

Patologia clinica e
biochimica clinica (4)

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Plastiska kirurgija

Lietuva

Plastine ir rekonstrukcine
chirurgija

Laboratorine medicina

Luxemburg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarorszag

Plasztikai (egesi) sebeszet

Orvosi laboratoriumi
diagnosztika

Malta

Kirurgija Plastika

Nederland

Plastische chirurgie

Osterreich

Plastische, Ăsthetische und
Rekonstruktive Chirurgie
Plastische, Rekonstruktive und
Ăsthetische Chirurgie (3)

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plastica, estetica e
reconstrutiva

Patologia clinica

România

Chirurgie plastică, estetică şi
microchirurgie reconstructivă

Medicină de laborator

Slovenija

Plasticna, rekonstrukcijska in
estetska kirurgija

Slovensko

Plasticka chirurgia

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Plastic surgery

Laboratorna medicina

(1) Începând din 2006.
(2) Începând din 2012.
(3) Începând din iunie 2015.
(4) Începând din iunie 2015.
(5) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 30 decembrie 1994.
Ţara

Microbiologie-bacteriologie

Biochimie

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg
ien
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Lekarska mikrobiologie

Klinicka biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

- Mikrobiologie (Virologie) und Laboratoriumsmedizin (1)
Infektion- sepidemiologie
- Mikrobiologie, Virologie und
Infektion- sepidemiologie (3)

Eesti
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Microbiologic y parasitologic

Bioquimica clinica

France
Hrvatska

Klinicka mikrobiologija

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica (5)

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Mikrobiologija

Lietuva
Luxemburg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarorszag

Orvosi mikrobiologia

Malta

Mikrobijologija

Patologija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie (2)

Osterreich

- Hygiene und Mikrobiologie
- Klinische Mikrobiologie und
Hygiene (4)
- Klinische Mikrobiologie und
Virologie (4)

Medizinische und Chemische
Labordiagnos- tik

Polska

Mikrobiologia lekarska

Portugal
România
Slovenija

Klinicna mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinicka mikrobiologia

Klinicka biochemia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk Kliininen kemia/Klinisk kemi
mikrobiolo- gi

Sverige

Klinisk bakteriologi Klinisk
mikrobiologi (7)

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and
virology

Chemical pathology

(1) Până în anul 2012.
(2) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 4 aprilie 2000.
(3) Începând din mai 2006.
(4) Începând din iunie 2015.
(5) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 3 iunie 2015.
(6) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 30 decembrie 1994.
(7) Începând din mai 2015.
Ţara

Imunologie

Chirurgie toracică

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg
ien

Chirurgie
thoracique/Heelkunde op de
thorax (1)

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceskă republika

Alergologie a klinickă
imunologie

Hrudnf chirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

Deutschland

Thoraxchirurgie

Eesti

Torakaalkirurgia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Inmunologfa

France
Hrvatska

- Cirugfa torăcica
- Cirugfa cardiovascular
Chirurgie thoracique et
cardiovasculaire

Alergologija i klinicka
imunologija

Ireland

Immunology (clinical and
laboratory)

Italia

Cardiothoracic surgery
- Chirurgia toracica
- Cardiochirurgia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Imunologija

Torakala kirurgija Sirds kirurgs

Lietuva

Krutines chirurgija

Luxemburg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarorszag

Allergologia es klinikai
immunologia

Mellkassebeszet

Malta

Immunologija

Kirurgija Kardjo-Toracika

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

Osterreich

- Immunologie
- Klinische Immunologie (2)

Thoraxchirurgie

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

Cirurgia cardiotoracica

România

Chirurgie toracică

Slovenija

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinicka imunologia a
alergologia

Suomi/Finland

Hrudnfkovâ chirurgia
Sydan-ja
rintaelinkirurgia/Hjart- och
thorax- kirurgi

Sverige

Klinisk immunologi (3)

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

(1) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 1 ianuarie 1983.
(2) Începând din iunie 2015.
(3) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 14 iunie 2017.
Ţara

Belgique/Belgie/Belg
ien

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Titlul

Titlul
Chirurgie des
vaisseaux/Bloedvatenheelkun-

de (1)
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Detska chirurgie

Cevnf chirurgie

Danmark

Karkirurgi

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefă[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]chirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Cirugi'a pediatrica

Angiologi'a y cirugi'a vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Hrvatska

Djecja kirurgija

Vaskularna kirurgija

Ireland

Paediatric surgery

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Bernu kirurgija

Asinsvadu kirurgija

Lietuva

Vaik chirurgija

Kraujagys% chirurgija

Luxemburg

Chirurgie pediatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarorszag

Gyermeksebeszet

Ersebeszet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurgija Vaskolari

Osterreich

Kinder- und Jugendchirurgie

Allgemeinchirurgie und
Gefă[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]chirurgie

Polska

Chirurgia dziecişca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediatrica

Angologia/Cirurgia vascular

România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

Nederland

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detska chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kărlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

Karlkirurgi

United Kingdom

Paediatric surgery

Vascular surgery

(1) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 1 ianuarie 1983.

Ţara

Cardiologie

Gastroenterologie

Durata minimă a cursului de Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani
formare: 4 ani
Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Cardiologie
ien

Gastro-enterologie/Gastroenterologie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Intern medicin: kardiologi

Intern medicin: gastroenterology
og hepato- logi

Deutschland

- Innere Medizin und
Schwerpunkt Kar- diologie
- Innere Medizin und
Kardiologie (2)

- Innere Medizin und
Schwerpunkt Gastroenterologie
- Innere Medizin und
Gastroenterologie (2)

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Cardiologia

Aparato digestivo

France

Cardiologie et maladies
vasculaires

Gastro-enterologie et hepatologie

Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Malattie dell'apparato
cardiovascolare

Gastroenterologia
Malattie dell'apparato digerente
(3 )

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Kardiologija

Gastroenterologija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxemburg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarorszăg

Kardiologia

Gasztroenterologia

Malta

Kardjologija

Gastroenterologija

Nederland

Cardiologie

Maag-darm-leverziekten

Osterreich

Innere Medizin und
Kardiologie

Innere Medizin und
Gastroenterologie und

Hepatologie
Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

Kardiologija in vaskularna
medicina

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiologia

Gastroenterologia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterolo
gi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och
hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastroenterology

(1) Până la 14 septembrie 2010.
(2) Începând din octombrie 2009.
(3) Începând din iunie 2015.
Ţara

Reumatologie

Hematologie generală

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 3 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Rhumathologie/reumatologie
ien
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceskă republika

Revmatologie

Hematologie a transfuznf
lekarstvf

Danmark

Intern medicin: reumatologi

Intern medicin: hmatologi

Deutschland

- Innere Medizin und
Schwerpunkt Rheu- matologie
- Innere Medizin und
Rheumatologie (1)

- Innere Medizin und
Schwerpunkt Hăma- tologie
und Onkologie
- Innere Medizin und
Hămatologie und Onkologie
(1 )

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Reumatologia

Hematologia y hemoterapia

France

Rhumatologie

Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and
laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Reimatologija

Hematologija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxemburg

Rhumatologie

Hematologie

Magyarorszag

Reumatologia

Hematologia

Malta

Rewmatologija

Ematologija

Nederland

Reumatologie

Osterreich

Innere Medizin und
Rheumatologie

Innere Medizin und
Hamatologie und internistische Onkologie

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

Revmatologija

Hematologija

Slovensko

Reumatologia

Hematologia a
transfuziologia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen
hematologia/Klinisk
hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology

(1) Începând din octombrie 2009.
Ţara

Belgique/Belgie/Belg
ien

Endocrinologie

Fizioterapie

Durata minimă a cursului de
formare: 3 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 3 ani

Titlul

Titlul
Medecine physique et
readaptation/Fysische
geneeskunde en revalidatie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Diabelotologie a endokrinologie Rehabilitacnf a fyzikâlnf
medicina

Danmark

Intern medicin: endokrinologi

Deutschland

- Innere Medizin und
Physikalische und
Schwerpunkt En- dokrinologie Rehabilitative Medizin
und Diabetologie
- Innere Medizin und
Endokrinologie und Diabetologie
(1 )

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja fusiaatria

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Endocrinologia y nutricion

Medicina fi'sica y
rehabilitation

France

Endocrinologie - diabete maladies meta- boliques

Medecine physique et de
readaptation

Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i
rehabilitacija

Ireland

Endocrinology and diabetes
mellitus

Italia

Endocrinologia e malattie del
ricambio Endocrinologia e
malattie del metabolismo (2)

Medicina fisica e
riabilitazione Medicina fisica
e riabilitativa (2)

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Endokrinologija

Rehabilitologija Fiziska
rehabilitacija Fizikala
medicina

Lietuva

Endokrinologija

Fizine medicina ir
reabilitacija

Luxemburg

Endocrinologie, maladies du
metabolisme et de la nutrition

Reeducation et readaptation
fonctionnelles

Magyarorszag

Endokrinologia

Fizikalis medicina es
rehabilitacios orvoslas

Malta

Endokrinologija u Dijabete

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

Osterreich

Innere Medizin und
Physikalische Medizin und
Endokrinologie und Diabetologie Allgemeine Rehabilitation

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia/Nutriţăo

Medicina fi'sica e de
reabilitaţăo

România

Endocrinologie

Reabilitare Medicală

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska
medicina

Slovensko

Endokrinologia

Fyziatria, balneologia a
liecebna rehabilitacia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar
Rehabiliteringsmedicin
3
Endokrinologi och diabetologi ( )

United Kingdom

Endocrinology and diabetes
mellitus

(1) Începând din octombrie 2009.
(2) Începând din februarie 2015.
(3) Începând din septembrie 2008.
Ţara

Neuropsihiatrie

Dermatovenerologie

Durata minimă a cursului de Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani
formare: 3 ani
Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Neuropsychiatrie (1)
ien

Dermato-venereologie/Dermatovenereologie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Dermatovenerologie

Danmark

Dermato-venerologi

Deutschland

Nervenheilkunde
Haut - und
(Neurologie und Psychiatrie) Geschlechtskrankheiten

Eesti
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Espana

Dermatoveneroloogia
[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]
Dermatologia medico-quirurgica y
venereo- logfa

France

Neuropsychiatrie (2)

Hrvatska

Dermatologie et venereologie
Dermatologija i venerologija

Ireland
Italia

Neuropsichiatria (3)

Dermatologia e venereologia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Dermatologija un venerologija

Lietuva

Dermatovenerologija

Luxemburg

Neuropsychiatrie (4)

Dermato-venereologie

Magyarorszăg

Borgyogyăszat

Malta

Dermato-venerejologija

Nederland

Zenuw - en zielsziekten (5) Dermatologie en venerologie

Osterreich

Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten
(6 )

Polska

Dermatologia i wenerologia

Portugal

Dermatovenereologia

România

Dermatovenerologie

Slovenija

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerologia

Suomi/Finland

Ihotaudit ja
allergologia/Hudsjukdomar och
allergologi

Sverige

Hud- och konssjukdomar

United Kingdom
Datele abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3):
(1) 1 august 1987, cu excepţia persoanelor care şi-au început studiile înainte de această
dată.
(2) 31 decembrie 1971.
(3) 31 octombrie 1999.
(4) Nu se mai acordă titluri de calificare pentru studii începute după 5 martie 1982.
(5) 9 iulie 1984.
(6) 31 martie 2004.
Ţara

Radiologie

Psihiatrie pediatrică

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul
Belgique/Belgie/Belg
ien

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

Titlul
Psychiatrie, particulierement en
psychiatrie infantojuvenile/Psychiatrie, meer
bepaald in de kinder- en
jeugdpsychiatrie

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Detska a dorostova psychiatrie

Danmark

B0rne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder - und Jugendpsychiatrie
und -psy- chotherapie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Electroradiologi'a (1)

France

Electro-radiologie (2)

Pedopsychiatrie (7)

Hrvatska

Klinicka radiologija

Djecja i adolescentna
psihijatrija

Eesti

Ireland
Italia

Child and adolescent psychiatry
Radiologia (3)

Neuropsichiatria infantile

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Bernu psihiatrija

Lietuva

Vaik ir paaugli psichiatrija

Luxemburg

Electroradiologie (4)

Psychiatrie infantile

Magyarorszag

Radiologia

Gyermek- es ifjusagi
pszichiatria

Malta
Nederland

Radiologie (5)

Osterreich

Radiologie (6)

Polska
Portugal

- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psy- chotherapeutische
Medizin (8)
Psychiatria dzieci i mfodziezy

Radiologia

Psiquiatria da infância e da

adolescencia
Psihiatrie pediatrică

România
Slovenija

Radiologija

Otroska in mladostniska
psihiatrija

Slovensko

Detska psychiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

Datele abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3):
(1) 1 februarie 1984.
(2) 3 decembrie 1971.
(3) 31 octombrie 1993.
(4) Nu se mai acordă titluri de calificare pentru studii începute după 5 martie 1982.
(5) 8 iulie 1984.
(6) 31 martie 2004.
(7) 1 ianuarie 1991.
(8) Începând din iunie 2015.
Ţara

Geriatrie

Nefropatie

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Geriatrie/Geriatrie
ien
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Intern medicin: geriatric

Intern medicin: nefrologi

Deutschland

- Innere Medizin und
Schwerpunkt Ne- phrologie
- Innere Medizin und
Nephrologie (1)

Eesti

Nefroloogia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana
France

Geriatria

Nefrologia
Nephrologie

Hrvatska

Gerijatrija

Nefrologija

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Nefrologija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxemburg

Geriatrie

Nephrologie

Magyarorszag

Geriatria

Nefrologia

Malta

Gerjatrija

Nefrologija

Nederland

Klinische geriatrie

Osterreich
Polska

Innere Medizin und
Nephrologie
Geriatria

Portugal
România

Nefrologia
Nefrologia

Geriatrie şi gerontologie

Slovenija

Nefrologie
Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrologia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar
(nefrologi) Njurmedicin (2)

United Kingdom

Geriatric medicine

Renal medicine

(1) Începând din octombrie 2009.
(2) Începând din mai 2015.
Ţara

Boli infecţioase

Medicină comunitară

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceskă republika

Infekcnf lekarstvf

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Intern medicin: infektionsmedicin Samfundsmedicin

Belgique/Belgie/Belg
ien

Deutschland

Offentliches

Gesundheitswesen
Eesti

Infektsioonhaigused

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Medicina preventiva y salud
publica

France

Sante publique et medecine
sociale

Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive
Malattie infettive e tropicali (2)

Igiene e medicina preventiva

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]
[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Infektologija

Lietuva

Infektologija

Luxemburg

Maladies contagieuses

Sante publique

Magyarorszag

Infektologia

Megelozo orvostan es
nepegeszsegtan

Malta

Mard Infettiv

Sahha Pubblika

Nederland

Maatschappij en gezondheid

Osterreich

Innere Medizin und Infektiologie - Sozialmedizin
- Public Health (1)

Polska

Choroby zakazne

Zdrowie publiczne,
epidemiologia

Portugal

Doenţas infecciosas

Saude publica

România

Boli infecţioase

Sănătate publică şi
management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektologia

Verejne zdravotni'ctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdo Terveydenhuolto/Halsovard
mar

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine

(1) Începând din iunie 2015.
(2) Începând din februarie 2015.
(3) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 8 decembrie 2016.
Ţara

Farmacologie

Medicina muncii

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg
ien

Medecine du
travail/Arbeidsgeneeskunde

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Klinicka farmakologie

Pracovnf lekarstvf

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und
Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Espana

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]
Farmacologia clinica

France

Medicina del trabajo
Medecine du travail

Hrvatska

Klinicka farmakologija s
toksikologijom

Medicina rada i sporta

Ireland

Clinical pharmacology and
therapeutics Pharmaceutical
Medicine (4)

Occupational medicine

Italia

Farmacologia
Farmacologia e tossicologia
clinica (2)

Medicina del lavoro

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Arodslimibas

Lietuva

Darbo medicina

Luxemburg

Medecine du travail

Magyarorszag

Klinikai farmakologia

Foglalkozas-orvostan
(uzemorvostan)

Malta

Farmakologija Klinika u tTerapewtika

Nederland

Medicina Okkupazzjonali
- Arbeid en gezondheid,
bedrijfsgenees- kunde
- Arbeid en gezondheid,
verzekeringsge- neeskunde

Osterreich

Pharmakologie und
Toxikologie

- Arbeitsmedizin
- Arbeitsmedizin und
angewandte Physio- logie (1)

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

Portugal
România

Medicina do trabalho
Farmacologie clinică

Slovenija

Medicina muncii
Medicina dela, prometa in sporta

Slovensko

Klinicka farmakologia

Pracovne lekarstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja
lăăkehoito/Klinisk
farmakologi och
lăkemedelsbehandling

Tyoterveyshuolto/Foretagshălso
vârd

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljomedicin Arbetsoch miljomedicin (3)

United Kingdom

Clinical pharmacology and
therapeutics

Occupational medicine

(1) Începând din iunie 2015.
(2) Începând din februarie 2015.
(3) Începând din septembrie 2008.
(4) Începând din iulie 2017.
Ţara

Alergologie

Medicină nucleară

Durata minimă a cursului de
formare: 3 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg
ien

Medecine nucleaire/Nucleaire
geneeskunde

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Alergologie a klinicka
imunologie

Nukleârm medicina

Danmark

Klinisk fysiologi og
nuklearmedicin

Deutschland

Nuklearmedizin

Eesti
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Espana

Alergologi'a

Medicina nuclear

France
Hrvatska

Medecine nucleaire
Alergologija i klinicka
imunologija

Nuklearna medicina

Italia

Allergologia ed immunologia
clinica

Medicina nucleare

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija

Alergologija

Lietuva

Alergologija ir klinikine
imunologija

Ireland

Luxemburg
Magyarorszăg

Medecine nucleaire
Allergologia es klinikai
immunologia

Malta
Nederland

Nukleăris medicina
Medicina Nukleari

Allergologie (1)

Osterreich

Nucleaire geneeskunde
Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie şi imunologie
clinică

Medicină nucleară

Slovenija
Slovensko

Nuklearna medicina
Klinickă imunologia a
alergologia

Suomi/Finland

Sverige

Nukleărna medicina
Kliininen fysiologia ja
isotooppilăăketiede/ Klinisk
fysiologi och nukleărmedicin

Allergisjukdomar

Nukleărmedicin
Nuklearmedicin (2)

United Kingdom

Nuclear medicine

(1) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 12 august 1996.
(2) Începând din septembrie 2008.
Ţara

Chirurgie maxilo-facială
(formare medicală de bază)

Hematologie biologică

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceskă republika

Maxilofaciălnf chirurgie

Belgique/Belgie/Belg
ien

Danmark
Deutschland
Eesti
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Espana

Cirugi'a oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et
stomatologie

Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

Hematologie

Ireland
Italia

Chirurgia maxillo-facciale

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Latvija

Mutes, sejas un zoklu kirurgija

Lietuva

Veido ir zandikau% chirurgija

Luxemburg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarorszag

Szajsebeszet (1)

Malta
Nederland
Osterreich

Mund- Kiefer - und
Gesichtschirurgie (2)

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Hematologie biologique

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

Hematologia clinica

România
Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofacialna chirurgia

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Datele abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3):
(1) 30 septembrie 2007.
(2) 28 februarie 2013.
Ţara

Stomatologie

Dermatologie

Durata minimă a cursului de
formare: 3 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg
ien
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Ceska republika
Danmark
Deutschland
Eesti
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Espana

Estomatologi'a

France

Stomatologie

Hrvatska
Ireland
Italia

Dermatology
Odontostomatologia (1)

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Latvija
Lietuva
Luxemburg
Magyarorszag

Stomatologie

Malta

Dermatologija

Nederland
Osterreich
Polska
Portugal

Estomatologia

România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Dermatology

(1) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 31 decembrie 1994.
Ţara

Venerologie

Medicină tropicală

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Belgique/Belgie/Belg
ien
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Ceska republika
Danmark
Deutschland
Eesti
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Espana
France
Hrvatska
Ireland
Italia
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Latvija
Lietuva

Medicina tropicale (2)

Luxemburg
Magyarorszag
Malta

Tropusi betegsegek
Medicina Uro-genetali

Nederland
Osterreich

- Spezifische Prophylaxe und
Tropenmedizin
- Klinische Immunologie und
Spezifische Prophylaxe und
Tropenmedizin (1)

Polska

Medycyna transportu

Portugal

Medicina tropical

România
Slovenija
Slovensko

Tropicka medicina

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

(1) Începând din iunie 2015.
(2) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 3 iunie 2015.
Ţara

Chirurgie gastrointestinală

Medicină de urgenţă

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 5 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg Chirurgie
ien
abdominale/Heelkunde op het
abdomen (1)
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceskă republika

- Traumatologie
- Urgentm medicina

Danmark
Deutschland
Eesti
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Visceralchirurg ie

Espana
France

Chirurgie viscerale et digestive

Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Ireland
Italia

Hitna medicina
Emergency medicine

Chirurgia dell'apparato
digerente (3)

Medicina d'emergenza-urgenza
(2 )

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Latvija
Lietuva

Abdominaline chirurgija

Luxemburg

Chirurgie gastro-enterologique

Magyarorszăg

Oxyologia es surgossegi
orvostan

Malta

Medicina tal-Accidenti u lEmergenza Medicina talEmergenza (4)

Nederland
Osterreich
Polska

Medycyna ratunkowa

Portugal
Medicină de urgenţă

România
Slovenija

Abdominalna kirurgija

Urgentna medicina

Slovensko

Gastroenterologicka chirurgia

- Urazova chirurgia
- Urgentna medicina

Suomi/Finland

Gastroenterologinen
kirurgia/Gastroentero- logisk
kirurgi

Akuuttilăăketiede/Akutmedicin

Sverige

Akutsjukvârd

United Kingdom

Emergency medicine

(1) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 1 ianuarie 1983.
(2) Începând de la 17 februarie 2006.
(3) Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): 3 iunie 2015.
(4) Începând de la 21 noiembrie 2003.
Ţara

Neurofiziologie clinică

Chirurgie dentală, orală şi
maxilo-facială (formare

medicală şi dentară de bază) (1)
Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Durata minimă a cursului de
formare: 4 ani

Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belg
ien

Stomatologie et chirurgie orale
et maxillo- faciale/Stomatologie
en mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika
Danmark
Deutschland

- Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie
- Mund-KieferGesichtschirurgie (2)

Eesti
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]
Espana

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]
Neurofisiologia clinica

France
Hrvatska
Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Latvija
Lietuva
Luxemburg

Chirurgie dentaire, orale et
maxillo-faciale

Magyarorszag

Arc-allcsont-szajsebeszet

Malta

Newrofizjologija Klinika

Kirurgija tal-ghadam tal-wicc

Nederland
Osterreich
Polska

Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie

Portugal
Chirurgie Orală şi Maxilofacială (4)

România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland

Kliininen
neurofysiologia/Klinisk
neurofy- siologi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Suu- ja leukakirurgia/Oral och
maxillofacial kirurgi

Oral and maxillo-facial surgery

(1) Formarea care duce la obţinerea titlului de calificare de specialist în chirurgie orodentară şi maxilo-facială (formare de bază în medicină şi formare în stomatologie)
presupune încheierea şi validarea studiilor de bază în medicină (articolul 24) şi, de
asemenea, încheierea şi validarea studiilor de bază în stomatologie (articolul 34).
(2) Începând din 2006.
(3) Începând de la 10 iulie 2014.
(4) Începând din 2009.

Ţara

Oncologie medicală

Genetică medicală

Durata minimă a
Durata minimă a cursului de
cursului de formare: 5 formare: 4 ani
ani
Titlul

Titlul

Belgique/Belgie/Belgien Oncologie
medicale/Medische
oncologie
[POZĂ - a se vedea actul [POZĂ - a se vedea
modificator-]
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Ceska republika

Lekarska genetika

Klinicka onkologie

Danmark

Klinisk genetik

Deutschland

Humangenetik

Eesti

Meditsiinigeneetika

[POZĂ - a se vedea actul [POZĂ - a se vedea
modificator-]
actul modificator-]
Espana

Oncologia Medica

France

Oncologie

Genetique medicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Hrvatska

[POZĂ - a se vedea actul [POZĂ - a se vedea
modificator-]
actul modificator-]
Latvija

Onkologija
kimijterapija

Medicinas genetika

Lietuva

Chemoterapine
onkologija

Genetika

Luxemburg

Oncologie medicale

Medecine genetique

Magyarorszag

Klinikai onkologia

Klinikai genetika

Malta

Genetika Klinika/Medika

Nederland

Klinische genetica

Osterreich

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia medica

Genetica medica

România

Oncologie medicală

Genetică medicală

Slovenija

Internisticna
onkologija

Klinicna genetika

Slovensko

Klinicka onkologia

Lekarska genetica
Perinnollisyyslăăketiede/Medicinsk
genetik

Suomi/Finland
Sverige

Onkologi

Klinisk genetik

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

5.1.4.Titluri de calificare în medicina generală

Ţara

Titlul de calificare

Titlul profesional

Belgie/Belgique/ Bijzondere beroepstitel Huisarts/Medecin
Belgien
van huisarts/ Titre
generaliste
professionnel particulier
de me- decin generaliste

Data de
referinţă
31.12.1994

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul [POZĂ - a se vedea actul
modificator-]
modificator-]

Ceska republika

Diplom o specializaci
vseobecne prak- ticke
lekarstvf

Vseobecny prakticky lekar 1.5.2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at
betegne sig som
speciallge i almen
medicin

Alment praktiserende
lge/Speciallge i almen
medicin

Deutschland

Zeugnis uber die
Facharzt/Facharztin fur
spezifische Ausbil- dung Allgemeinmedizin
in der Allgemeinmedizin

31.12.1994

Eesti

Residentuuri lopetamist
toendav tun- nistus
Diplom peremeditsiini
erialal

1.5.2004

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul [POZĂ - a se vedea actul
modificator-]
modificator-]

31.12.1994

Espana

Tftulo de especialista en Especialista en medicina
medicina familiar y
familiar y comunitaria
comunitaria

31.12.1994

France

Diplomes d'etudes
Medecin qualifie en
specialisees de me- decine medecine generale
generale accompagnes du
diplome d'Etat de docteur
en medecine

31.12.1994

Hrvatska

Diploma o
specijalist obiteljske
specijalistickom usavrsa- medicine
vanju

1.7.2013

Ireland

Certificate of specific
qualifications in general
medical practice

31.12.1994

Italia

- Attestato di formazione Medico di medicina
specifica in medicina
generale
generale
- Diploma di formazione

Perearst

General medical
practitioner

1.1.2007

31.12.1994

31.12.1994

specifica in medicina
generale
[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul [POZĂ - a se vedea actul
modificator-]
modificator-]

1.5.2004

Latvija

Gimenes arsta sertifikats Gimenes (visparejas
prakses) arsts

1.5.2004

Lietuva

1. Seimos gydytojo
Seimos medicinos
rezidenturos pazymejimas gydytojas Seimos
gydytojas
2. Rezidenturos
pazymejimas (seimos
gydytojo profesine
kvalifikacija)

1.5.2004

Luxemburg

Diplome de formation
specifique en medicine
generale

31.12.1994

Magyarorszag

Haziorvostan szakorvosa Haziorvostan szakorvosa
bizonyftvâny

1.5.2004

Malta

Tabib tal-familja

Medicina tal-familja

1.5.2004

Nederland

Certificaat van
inschrijving in een
specialistenregister van
huisartsen
Diploma geneeskundig
specialist

Huisarts, Verpleeghuisarts 31.12.1994
en arts voor verstandelijk
gehandicapte Registratie
Commissie (HVRC)
Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten
(RGS) van de Koninklijke
Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
(1 )

Osterreich

Diplom uber die
Arzt fur Allgemeinmedizin 31.12.1994
besondere Ausbil- dung in
der Allgemeinmedizin

Polska

Dyplom uzyskania tytulu Specjalista w dziedzinie
specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
medycyny rodzinnej

1.5.2004

Portugal

Tftulo de especialista em Especialista em medicina
medicina geral e familiar geral e familiar

31.12.1994

Medecin generaliste

România

Certificat de medic
specialist medicină de
familie

Medic specialist medicină 1.1.2007
de familie

Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialisticnem izpitu iz
druzinske medicine

Specialist druzinske
medicine/Specia- listka
druzinske medicine

Slovensko

Diplom o specializacii v Vseobecny lekar
odbore «vseo- becne
lekarstvo»

Suomi/Finland

Todistus yleislaaketieteen
erityiskoulutuksesta/Bevis om
sarskild allmanlakarutbildning

Yleislaaketieteen
1.1.1994
erityiskoulutuksen
suorittanut laillistettu
laakari/Legitime- rad lakare
som har fullgjort sarskild
allmanlakarutbildning

Sverige

Bevis om
specialistkompetens i
allman- medicin

Specialist i allmanmedicin 31.12.1994

United Kingdom Certificate of completion General practitioner
of training

1.5.2004

1.5.2004

31.12.1994

(1) Începând din ianuarie 2013.
5.2.V.2. ASISTENT MEDICAL GENERALIST
5.2.1.Program de studii pentru asistenţii medicali generalişti
Programul de studii care conduce la obţinerea unui titlu de calificare ca asistent medical
generalist cuprinde următoarele două părţi:

A.Instruire teoretică
(a) Asistenţă medicală:

(b) Ştiinţe fundamentale:
(c) Ştiinţe sociale:

- Orientări şi deontologie - Anatomie şi fiziologie

- Sociologie

- Principii generale de
sănătate şi asistenţă
medicală

- Patologie

- Psihologie

- Principii de asistenţă
medicală în materie de:

- Bacteriologie, virusologie - Principii de administraţie
şi parazitologie

- medicină generală şi
specialităţi medicale;

- Biofizică, biochimie şi
radiologie

- Principii de predare

- chirurgie generală şi
specialităţi chirurgicale;

- Dietetică

- Legislaţia socială şi sanitară

- puericultura şi
pediatrie;

- Igienă:

- Aspecte juridice ale
profesiei

- igiena şi îngrijirea
mamei şi a nounăscutului;

- profilaxie;

- sănătate mintală şi
psihiatrie;

- educaţie sanitară.

- îngrijirea persoanelor
în vârstă şi geriatrie.

- Farmacologie

B.Instruire clinică
- Asistenţă medicală în materie de:
- medicină generală şi specialităţi medicale;
- chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale;
- îngrijirea copiilor şi pediatrie;
- igiena şi îngrijirea mamei şi a nou-născutului;
- sănătate mintală şi psihiatrie;
- îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie;
- îngrijire la domiciliu
Predarea uneia sau mai multor materii poate avea loc în cadrul celorlalte discipline
sau în conexiune cu acestea.
Instruirea teoretică se face în mod echilibrat şi coordonat cu instruirea clinică, astfel
încât cunoştinţele şi competenţele prevăzute în prezenta anexă să poată fi dobândite
în mod corespunzător.

5.2.2.Titluri de calificare ca asistent medical generalist

Ţara

Titlul de calificare

Organismul care
Titlul profesional
eliberează titlul de
calificare

Data de
referinţ
ă

Belgie/Belgi - Diploma
- De erkende
29.6.19
que/ Belgien gegradueerde veropleidingsinstiHospitalier(ere)/Verpl 79
pleger/verpleegster/D tuten/Les
eegas- sistent(e)
iplome
etablissements
- Infirmier(ere)
d'infirmier(ere)
d'enseignement
hospitalier
gradue(e)/ Diplom
reconnus/ Die
(ere)/Ziekenhuisverpl
eines (einer) graanerkannten Ausbil- eger (-verpleegster)
duierten
dungsanstalten
Krankenpflegers (- - De bevoegde
pflegerin)
Examencom- missie
- Diploma in de
van de Vlaamse Geziekenhuismeenschap/Le Jury
verpleegkunde/Brevet competent
d'in- firmier(ere)
d'enseignement de
hospitalier(ere)/
la Communaute
Brevet eines (einer) franţai- se/Der
Kran- kenpflegers (- zustandige
pflegerin)
Prufungsausschu[P
OZĂ - a se vedea
- Brevet van
actul modificator-]
verpleegassistent
der
(e)/Brevet
Deutschsprachigen
d'hospitalier(ere)/
Ge- meinschaft
Brevet einer
Pflegeassisten- tin
[POZĂ - a [POZĂ - a se vedea
se vedea
actul modificator-]
actul
modificator]
Ceska
republika

[POZĂ - a se vedea [POZĂ - a se vedea
actul modificator-] actul modificator-]

1. Diplom o ukoncenf 1. Vysoka skola
- Vseobecna sestra
studia ve studijni'm zrfzenâ nebo
- Vseobecny
programu osetrouznana statem
osetrovatel
vatelstvf ve studijni'm 2. Vyssf odborna
oboru vseobecna
skola zrfzenâ nebo

1.1.200
7

1.5.200
4

sestra (bakalar, Bc.) uznana statem
2. Diplom o ukoncenf
studia ve studijni'm
oboru diplomova- na
vseobecna sestra
(diplo- movany
specialista, DiS.),
accompanied by the
following certificate:
- Vysvedce- nf o
absolutoriu
Danmark

Bevis for
uddannelsen til professionsbachelor i
sygepleje

Professionsh0jskole Sygeplejerske

29.6.19
79

Deutschland Zeugnis uber die
Staatlicher
Gesundheits- und
29.6.19
staatliche Pru- fung in Prufungsausschuss Krankenpfle79
der Krankenpflege
gerin/Gesundheitsund Kran- kenpfleger
Eesti

1. Diplom oe erialal
2. Oe pohikoolituse
diplom
3. Oe pohiope diplom

[POZĂ - a [POZĂ - a se vedea
se vedea
actul modificator-]
actul
modificator]
Espana

1. Tallinna
ode
Meditsiinikool
Tartu
Meditsiinikool
Kohtla-Jărve
Meditsiinikool
2. Tallinna
Tervishoiu Korgkool
3. Tartu Tervishoiu
Korgkool

1.5.200
4

[POZĂ - a se vedea [POZĂ - a se vedea
actul modificator-] actul modificator-]

1.1.198
1

Tftulo de Diplomado - Ministerio de
Enfermero/a
universi- tario en
Education y Cultura diplomado/a
Enfermeria
- El rector de una Graduado/a en

1.1.198
6
1.1.198

Titulo de Graduado/a Universidad
en Enfer- meria
- El rector de una
Universidad

Enfermeria

6

France

- Diplome d'Etat
Le ministere de la
d'infirmier (ere)
sante
- Diplome d'Etat
d'infirmier (ere)
delivre en vertu du
decret no 99-1147 du
29 decembre 1999

Infirmier(ere)

29.6.19
79

Hrvatska

1. Svjedodzba
«medicinska ses- tra
opce
njege/medicinski
tehnicar opce njege»
2. Svjedodzba
«prvostupnik
(baccalaureus)
sestrinstva/
prvostupnica
(baccalaurea)
sestrinstva»

1. Srednje
1. medicinska sestra 1.7.201
strukovne skole
opce
3
koje izvode
njege/medicinski
program za
tehnicar opce njege
stjecanje
2. prvostupnik
kvalifikacije
(baccalaureus)
«medicinska ses- tra sestrinstva/prvostupni
opce
ca (baccalaurea)
njege/medicinski sestrinstva
tehnicar opce
njege»
2. Medicinski
fakulteti sveucilista u Republici
Hrvatskoj
Sveucilista u
Republici Hrvatskoj
Veleucilista u
Republici Hrvatskoj

Ireland

1. Certificate of
Registered General
Nurse (1)
2. B.Sc. in Nursing
Studies (General)
approved by the
NMBI (2)
3. B.Sc. in Children's
and General

1. An Bord
Registered General
Altranais (The
Nurse (RGN)
Nursing Board) [up
to 1 October 2012];
Bord Altranais agus
Cnăimh- seachais
na hEireann (The
Nursing and
Midwifery Board of

29.6.19
79

(Integrated) Nursing Ireland) [from 2
approved by the
October 2012]
NMBI (2)
2. Third-level
Institution
delivering the B.Sc.
in Nursing Studies
approved by the
NMBI [as of
September 2002]
3. Third-level
Institution
delivering the B.Sc.
in Children's and
General (Integrated)
Nursing approved
by the NMBI [as of
September 2006]
Italia

1. Diploma di
infermiere professionale (4)
2. Diploma di laurea
in infer- mieristica (5)

1. Scuole
riconosciute dallo
Stato (4)
2. Universita (5)

1. Infermiere
professionale (4)
2. Infermiere (5)

29.6.19
79

[POZĂ - a [POZĂ - a se vedea
se vedea
actul modificator-]
actul
modificator]

[POZĂ - a se vedea [POZĂ - a se vedea
actul modificator-] actul modificator-]

1.5.200
4

Latvija

1. Diploms par masas
kvalifi- kacijas
iegusanu
2. Masas diploms

1. Masu skolas
Masa
2. Universitates tipa
augstskola
pamatojoties uz
Valsts eksa- menu
komisijas lemumu

1.5.200
4

Lietuva

1. Aukstojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteikt bendro- sios
praktikos slaugytojo
profesinş kvalifikacj

1. Universitetas
2. Kolegija
3. Universitetas
4. Kolegija

Bendrosios praktikos 1.5.200
slaugytojas
4

2. Aukstojo mokslo
diplomas
(neuniversitetines
studijos), nurodantis
suteikt bendro- sios
praktikos slaugytojo
profesinş kvalifikacj
3. Bakalauro
diplomas (slaugos
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis
ir bendrosios praktikos slaugytojo
profesine
kvalifikacija)
4. Profesinio
bakalauro diplomas
(slaugos profesinio
ba- kalauro
kvalifikacinis laipsnis
ir bendrosios praktikos slaugytojo
profesine
kvalifikacija)
Luxemburg - Diplome d'Etat
d'infirmier
- Diplome d'Etat
d'infirmier hospitalier
gradue

Ministere de
l'education nationale, de la
formation professionnelle et des
sports

Magyarorsza 1. Apolo
g
bizonyftvâny
2. Apolo oklevel
3. Okleveles apolo
oklevel

1. Szakkepzo iskola Apolo
2. Felsooktatasi
intezmeny
3. Felsooktatasi
intezmeny

Malta

Lawrja jew diploma Universita vta'
fl-istudji talMalta
infermerija

Infirmier

Infermier Registrat
tal-Ewwel Livell

29.6.19
79

1.5.200
4

1.5.200
4

Nederland

1. Diploma's
verpleger A, verpleegster A,
verpleegkundige A
2. Diploma
verpleegkundige
MBOV (Middelbare
Beroep- sopleiding
Verpleegkundige)
3. Diploma
verpleegkundige
HBOV (Hogere
Beroepso- pleiding
Verpleegkundige)
4. Diploma
beroepsonderwijs
verpleegkundige Kwalifica- tieniveau
4
5. Diploma hogere
beroepso- pleiding
verpleegkundige Kwalificatieniveau 5

1. Door een van
Verpleegkundige
overheidswege
benoemde
examencommis- sie
2. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommis- sie
3. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommis- sie
4. Door een van
overheidswege
aangewezen
opleidingsinstelling
5. Door een van
overheidswege
aangewezen
opleidingsinstelling

Osterreich

1. Diplom uber die 1. Schule fur
Ausbildung in der all- allgemeine Gegemeinen Gesundsundheits- und
heits- und
Krankenpfle- ge
Krankenpflege
2. Allgemeine
2. Diplom als
Krankenpfleges«Diplomierte
chule
Krankenschwester, 3.
Diplo- mierter
Fachhochschulrat/F
Krankenpfleger»
ach- hochschule
3. Diplom uber den
Abschluss des
FachhochschulBachelorstudiengangs
«Gesund- heits- und

- Diplomierte
Gesundheits- und
Krankenschwester
- Diplomierter
Gesundheits- und
Krankenpfleger

29.6.19
79

1.1.199
4

Krankenpflege»
Polska

- Dyplom ukonczenia
stu- diow wyzszych
na kierunku
pielşgniarstwo z
tytutem «magister
pielşgniarstwa»
- Dyplom ukonczenia
stu- diow wyzszych
zawodo- wych na
kierunku/
specjalnosci
pielşgniarstwo z
tytutem «licencjat
pielşg- niarstwa»

Instytucja
Pielegniarka
prowadzca ksztakenie na poziomie
wyzszym uz- nana
przez wksciwe
wkdze

1.5.200
4

Portugal

1. Diploma do curso
de enfer- magem
geral
2. Diploma/carta de
curso de bacharelato
em enfermagem
3. Diploma/Carta de
curso de licenciatura
em enfermagem

1. Escolas de
Enfermeiro
Enfermagem
2. Escolas
Superiores de
Enfer- magem
3. Escolas
Superiores de
Enfermagem;
Escolas Superiores
de Saude

1.1.198
6

România

1. Diplomă de
absolvire de asistent
medical generalist cu
studii superioare de
scurtă durată
2. Diplomă de licenţă
de asistent medical
generalist cu studii
superioare de lungă
durată
3. Certificat de
competenţe
profesionale (de
asistent medical

1. Universităţi
Asistent medical
generalist
2. Universităţi
3. Ministerul
Educaţiei Naţionale

1.1.200
7

generalist)
4. Certificat de
calificare nivel 5
5. Certificat de
calificare profesională
nivel 5
Slovenija

Diploma, s katero se 1. Univerza
Diplomirana
podeljuje strokovni 2. Visoka strokovna medicinska sestra/
naslov «diplomirana sola
Diplomirani
medicinska
zdravstvenik
sestra/diplomirani
zdravstvenik»

Slovensko

1. DIPLOM
osetrovatel'stvo
«magister» («Mgr.»)
2. DIPLOM
osetrovatel'stvo
«bakalăr» («Bc.»)
3. DIPLOM
diplomovană vseobecnă sestra

1. Vysokă
Sestra
skola/Univerzita
2. Vysokă
skola/Univerzita
3. Strednă
zdravotnicka skola

1.5.200
4

1.5.200
4

Suomi/Finla 1. Sairaanhoitajan
1. Terveydenhuolto- Sairaanhoitaja/Sjuksk 1.1.199
nd
tutkinto/
oppilaitok- set/
otare
4
Sjukskotarexamen
Hălsovârdslăroansta
2. Sosiaali- ja
lter
terveysalan am2.
mattikorkeakoulututki Ammattikorkeakoul
nto, sairaanhoitaja
ut/Yr- keshogskolor
(AMK)/Yrkeshogskoleexamen
inom hăl- sovârd och
det sociala omrâdet,
sjukskotare (YH)
Sverige

Sjukskoterskeexamen Universitet eller
hogskola

Sjukskoterska

1.1.199
4

United
Kingdom

A qualification
approved by the
Nursing and

Registered Nurse Adult

29.6.19
79

Education
institutions
approved by the

Midwifery Council or Nursing and
one of its predecessor Midwifery Council
bodies as attesting to or one of its
the completion of
predecessor bodies
training required for
general nurses by
Article 31 and the
standard of
proficiency as
required for
registration as a
Registered Nurse Adult in its register
(3 )
(1) Acest titlu de calificare îi permite titularului să beneficieze de recunoaştere
automată atunci când este eliberat resortisanţilor statelor membre care au obţinut
calificarea în Irlanda.
(2) Aceste informaţii privind titlurile de calificare au fost incluse pentru a se asigura
dreptul absolvenţilor formaţi în Irlanda la recunoaşterea automată fără să fie necesară
înregistrarea propriu-zisă în Irlanda, o astfel de înregistrare nefăcând parte din procesul
de calificare.
(3) Aceste informaţii privind titlurile de calificare înlocuiesc informaţiile anterioare
pentru Regatul Unit, pentru a se asigura dreptul absolvenţilor formaţi în Regatul Unit
la recunoaşterea automată fără să fie necesară înregistrarea propriu-zisă, o astfel de
înregistrare nefăcând parte din procesul de calificare.
(4) Valabil până în 2001.
(5) Începând din 2001/2002.
5.3.V.3. MEDIC DENTIST
5.3.1.Program de studii pentru medicii dentişti
Programul de studii care conduce la obţinerea titlurilor de calificare ca medic dentist
cuprinde cel puţin următoarele materii. Predarea uneia sau mai multor materii poate
avea loc în cadrul celorlalte discipline sau în conexiune cu acestea.
A. Materii de
bază

B. Materii medico-biologice şi C. Materii specific odontomaterii medicale generale
stomatologice
- Protetică dentară

- Chimie
- Anatomie

- Fizică
- Biologie

- Materiale stomatologice
- Stomatologie conservativă

- Embriologie

- Histologie, inclusiv citologie - Stomatologie preventivă
- Fiziologie

- Anestezie şi sedare în stomatologie

- Biochimie (sau chimie
fiziologică)

- Chirurgie specială

- Anatomie patologică

- Patologie specială

- Patologie generală

- Practică clinică odontostomatologică

- Farmacologie

- Pedodonţie

- Microbiologie

- Ortodonţie

- Igienă

- Parodontologie

- Medicină peventivă şi
epidemiologie

- Radiologie dentară

- Radiologie

- Ocluzie dentară şi funcţie maxilară

- Fizioterapie

- Organizare profesională,
deontologie şi legislaţie

- Chirurgie generală

- Aspecte sociale ale practicii
dentare.

- Medicină internă, inclusiv
pediatrie
- Otorinolaringologie
- Dermatovenerologie
- Psihologie generală psihopatologie - neuropatologie
- Anestezie
5.3.2.Titluri de calificare de bază ca medic dentist

Ţara

Titlul de
calificare

Belgie/Belgiq Diploma van

Organismul
care
eliberează
titlul de
calificare
- De

Certificatul
care însoţeşte
titlul de
calificare

Titlul profesional Data de
referinţ
ă

Licentiaat in de

28.1.19

ue/ Belgien

tandarts/
Diplome
licencie en
science dentaire

universiteit
en/ Les
universites
- De
bevoegde
Examencommis
sie van de
Vlaamse
Gemeenschap/
Le Jury
competent
d'enseignement
de la
Communau
te franţaise

tand80
heelkunde/Licenc
ie en science
dentaire

[POZĂ - a se [POZĂ - a se
vedea actul vedea actul
modificator-] modificator-]

[POZĂ - a
se vedea
actul
modificator
-]

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

1.1.200
7

Ceska
republika

Diplom o
ukoncenf studia
ve studijnim
programu zubnf
le- karstvf
(doktor zubnfho lekarstvf,
MDDr.)

Lekarska
fakulta univerzity v
Ceske
republice

Zubnf lekar

1.5.200
4

Danmark

Bevis for
kandidatuddannelsen i
odontologi
(cand.odont.)

Universitet
Styrelsen
for
Patientsikkerhed

1. Autorisation Tandlge
som tandlge,
udstedt af
Sundhedsstyrel
sen
2. Tilladelse til
selvs- tendig

28.1.19
80

virke som
tandlge
Deutschland Zeugnis uber die Zustandige
Zah- narztliche Behorden
Prufung

Zahnarzt

28.1.19
80

Eesti

Hambaarst

1.5.200
4

Hambaarstikraad Tartu
Degree in
Ulikool
Dentistry (DD)
Diplom
hambaarstiteaduse oppekava
labimi- se kohta

[POZĂ - a se [POZĂ - a se
vedea actul vedea actul
modificator-] modificator-]

[POZĂ - a
se vedea
actul
modificator
-]

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

1.1.198
1

Espana

Ti'tulo de
Licenciado en
Odontologi'a
Ti'tulo de
Graduado/a en
Odontologi'a

El rector de
una universidad
El rector de
una Universidad

Licenciado en
Odontologi'a
Graduado/a en
Odontologi'a

1.1.198
6
1.1.198
6

France

Diplome d'Etat Universites
de doc- teur en
chirurgie dentaire

Chirurgiendentiste

28.1.19
80

Hrvatska

Diploma
Fakulteti
«doktor densveucilista
talne
u Republici
medicine/doktori Hrvatskoj
- ca dentalne
medicine»

doktor dentalne 1.7.201
medi3
cine/doktorica
dentalne medicine

Ireland

- Bachelor in
Dental Science
(B.Dent.Sc.)
- Bachelor of
Dental Surgery

- Dentist
28.1.19
80
- Dental
practitioner
- Dental surgeon

Universities
- Royal
College of
Surgeons in

(BDS)
Ireland
- Licentiate in
Dental Surgery
(LDS)
Italia

Diploma di
Universita Diploma di
laurea in
abilitazione
Odontoiatria e
all'esercizio
Protesi Dentaria
della professione di
odontoiatra

Odontoiatra

28.1.19
80

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

1.5.200
4

[POZĂ - a se [POZĂ - a se
vedea actul vedea actul
modificator-] modificator-]

[POZĂ - a
se vedea
actul
modificator
-]

Latvija

Zobarsta
diploms

Universitate Sertifikats Zobarsts
s tipa
kompeten- tas
augstskola iestades
izsniegts
dokuments, kas
aplieci- na, ka
persona ir nokartojusi
sertifikacijas
eksamenu
zobarstnieciba

Lietuva

1. Aukstojo
Universiteta 1. Internaturos Gydytojas
mokslo
s
pazy- mejimas, odontologas
diplomas,
nurodantis
nurodantis
suteikt
suteikt gydytojo
gydytojo
odontologo
odontologo
kvalifi- kacij
profesi- nş
kvalifikacj
2. Magistro
diplomas
2. Internaturos
(odontologijos
pazymejimas
ma- gistro
(gydytojo
kvalifikacinis
odontologo

1.5.200
4

1.5.200
4

laipsnis ir
gydytojo
odontologo
kvalifi- kacija)
Luxemburg

profesi- ne
kvalifikacija)

Diplome d'Etat Jury
de doc- teur en d'examen
medecine den- d'Etat
taire

Medecin-dentiste 28.1.19
80

Magyarorsza Okleveles
Egyetem
g
fogorvos doktor
oklevel (doctor
medicinae
dentariae, dr.
med. dent)

Fogorvos

1.5.200
4

Malta

Lawrja filKirurgija
Dentali

Universita"
ta Malta

Kirurgu Dentali

1.5.200
4

Nederland

Universitair
getuigsch- rift
van een met
goed gevolg
afgelegd tandartsexamen

Faculteit
Tandheelku
n- de

Tandarts

28.1.19
80

Osterreich

Bescheid uber
die Ver- leihung
des akademischen Grades
«Doktor der
Zahnheilkunde»

Medizinisc
he Universităt
Medizinisc
he Fakultăt der
Universităt

Zahnarzt

1.1.199
4

Polska

Dyplom
ukonczenia
studiow
wyzszych na
kierunku
lekarsko-den-

SzkoJy
wyzsze

Swiadectwo
Lekarz dentysta
zlozenia
Lekarsko Dentystycznego Egzaminu
Panst- wowego

1.5.200
4

(1) (3)/Swiadectwo
zlozenia
LekarskoDentystyczneg
o Egzaminu
Konco- wego
(2) (3)

tystycznym
lekarskim z
tytulem «lekarz
den- tysta»

Portugal

- Carta de curso
de licenciatura
em medicina
dentăria
- Mestrado
integrado em
medicina dentăria

Faculdades
- Institutos
Superio- res

Medico dentista

1.1.198
6
24.3.20
06

România

Diplomă de
licenţă de medic
dentist
Diplomă de
licenţă şi master
(4 )

Universităţi
- Ministerul
Educaţiei
Naţionale
(4 )

Medic dentist
Doctor-medic
stomatolog (5)

1.10.20
03

Slovenija

Diploma, s
- Univerza
katero se
podeljuje
strokovni naslov
«doktor dentalne
medicine/doktori
ca dentalne
medicine»

Slovensko

DIPLOM zubne Univerzita
lekărst- vo
doktor zubneho
le- kărstva
(«MDDr.»)

Potrdilo o
Doktor dentalne 1.5.200
opravljenem medi4
strokovnem
cine/Doktorica
izpitu za poklic dental- ne
doktor dentalne medicine
medicine/dokto
rica dentalne
medicine

Suomi/Finlan Hammaslăăketie - Helsingin Sosiaali- ja
d
teen liyliopisto/ terveysalan

Zubny lekăr

1.5.200
4

Hammaslăăkări/T 1.1.199
and- lăkare
4

sensiaatin
tutkinto/
Odontologie
licentiatexamen

Helsingfors lupa- ja
univer- sitet valvontaviraston păătos
- Oulun
kăytănnon
yliopisto
palvelun
- ItăhyvăksymisesSuomen
yliopis- to tă/Beslut av
Tillstânds- och
- Turun
tillsynsverket
yliopisto
for social- och
hălsovârden
om
godkănnande
av prakisk
tjănstgoring

Sverige

Tandlăkarexame Universitet Bevis om
Tandlăkare
n
eller hogs- legitimation
kola
som tandlăkare,
utfăr- dat av
Socialstyrelsen

United
Kingdom

- Bachelor of
Dental Surgery
(BDS or B.
Ch.D.)
- Licentiate in
Dental Surgery

Universities
- Royal
Colleges

1.1.199
4

- Dentist
28.1.19
80
- Dental
practitioner
- Dental surgeon

(1) Până în anul 2012.
(2) Începând din 2013.
(3) Până la 1 octombrie 2016, titlurile de calificare ar trebui să fie însoţite, de
asemenea, de un certificat de absolvire a stagiului postuniversitar («staz
podyplomowy»).
(4) Începând de la 1 octombrie 2011.
(5) Începând de la 1 septembrie 2017.
5.3.3.Titluri de calificare ca medic dentist specialist
Chirurgie orală
Ţara

Titlul de calificare

Organismul care
eliberează titlul de

Data de
referinţă

calificare
Belgie/Belgique
/ Belgien
[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

1.1.2007

Ceska republika Diplom o specializaci (v oboru 1. Institut
orâlnf a maxilofaciâlnf chirurgie) postgraduâlnfho
vzdelavâm ve
zdravotnictvf
2. Ministerstvo
zdravotnictvf

19.7.2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne Sundhedsstyrelsen
sig som specialtandlge i tand-,
Styrelsen for
mund- og kbekirurgi
Patientsikkerhed

28.1.1980

Deutschland

Fachzahnărztliche
Anerkennung fur
Oralchirurgie/Mund- chirurgie

Landeszahnarztekamme 28.1.1980
r

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

Eesti
[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

1.1.2003

Espana
France

Diplome d'etudes specialisees de Universites
chirurgie orale

31.3.2011

Ireland

Certificate of specialist dentist in Competent authority
oral surgery
recognised for this
purpose by the
competent minister

28.1.1980

Italia

Diploma di specialista in
Chirurgia Orale

Universita

21.5.2005

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

1.5.2004

1. Rezidenturos pazymejimas,

Universitetas

1.5.2004

Hrvatska

Latvija
Lietuva

nuro- dantis suteikt burnos
chirurgo profesinş kvalifikacj
2. Rezidenturos pazymejimas
(burnos chirurgo profesine
kvalifikacija)
Luxemburg
Magyarorszag

Dento-alveolaris sebeszet
szakorvosa bizonyi'tvany

Nemzeti
Vizsgabizottsag

1.5.2004

Malta

Certifikat ta' specjalista dentali
fil- Kirurgija tal-halq

Kumitat ta'
Approvazzjoni dwar
Spec- jalisti

1.5.2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als
kaakchirurg in het
Specialistenregister

Registratiecommissie 28.1.1980
Tandheelkundige
Specialismen (RTS) van
de Koninklijke
Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde

Osterreich
Polska

Dyplom uzyskania tytulu
Centrum Egzaminow
specjalisty w dziedzinie chirurgii Medycznych
stomatologicz- nej

1.5.2004

Portugal

Ti'tulo de Especialista em
Cirurgia Oral

Ordem dos Medicos
Dentistas (OMD)

4.6.2008

România

Certificatul de specialist în
Chirurgie dento-alveolară

Ministerul Sănătăţii

17.12.200
8

Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialisticnem izpitu iz oralne
kirurgije

1. Ministrstvo za
1.5.2004
zdravje
2. Zdravniska zbornica
Slovenije

Slovensko

Diplom o specializacii v
specializac- nom odbore
maxilofacialna chirurgia

- Slovenska
17.12.200
zdravotni'cka univerzita 8
- Univerzita Pavla
Jozefa Safarika v
Kosiciach

Suomi/Finland Erikoishammaslaakarin tutkinto, Yliopisto

1.1.1994

suu- ja
leukakirurgia/Specialtandlakarexa
- men, oral och maxillofacial
kirurgi
Sverige

Bevis om specialistkompetens i
oral kirurgi

Socialstyrelsen

United
Kingdom

Certificate of completion of
Competent authority
specialist training in oral surgery recognised for this
purpose

1.1.1994
28.1.1980

Ortodonţie
Ţara

Titlul de calificare

Organismul care eliberează Data de
titlul de calificare
referinţă

Belgie/Belgique/ Titre professionnel
Ministre de la Sante
27.1.2005
Belgien
particulier de dentiste
publique/Minister bevoegd
specialiste en
voor Volksgezondheid
orthodontie/Bijzon- dere
beroepstitel van tandarts
specialist in de orthodontie
[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

1.1.2007

Ceska republika Diplom o specializaci (v
oboru orto- doncie)

1. Institut postgraduâlnfho 19.7.2007
vzdelâvânf ve
zdravotnictvf
2. Ministerstvo
zdravotnictvf

Danmark

Bevis for tilladelse til at
betegne sig som
specialtandlge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for
Patientsikkerhed

28.1.1980

Deutschland

Fachzahnărztliche
Anerkennung fur
Kieferorthopădie

Landeszahnărztekammer

28.1.1980

Eesti

Residentuuri loputunnistus Tartu Ulikool
ortodontia erialal
Ortodontia residentuuri

1.5.2004

lopetamist toendav tunnistus
[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

Titre de specialiste en
orthodontie

Conseil National de l'Ordre 28.1.1980
des chi- rurgiens dentistes

Ireland

Certificate of specialist
dentist in orthodontics

Competent authority
28.1.1980
recognised for this purpose
by the competent minister

Italia

Diploma di specialista in
Ortognato- donzia

Universita

21.5.2005

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

1.5.2004

Latvija

«Sertifikats»- kompetentas Latvijas Ărstu biedriba
iestades izs- niegts
dokuments, kas apliecina,
ka persona ir nokartojusi
sertifikacijas eksamenu
ortodontija

1.5.2004

Lietuva

1. Rezidenturos
pazymejimas, nuro- dantis
suteikt gydytojo ortodonto
profesinş kvalifikacj
2. Rezidenturos
pazymejimas (gydyto- jo
ortodonto profesine
kvalifikacija)

1.5.2004

1.1.1981

Espana
France
Hrvatska

Universitetas

Luxemburg
Magyarorszăg

Fogszabălyozăs szakorvosa Nemzeti Vizsgabizottsăg
bizonyft- văny

Malta

Certifikat ta' specjalista
dentali fl- Ortodonzja

Nederland

Bewijs van inschrijving als Registratiecommissie
orthodontist in het
Tandheelkundige

1.5.2004

Kumitat ta' Approvazzjoni 1.5.2004
dwar Spec- jalisti
28.1.1980

Specialistenregister

Specialismen (RTS) van de
Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Polska

Dyplom uzyskania tytulu
specjalisty w dziedzinie
ortodoncji

Centrum Egzaminow
Medycznych

1.5.2004

Portugal

Tftulo de Especialista em
Ortodontia

Ordem dos Medicos
Dentistas (OMD)

4.6.2008

România

Certificatul de specialist în Ministerul Sănătăţii
Ortodonţie şi Ortopedie
dento-facială

17.12.2008

Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialisticnem izpitu iz
celjustne in zobne
ortopedije

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniska zbornica
Slovenije

1.5.2004

Slovensko

Diplom o specializăcii v
specializac- nom odbore
cel'ustnă ortopedia

Slovenskă zdravotnfcka
univerzita

17.12.2008

Suomi/Finland

Erikoishammaslăăkărin
tutkinto, ham- paiston
oikomishoito/Specialtandlă- karexamen,
tandreglering

Yliopisto

1.1.1994

Sverige

Bevis om
Socialstyrelsen
specialistkompetens i ortodonti

Osterreich

1.1.1994

United Kingdom Certificate of Completion of Competent authority
28.1.1980.
specialist training in
recognised for this purpose
orthodontics
5.4.V.4. MEDIC VETERINAR
5.4.1.Program de studii pentru medicii veterinari
Programul de studii care conduce la obţinerea titlurilor de calificare ca medic veterinar
cuprinde cel puţin următoarele materii. Predarea uneia sau mai multor materii poate
avea loc în cadrul celorlalte discipline sau în conexiune cu acestea.

A.Materii de bază:
- Fizică
- Chimie
- Biologie animală
- Biologia plantelor
- Matematici aplicate ştiinţelor biologice

B.Materii specifice:
(a) Ştiinţe fundamentale:

(b) Ştiinţe clinice:

(c) Producţie animală:

- Anatomie (inclusiv
histologie şi embriologie)

- Obstetrică

- Producţie animală

- Fiziologie

- Patologie (inclusiv anatomie - Nutriţie animală
patologică)

- Biochimie

- Parazitologie

- Genetică

- Medicină clinică şi chirurgie - Economie rurală
(inclusiv anestezie)

- Farmacologie

- Prelegeri clinice despre
diferite animale domestice,
păsări şi alte specii de
animale

- Agronomie

- Creşterea şi sănătatea
animalelor

- Igienă veterinară

- Farmacie
- Medicină preventivă

- Etologie protecţie
animală.

- Radiologie

(d) Igienă alimentară:

- Microbiologie

- Reproducere si tulburări de
reproducere

- inspecţia şi controlul
produselor alimentare
pentru animale sau de
origine animală

- Imunologie

- Medicină veterinară şi
sănătate publică

- igienă şi tehnologie
alimentară

- Epidemiologie

- Legislaţie în domeniul
medicinii veterinare şi
medicină legală

- lucrări practice
(inclusiv lucrări practice
în locurile de sacrificare

- Toxicologie

şi de tratare a produselor
alimentare)
- Deontologie

- Terapeutică
- Propedeutică

Instruirea practică se poate desfăşura sub forma unui stagiu, cu condiţia ca aceasta să
fie pe bază de program integral şi să se afle sub controlul direct al autorităţii sau al
organismului competent şi să nu depăşească şase luni din perioada totală de cinci ani
de studiu.
Repartizarea instruirii teoretice şi practice între diferitele grupe de materii se face
echilibrat şi în mod coordonat, astfel încât cunoştinţele şi experienţa să poată fi
dobândite în mod corespunzător pentru a permite medicilor veterinari să-şi poată
îndeplini sarcinile în totalitate.

5.4.2.Titluri de calificare ca medic veterinar

Ţara

Titlul de calificare

Belgie/Belgique Diploma van
/ Belgien
dierenarts/Diplo- me de
docteur en medecine
veterinaire

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

Organismul care
eliberează titlul de
calificare

- De
universiteiten/Les
uni- versites
- De bevoegde
Examencom- missie
van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury
competent
d'enseignement de la
Communaute
franţai- se

[POZĂ - a se vedea actul [POZĂ - a se vedea
modificator-]
actul modificator-]

Ceska republika - Diplom o ukoncenf
studia ve studijni'm

Veterinarnf fakulta
univerzity v Ceske

Certificatul Data de
care
referinţă
însoţeşte
titlul de
calificare
21.12.198
0

1.1.2007

1.5.2004

programu ve- terinârnf
lekarstvf (doktor
veterinârnf medici'ny,
MVDr.)
- Diplom o ukoncenf
studia ve studijni'm
programu veterinârnf
hygiena a ekologie
(doktor veterinarm
medicf- ny, MVDr.)

republice

Danmark

Bevis for
kandidatuddannelsen i
veterinrmedicin
(cand.med. vet.)

K0benhavns
Universitet

21.12.198
0

Deutschland

- Zeugnis uber das
Ergebnis des Dritten
Abschnitts der
Tierarztlichen Prufung
und das Gesamtergebnis
der Tie- rarztlichen
Prufung
- Zeugnis uber das
Ergebnis der
Tierarztlichen Prufung
und das Gesamtergebnis
der Tierarztlichen
Prufung

Der Vorsitzende des
Prufungsausschusses fur die
Tierărztli- che
Prufung einer
Universitat oder
Hochschule

21.12.198
0
1.1.2006

Eesti

Diplom: tăitnud
Eesti
veterinaarme- ditsiini
Pollumajandusuliko
oppekava
ol Eesti Maaulikool
Loomaarstikraad Degree
in Veterinary Medicine
(DVM)

1.5.2004

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea actul
modificator-]

1.1.1981

Espana

Ti'tulo de Licenciado en - Ministerio de
Veteri- naria
Educacion y Cultura

1.1.1986
1.1.1986

Ti'tulo de Graduado/a en - El rector de una
Vete- rinaria
Universidad
- El rector de una
Universidad
France

Diplome d'Etat de
docteur ve- terinaire

- L'Institut
d'enseignement
superieur et de
recherche en
alimentation, sante
animale, sciences
agronomi- ques et de
l'environnement
(Vet Agro Sup);
- L'Ecole nationale
veterinai- re,
agroalimentaire et
de l'alimentation,
Nantes-At- lantique
(ONIRIS);
- L'Ecole nationale
veterinaire d'Alfort;
- L'Ecole nationale
veterinaire de
Toulouse.

Hrvatska

Diploma «doktor
Veterinarski fakultet
veterinarske
Sveucilista u
medicine/doktorica
Zagrebu
veterinars- ke medicine»

1.7.2013

Ireland

- Diploma of Bachelor
in/of Veterinary
Medicine (MVB)
- Diploma of
Membership of the Royal
College of Veterinary
Surgeons (MRCVS)

21.12.198
0

Italia

Diploma di laurea in
medicina veterinaria

Universita

21.12.198
0

Diploma di 1.1.1985
abilitazione
all'eser-

cizio della
medicina
veterinaria
[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

1.5.2004

Latvija

Veterinararsta diploms

Latvijas
Lauksaimniecibas
Universitate

1.5.2004

Lietuva

1. Aukstojo mokslo
diplomas (veterinarijos
gydytojo
(dvm)]
2. Magistro diplomas
(veterina- rines
medicinos magistro
kvalifikacinis laipsnis ir
ve- terinarijos gydytojo
profesi- ne kvalifikacija)

1. Lietuvos
Veterinarijos Akademija
2. Lietuvos
sveikatos moksl
universitetas

1.5.2004

Luxemburg

Diplome d'Etat de
docteur en medecine
veterinaire

Jury d'examen d'Etat

21.12.198
0

Magyarorszag Okleveles allatorvos
Felsooktatasi
doktor ok- level (dr. vet) intezmeny

1.5.2004

Malta

Licenzja ta' Kirurgu
Veterinarju

1.5.2004

Nederland

Getuigschrift van met
goed gevolg afgelegd
diergeneeskundig/veeartsenijkundig
examen

Osterreich

- Diplom-Tierarzt
- Magister medicinae
veteri- nariae

Universităt

1.1.1994

Polska

Dyplom lekarza
weterynarii

1. Szkola Glowna
Gospodarst- wa
Wiejskiego w
Warszawie

1.5.2004

Kunsill tal-Kirurgi
Veterinarji

21.12.198
0

2. Akademia
Rolnicza we Wroclawiu (1)
3. Uniwersytet
Przyrodniczy we
Wroclawiu (2)
4. Akademia
Rolnicza w Lublinie (3)
5. Uniwersytet
Przyrodniczy w
Lublinie (4)
6. Uniwersytet
Warminsko-Mazurski w Olsztynie
7. Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu (6)
8. Uniwersytet
Rolniczy im.
Hugona Kolltaja w
Krako- wie oraz
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
(7 )
Portugal

- Carta de curso de
Universidade
licencia- tura em
medicina veterină- ria
- Carta de mestrado
integra- do em medicina
veterinăria

1.1.1986

România

Diplomă de licenţă de
doctor medic veterinar

Universităţi
Ministerul Educatiei
Nationale (5)

1.1.2007

Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov «doktor veterinarske

Univerza

Spricevalo 1.5.2004
o
opravljene
m

medicine/doktorica veterinarske medicine»

Slovensko

drzavnem
izpitu s
podrocja
veterinarstva

Vysokoskolsky diplom o Univerzita
udelenf akademickeho
titulu «doktor
veterinărskeho lekărstva»
(«MVDr.»)

Suomi/Finland Elăinlăăketieteen
Yliopisto
lisensiaatin
tutkinto/Veterinărmedicin
e li- centiatexamen
Sverige

Veterinărexamen

United
Kingdom

1. Bachelor of Veterinary 1. University of
Science (BVSc)
Bristol
2. Bachelor of Veterinary 2. University of
Science (BVSc)
Liverpool
3. Bachelor of Veterinary 3. University of
Medicine (Vet MB)
Cambridge
4. Bachelor of Veterinary 4. University of
Medicine and Surgery
Edinburgh
(BVM&S)
5. University of
5. Bachelor of Veterinary Glasgow
Medicine and Surgery
6. University of
(BVMS)
London
6. Bachelor of Veterinary 7. University of
Medicine (BvetMed)
Nottingham
7. Bachelor of Veterinary
Medicine and Bachelor
of Veterinary Surgery
(B.V.M., B.V. S.)

(1) Valabil până la 22 noiembrie 2006.
(2) Începând de la 23 noiembrie 2006.
(3) Valabil până la 10 aprilie 2008.
(4) Începând de la 11 aprilie 2008.

Sveriges
Lantbruksuniversitet

1.5.2004

1.1.1994

1.1.1994
21.12.198
0

(5) Începând de la 10 ianuarie 2011.
(6) Începând de la 1 octombrie 2011.
(7) Începând de la 1 octombrie 2012.
5.5.V.5. MOAŞĂ
5.5.1.Program de studii pentru moaşe (Tipurile deformare 1 şi 1030;1030;)
Programul de formare pentru obţinerea unei diplome, a unui certificat sau a unui titlu de
calificare ca moaşă constă din următoarele două părţi:

A.Instruirea teoretică şi tehnică
(a) Materii de bază

(b) Materii specifice activităţilor moaşelor

- Noţiuni fundamentale de anatomie şi
fiziologie

- Anatomie şi fiziologie

- Noţiuni fundamentale de patologie

- Embriologie şi dezvoltarea fătului

- Noţiuni fundamentale de bacteriologie,
virusologie şi

- Sarcină, naştere şi puerperalitate

parazitologie

- Patologie ginecologică şi obstetrică

- Noţiuni fundamentale de biofizică,
biochimie şi radiologie

- Pregătire pentru naştere şi maternitate,
inclusiv aspectele psihologice

- Pediatrie, în special referitor la nounăscuţi

- Pregătire pentru naştere (inclusiv
cunoaşterea şi folosirea echipamentului
tehnic de obstetrică)

- Igienă, educaţie sanitară, medicină
preventivă, diagnosticare timpurie

- Analgezie, anestezie şi resuscitare

- Nutriţie şi dietetică, în special cu privire - Fiziologia şi patologia nou-născutului
la femei, nou-născuţi şi sugari
- Noţiuni fundamentale de sociologie şi
probleme de medicină socială

- Îngrijirea şi supravegherea nounăscutului

- Noţiuni fundamentale de farmacologie

- Factori psihologici şi sociali

- Psihologie
- Pedagogie
- Legislaţie medicală şi socială şi
organizare medicală
- Deontologie şi legislaţie profesională
- Educaţie sexuală şi planificare familială

- Protecţia juridică a mamei si copilului
B.Instruirea practic şi instruirea clinică
Această instruire se face sub supraveghere corespunzătoare:
- Consultarea femeilor însărcinate, inclusiv cel puţin 100 de examinări prenatale.
- Supravegherea şi îngrijirea a cel puţin 40 de parturiente.
- Asistarea de către studenţi la cel puţin 40 de naşteri; în cazul în care nu se poate
ajunge la acest număr ca urmare a lipsei de femei în travaliu, poate fi redus la minim
30, cu condiţia ca studentul să participe activ la încă 20 de naşteri.
- Asistarea la naşteri cu prezentare pelviană. În cazul în care acest lucru nu este
posibil, ca urmare a numărului insuficient de naşteri cu prezentare pelviană,
instruirea se face prin simulare.
- Practicarea epiziotomiei şi iniţierea în sutură. Iniţierea va cuprinde instruire
teoretică şi exerciţii clinice. Practicarea suturii include sutura epiziotomiilor şi a
rupturilor simple de perineu, care poate fi simulată în cazul în care este absolut
necesar.
- Supravegherea şi îngrijirea a 40 de femei, care urmează să nască sau care au
născut, având sarcini cu risc.
- Supravegherea şi îngrijirea, inclusiv examinarea, a cel puţin 100 de parturiente
sănătoase şi nou-născuţi sănătoşi.
- Urmărirea şi îngrijirea nou-născutului necesitând îngrijiri speciale, inclusiv a celor
născuţi prematur, a celor născuţi după termen, precum şi a celor subponderali sau
bolnavi.
- Îngrijirea femeilor care prezintă cu patologii ginecologice şi obstetricale.
- Iniţierea în îngrijirea medicală şi chirurgicală. Iniţierea va cuprinde instruire
teoretică şi exerciţii clinice.
Instruirea teoretică şi tehnică (partea A a programului de formare) se face în mod
echilibrat şi coordonat cu instruirea clinică (partea B a programului de formare),
astfel încât cunoştinţele şi experienţele prevăzute în această anexă să poată fi
dobândite în mod corespunzător.

Instruirea clinică a moaşei (partea B a programului de formare) trebuie efectuată sub
forma unor stagii controlate în cadrul spitalelor sau al altor servicii de sănătate
autorizate de autorităţile sau organismele competente. În cursul acestei formări,
viitoarele moaşe participă la activităţile serviciilor în cauză, în măsura în care aceste
activităţi contribuie la formarea lor. Acestea sunt iniţiate în responsabilităţile pe care
le implică activităţile de moaşă.

5.5.2.Titluri de calificare ca moaşă

Ţara

Titlul de calificare

Organismul care
eliberează titlul de
calificare

Titlul profesional Data de
referinţă

Belgie/Belgiq Diploma van
- De erkende
Vroedvrouw/
ue/ Belgien vroedvrouw/DiopleidingsinstiAccoucheuse
plome d'accoucheuse tuten/Les
etablissements
d'enseignement
- De bevoegde
Examencom- missie
van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury
competent
d'enseignement de la
Communaute franţaise

23.1.19
83

[POZĂ - a se [POZĂ - a se vedea
vedea actul actul modificator-]
modificator-]

1.1.200
7

Ceska
republika

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

1. Diplom o ukoncenf 1. Vysoka skola
studia ve studijni'm znzena nebo uznana
programu osetrostatem
vatelstvf ve
2. Vysoka skola
studijni'm oboru
znzena nebo uznana
porodnf asistentka
statem
(bakalar, Bc.)
3. Vyssf odborna
2. Diplom o ukoncenf skola zri'zena nebo
studia ve studijni'm uznana statem

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

Porodnf
1.5.200
asistentka/porodnf 4
asistent

programu porodnf
asistence ve
studijni'm oboru
porodnf asistentka
(bakalar, Bc.)
3. Diplom o ukoncenf
studia ve studijni'm
oboru diplomova- na
porodnf asistentka
(diplo- movany
specialista, DiS.)
Danmark

Bevis for
Professionsh0jskole
uddannelsen til professionsbachelor i
jordemoderkundskab

Deutschland Zeugnis uber die
Staatlicher
staatliche Pru- fung Prufungsausschuss
fur Hebammen und
Ent- bindungspfleger
Eesti

Diplom
ămmaemanda erialal
Ămmaemanda
diplom

[POZĂ - a se [POZĂ - a se vedea
vedea actul actul modificator-]
modificator-]

Jordemoder

23.1.19
83

- Hebamme
23.1.19
83
Entbindungspfleg
er

- Tallinna
Ămmaemand
Meditsiinikool
- Tartu Meditsiinikool
- Tallinna Tervishoiu
Korg- kool
- Tartu Tervishoiu
Korgkool

1.5.200
4

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

23.1.19
83

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

Espana

- Ti'tulo de matrona Ministerio de
- Matrona
- Ti'tulo de asistente Educacion y Cultura - Asistente
obstetri- co (matrona)
obstetrico
- Ti'tulo de
enfermeria obstetrica-ginecologica

1.1.198
6

France

Diplome de sagefemme

23.1.19
83

L'Etat

Sage-femme

Hrvatska

Svjedodzba
«prvostupnik (baccalaureus)
primaljstva/sveucilisna prvostupnica
(baccalaurea)
primaljstva»

Ireland

1. Certificate in
1. An Bord Altranais Registered
Midwifery (1)
(The Nursing Board) Midwife (RM)
2. B.Sc. in Midwifery [up to 1 October
2012];
approved by the
Bord Altranais agus
NMBI (2)
Cnaimh- seachais na
3. Higher/Postgraduate Diploma in hEireann (The
Midwifery approved Nursing and
Midwifery Board of
by the NMBI (2)
Ireland, NMBI) [from
2 October 2012].
2. A third-level
Institution delivering
a Midwifery
education programme
approved by the
NMBI
3. Third-level
Institution delivering
Higher/Post-graduate
Diploma in
Midwifery approved
by the NMBI

23.1.19
83

Italia

1. Diploma d'ostetrica 1. Scuole riconosciute Ostetrica (4)
(4 )
dallo Stato (4)
2. Laurea in ostetricia 2. Universita (5)
(5 )

23.1.19
83

[POZĂ - a se [POZĂ - a se vedea
vedea actul actul modificator-]
modificator-]

- Medicinski fakulteti
sveuci- lista u
Republici Hrvatskoj
- Sveucilista u
Republici Hrvatskoj
- Veleucilista i visoke
skole u Republici
Hrvatskoj

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

Prvostupnik
1.7.201
(baccalaureus)
3
Primaljstva/Prvostup
nica (baccalaurea) primaljstva

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

1.5.200
4

Latvija

Diploms par
vecmates kvalifikacijas iegusanu

Masu skolas

Lietuva

1. Aukstojo mokslo 1. Universitetas
diplomas, nurodantis 2. Kolegija
suteikt bendro- sios 3. Kolegija
praktikos slaugytojo 4. Universitetas
profesinş kvalifikacij, 5. Kolegija
ir profesines
6. Kolegija
kvalifikacijos pazymejimas,
nurodantis su- teikt
akuserio profesinş
kvalifikacij
- Pazymejimas,
liudijantis akuserio
profesinş prak- tik
2. Aukstojo mokslo
diplomas
(neuniversitetines
studijos), nurodantis
suteikt bendro- sios
praktikos slaugytojo
profesinş kvalifikacij,
ir profesines
kvalifikacijos pazymejimas,
nurodantis su- teikt
akuserio profesinş
kvalifikacij
- Pazymejimas,
liudijantis akuserio
profesinş prak- tik
3. Aukstojo mokslo
diplomas
(neuniversitetines
studijos), nurodantis
suteikt akuserio
profesinş kvalifikacj

Vecmate

1.5.200
4

Akuseris

1.5.200
4

4. Bakalauro
diplomas (slaugos
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis
ir bendrosios praktikos augytojo
profesine kvalifikacija) Ir
Profesines
kvalifikacijos
pazymejimas
(akuserio profesine
kvalifikacija)
5. Profesinio
bakalauro diplomas
(slaugos profesinio
ba- kalauro
kvalifikacinis laipsnis
ir bendrosios praktikos slaugytojo
profesine
kvalifikacija) Ir
Profesines
kvalifikacijos
pazymejimas
(akuserio profesine
kvalifika- cija)
6. Profesinio
bakalauro diplomas
(akuserijos profesinio
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis
ir akuserio profesine
kvalifikacija)
Luxemburg

Diplome de sagefemme

Ministere de
Sage-femme
l'education nationale, de la formation
profes- sionnelle et
des sports

23.1.19
83

Magyarorszăg 1. Szuleszno
1. Iskola/foiskola
bizonyi'tvăny
2. Felsooktatăsi
2. Szuleszno oklevel intezmeny

Szuleszno

1.5.200
4

Malta

Lawrja jew diploma Universita" ta' Malta Qabla
fl- Istudji tal-Qwiebel

1.5.200
4

Nederland

Diploma van
verloskundige

Door het Ministerie Verloskundige
van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport erkende
opleidingsinstellingen

23.1.19
83

Osterreich

1. HebammenDiplom
2. Diplom uber den
Abschluss des
FachhochschulBachelorstudiengangs
«Hebamme»

1. Hebamme
Hebammenakademie
Bundeshebammenlehranstalt
2. Fachhochschulrat

1.1.199
4

Polska

- Dyplom ukonczenia Instytucja prowadzca Polozna
stu- diow wyzszych ksztalce- nie na
na kierunku
poziomie wyzszym
poloznictwo z
uz- nana przez
tytulem «ma- gister wksciwe wladze
poloznictwa»
(Higher education
- Dyplom ukonczenia institution recognised
stu- diow wyzszych by the competent
authorities)
zawodo- wych na
kierunku/
specjalnosci
poloznictwo z
tytulem «licencjat
poloz- nictwa»

1.5.200
4

Portugal

1. Diploma de
1. Ecolas de
enfermeiro esEnfermagem
pecialista em
2. Escolas Superiores
enfermagem de saude de Enfermagem
materna e obstetrica 3. - Escolas

1.1.198
6

Enfermeiro
especialista em
enfermagem de
saude materna e
obstetrica

2. Diploma/carta de Superiores de
Enfermagem
curso de estudos
superiores especiali- - Escolas Superiores
zados em
de Saude
enfermagem de saude
materna e obstetrica
3. Diploma (do curso
de pos- licenciatura)
de especializa- ţăo
em enfermagem de
sau- de materna e
obstetrica
România

Diplomă de licenţă de Universităţi
moaşă

Moaşă

Slovenija

Diploma, s katero se 1. Univerza
podeljuje strokovni 2. Visoka strokovna
naslov «diplomirana sola
babica/diplomirani
babicar»

diplomirana
1.5.200
babica/diplomiran 4
i babicar

Slovensko

1. DIPLOM porodna
asistencia «bakalar»
(«Bc.»)
2. DIPLOM
diplomovana porodna asistentka

Porodna asistentka 1.5.200
4

1. Vysoka
skola/Univerzita
2. Stredna
zdravotnicka skola

1.1.200
7

Suomi/Finlan 1. Kătilon
1.
Kătilo/Barnmorsk 1.1.199
d
tutkinto/barnmors- Terveydenhuoltooppi- a
4
keexamen
laitokset/hălsovârdslăroanst
2. Sosiaali- ja
alter
terveysalan ammattikorkeakoulututk 2.
into, kătilo
Ammattikorkeakoulut
(AMK)/yrkeshogsko- /Yr- keshogskolor
leexamen inom
hălsovârd och det
sociala omrâdet,
barnmorska (YH)
Sverige

Barnmorskeexamen Universitet eller

Barnmorska

1.1.199

hogskola
United
Kingdom

A qualification
Education institution Registered
approved by the
approved by the
Midwife
Nursing and
Nursing and
Midwifery Council or Midwifery Council or
its predecessor bodies its predecessor bodies
as attesting to the
completion of
training as required
for midwi- ves by
Article 40 and the
standard of
proficiency as
required for
registration as a
Registered Midwife
in its register (3)

4
23.1.19
83

(1) Acest titlu de calificare îi permite titularului să beneficieze de recunoaştere
automată atunci când este eliberat resortisanţilor statelor membre care au obţinut
calificarea în Irlanda.
(2) Aceste informaţii privind titlurile de calificare au fost incluse pentru a se asigura
dreptul absolvenţilor formaţi în Irlanda la recunoaşterea automată fără să fie necesară
înregistrarea propriu-zisă în Irlanda, o astfel de înregistrare nefăcând parte din procesul
de calificare.
(3) Aceste informaţii privind titlurile de calificare au fost incluse pentru a se asigura
dreptul absolvenţilor formaţi în Regatul Unit la recunoaşterea automată fără să fie
necesară înregistrarea propriu-zisă, o astfel de înregistrare nefăcând parte din procesul
de calificare.
(4) Valabil până în 2001.
(5) Începând din 2001/2002.
5.6.V.6. FARMACIST
5.6.1.Program âe studii pentru farmacişti
- Biologia plantelor şi animalelor
- Fizică
- Chimie generală şi anorganică
- Chimie organică

- Chimie analitică
- Chimie farmaceutică, inclusiv analiza medicamentelor
- Biochimie generală şi aplicată (medicală)
- Anatomie şi fiziologie; terminologie medicală
- Microbiologie
- Farmacologie şi farmacoterapie
- Tehnologie farmaceutică
- Toxicologie
- Farmacognosie
- Legislaţie şi, după caz, deontologie.
Repartizarea instruirii teoretice şi practice trebuie, pentru fiecare materie care figurează
în programul minim de studii, să acorde suficientă importanţă, pentru a păstra caracterul
universitar al instruirii.

5.6.2.Titluri de calificare ca farmacist

Ţara

Titlul de calificare

Organismul care Certificatul care Data de
eliberează titlul însoţeşte titlul de referinţă
de calificare
calificare

Belgie/Belgique/ Diploma van
- De
Belgien
apotheker/Diplo- me universiteiten/Les
de pharmacien
universities
- De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/Le
Jury competent
d'enseignement
de la
Communaute

1.10.1987

franţai- se
[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea [POZĂ - a se
actul modificator-] vedea actul
modificator-]

Ceska republika Diplom o ukoncenf
studia ve studijni'm
programu farmacie
(magistr, Mgr.)

Farmaceuticka
fakulta univerzity v Ceske
republice

1.1.2007

1.5.2004

Danmark

Bevis for
Det
kandidatuddannelsen Farmaceutiske
i farmaci
Fakultet,
(cand.pharm.)
K0benhavns
Universitet
Bevis for
kandidatuddannelsen Syddansk
i farmaci
Universitet
(cand.pharm.)

Deutschland

Zeugnis uber die
Staatliche
Pharmazeutische
Prufung

Eesti

Diplom proviisori Tartu Ulikool
oppekava lăbimisest
Farmaatsiamagister
Master of Science in
Pharmacy (MSc)

1.5.2004

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea [POZĂ - a se
actul modificator-] vedea actul
modificator-]

1.10.1987

Espana

Ti'tulo de Licenciado - Ministerio de
en Farmacia
Education y
Cultura
Ti'tulo de
Graduado/a en
- El rector de una
Farmacia
universidad
- El rector de una
Universidad

1.10.1987
1.1.1986

France

- Diplome d'Etat de Universites
pharma- cien
- Diplome d'Etat de

1.10.1987

Zustăndige
Behorden

1.10.1987

1.10.1987

docteur en
pharmacie
Hrvatska

Diploma «magistar - Farmaceutskofarmacije/ magistra biokemijski
farmacije»
fakultet
Sveucilista u
Zagre- bu
- Medicinski
fakultet Sveucilista u Splitu
- Kemijskotehnoloski fakultet Sveucilista u
Splitu

1.7.2013

Ireland

1. Certificate of
1. Cumann
2. Notification
1.10.1987
Registered
Cogaiseoiri na
from the
Pharmaceutical
hEi- reann
Pharmaceutical
1
Chemist ( )
(Pharmaceutical Society of Ireland
that the person
Certificate of
Society of
named therein is
Registration as a
Ireland)
1
the holder of a
Pharmacist ( )
2. Universities
qualification
2. A degree in
delivering
appropriate for
Pharmacy
degrees in
practicing as a
recognised by the
pharmacy
Pharmaceutical
recognised by the pharmacist
Society of Ireland (2) Pharmaceutical
Society of Ireland

Italia

Diploma o certificato Universita
di abilita- zione
all'esercizio della
profes- sione di
farmacista ottenuto
in seguito ad un
esame di Stato

1.11.1993

[POZĂ - a se
vedea actul
modificator-]

[POZĂ - a se vedea [POZĂ - a se
actul modificator-] vedea actul
modificator-]

1.5.2004

Latvija

Farmaceita diploms Universitates tipa

1.5.2004

augstskola
Lietuva

1. Aukstojo mokslo Universitetas
diplomas, nurodantis
suteikt vaisti- ninko
profesinş kvalifikacj
2. Magistro diplomas
(farmaci- jos
magistro
kvalifikacinis
laipsnis ir
vaistininko profesine kvalifikacija)

1.5.2004

Luxemburg

Diplome d'Etat de
pharmacien

1.10.1987

Magyarorszag

Okleveles
Egyetem
gyogyszeresz
oklevel (magister
pharmaciae, abbrev:
mag. Pharm)

1.5.2004

Malta

Lawrja fil-farmacija Universita" ta'
Malta

1.5.2004

Nederland

Getuigschrift van
Faculteit
met goed gevolg
Farmacie
afgelegd
apothekersexa- men

1.10.1987

Osterreich

Staatliches
Apothekerdiplom

1.10.1994

Polska

Dyplom ukonczenia 1. Akademia
studiow wyzszych na Medyczna
kierunku farmacja z 2. Uniwersytet
tytulem magistra
Medyczny
3. Collegium
Medicum
Uniwer- sytetu

Jury d'examen
d'Etat + visa du
ministre de
l'education
nationa- le

Osterreichische
Apothekerkammer

1.5.2004

Jagiellonskiego
Portugal

- Licenciatura em
Instituiţâo de
Farmăcia
Ensino Superior
- Carta de curso de Universitărio
licencia- tura em
Ciencias Farmaceuticas
Mestrado Integrado
em Ciencias
Farmaceuticas

1.10.1987
1.1.2007

România

Diplomă de licenţă Universităţi
de farmacist
Ministerul
Diplomă de licenţă şi Educaţiei
master (5)
Naţionale

1.1.2007

Slovenija

Diploma, s katero se Univerza
podeljuje strokovni
naziv «magister farmacije/magistra
farmacije»

Slovensko

DIPLOM farmăcia
magister («Mgr.»)

Univerzita

1.5.2004

Suomi/Finland

Proviisorin
tutkinto/Provisorexamen

Yliopisto

1.10.1994

Sverige

Apotekarexamen

Universitet och
hogskolor

1.10.1994

Potrdilo o
1.5.2004
opravljenem
strokov- nem
izpitu za poklic
magister
farmacije/magistra
farmacije

United Kingdom 1. Certificate of
Universities
Notification from 1.10.1987
Registered
delivering
the General
Pharmacist (3)
pharmacy degrees Pharmaceutical
approved by the Council or
2. A degree in
Pharmaceutical
pharmacy approved General
by either the General Pharmaceutical Society of
Council (formerly Northern Ireland
Pharmaceutical
confirming
Council (formerly Royal
Pharmaceutical successful
Royal
Society of Great completion of the
Pharmaceutical

Society of Great
Britain) or the
Pharmaceutical
Society of Northern
Ireland (4)

Britain) or the
Pharmaceutical
Society of
Northern Ireland

approved
pharmacy degree,
12 months
practical training
and a pass of the
registration
assessment.

(1) Acest titlu de calificare îi permite titularului să beneficieze de recunoaştere
automată atunci când titlul este eliberat resortisanţilor statelor membre care au obţinut
calificarea în Irlanda.
(2) Aceste informaţii privind titlurile de calificare au fost incluse pentru a se asigura
dreptul absolvenţilor formaţi în Irlanda la recunoaşterea automată fără a fi necesară
înregistrarea propriu-zisă în Irlanda. În astfel de cazuri, certificatul însoţitor atestă
faptul că au fost îndeplinite toate cerinţele de calificare.
(3) Acest titlu de calificare îi permite titularului să beneficieze de recunoaşterea
automată a calificării sale atunci când este eliberat resortisanţilor statelor membre care
au obţinut calificarea în Regatul Unit.
(4) Aceste informaţii privind titlurile de calificare au fost incluse pentru a se asigura
dreptul absolvenţilor formaţi în Regatul Unit la recunoaşterea automată a calificării lor
fără să fie necesară înregistrarea propriu-zisă. În astfel de cazuri, certificatul însoţitor
atestă faptul că au fost îndeplinite toate cerinţele de calificare.
(5) Începând de la 10 ianuarie 2011.
5.7.V.7. ARHITECT
5.7.1.Titluri de calificare ca arhitect, recunoscute în temeiul articolului 46

Ţara

Titlul de
calificare

Organismul care
eliberează titlul de
calificare

Belgie/Belgi 1.
1. Nationale
que/ Belgien Architect/Archit hogescholen voor arecte
chitectuur/Ecoles
nationales supe- rieures
2.
Architect/Archit d'architecture
ecte
2. Hogere-architectuurinstituten/In- stituts
3.

Certificatul care
însoţeşte titlul de
calificare

Anul
universi
tar de
referinţă

Certificat de stage
delivre par l'Ordre des
Architectes/Stagegetuigschrift
afgeleverd door de
Orde van Architecten

1988/19
89
2004/20
05
2004/20
05
2008/20

Architect/Archit superieurs d'architecture
ecte
3. Provinciaal Hoger
4.
Instituut voor
Architect/Archit Architectuur te
ecte
Hasselt/Ecole
provinciale superieure
5.
Architect/Archit d'architecture de Hasselt
ecte
4. Koninklijke
6. Burgerlijke Academies voor Schone
ingenieur-ar- Kunsten/Academies
chitect/Ingenieu roya- les des Beaux-Arts
5. Sintr Civil Architecte
Lucasscholen/Ecoles
Saint- Luc
7. Burgerlijk
Ingenieur6. - Faculteiten
Architect (Ir. Toegepaste WeArch.)
tenschappen van de
Universi- teiten/Facultes
8. Burgerlijk
des sciences appliquees
IngenieurArchitect (Ir. des universites
Arch.)
- «Faculte
Polytechnique» van
9. Master
Ingenieur Civil Mons
Ar- chitecte, a 7. K.U. Leuven,
finalite specia- faculteit ingenieurslisee
wetenschappen
8. Vrije Universiteit
Brussel, faculteit
ingenieurswetenschappe
n
9. Faculte Polytechnique
de Mons
[POZĂ - a [POZĂ - a se
se vedea
vedea actul
actul
modificator-]
modificator]
Ceska

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

Architektura a - Fakulta architektury,

09

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

2010/20
11
2007/20
08

Osvedcenf o splnenf

2007/20

republika

urbanismus
Inzenyr
architekt
(Ing.Arch.)
Magistr umenf
v oboru architektura
(MgA.)
Magistr umenf
v oboru Architektonicka
tvorba, MgA

Ceske vyso- ke ucenf kvalifi- kacnfch
technicke (CVUT) v
pozadavku pro saPra- ze
mostatny vykon
profese architekta
- Vysoke ucenf
vydane Ceskou
technicke v Brne,
komorou architektu
Fakulta architektury
- Technicka univerzita v
Liberci, Fakulta umenf a
architektury
- Vysoka skola
umeleckoprumys- lova v
Praze
- Akademie vytvarnych
umenf v Praze

08
2007/20
08

Danmark

Bevis for
kandidatuddann
el- sen i
arkitektur
(cand.arch.)

- Kunstakademiets
Arkitektskole i
K0benhavn
- Arkitektskolen i Arhus

1988/19
89

Deutschland Diplom- Universităten
Ingenieur,
(Architektur/Hoch- bau)
Diplom- Technische
Ingenieur Univ. Hochschulen (ArchiDiplomtektur/Hochbau)
Ingenieur,
- Technische
DiplomUniversităten (ArchiIngenieur FH tektur/Hochbau)
Master of Arts - - UniversitătenM.A.
Gesamthochschu- len
Master of Arts (Architektur/Hochbau)
(in Kombina- - Hochschulen fur
tion mit einem bildende Kunste
Bachelo- Hochschulen fur
rabschluss in Kunste
Architektur)
- Fachhochschulen
Master of
(Architektur/ Hochbau)
Engineering (in - UniversitătenKombination Gesamthochschu- len

Bescheinigung einer
zustăn- digen
Architektenkammer
uber die Erfullung der
Qualifikationsvoraussetzun
gen im Hinblick auf
eine Eintragung in die
Architektenliste

1988/19
89
2003/20
04
2000/20
01
2005/20
06
2010/20
11
2007/20
08
2009/20
10
2009/20
10
2004/20
05
2005/20

mit einem Ba- (Architektur/Hochbau)
chelorabschluss bei entsprechenden
in Engineering) Fachhochschulstudiengăngen
Bachelor of
Arts - B.A.
- Hochschule Bremen University of applied
Bachelor of
Sciences (B.Sc.) Sciences, Fakultăt Architektur, Bau und
Master of
Umwelt - School of
Science
Architecture Bremen
Master of
Science (M.Sc.) - Fachhochschule
in Kombination Munster (University of
Applied Sciences) mit dem
Muenster School of
Bachelor of
Science (B.Sc.) Architecture
- Georg-Simon-OhmHochschule Nurnberg
Fakultăt Architektur
- Hochschule Anhalt
(University of Applied
Sciences) Fachbereich
Architektur, Facility
Management und
Geoinformation
- Hochschule
Regensburg (University
of Applied Sciences),
Fakultăt fur Architektur
- Technische Universităt
Munchen, Fakultăt fur
Architektur
- Hochschule Lausitz,
Studiengang
Architektur, Fakultăt fur
Bauen «seit Juli 2013:
Brandenburgische
Technische Universităt
Cottbus- Senftenberg»
- Fachhochschule

06
2006/20
07
2005/20
06
2004/20
05
2005/20
06
2005/20
06
2013/20
14
2006/20
07
2014/20
15
2007/20
08
2010/20
11
2010/20
11
2009/20
10
2007/20
08
2014/20
15
2003/20
04
2009/20
10
2011/20
12
2009/20
10
2005/20

Lubeck, University of
Applied Sciences,
Fachbe- reich Bauwesen
- Fachhochschule fur
Technik und Wirtschaft
Dresden, Fakultăt
Bauingenieurwesen/Arc
hitektur
- Fachhochschule
Erfurt/University of
Applied Sciences
- Hochschule
Augsburg/Augsburg
University of Applied
Sciences
- Hochschule Koblenz,
Fachbe- reich Bauwesen
- Hochschule
Munchen/Fakultăt fur
Architektur
- Hochschule fur
Technik Stuttgart,
Fakultăt Architektur und
Gestaltung
- SRH Hochschule
Heidelberg
- Staatliche Akademie
der Bilden- den Kunste
Stuttgart, Fachbe- reich
Architektur
- Hochschule Konstanz
Technik, Wirtschaft und
Gestaltung (HTWG)
Hochschule Trier
Fachbereich Gestaltung - Fachrichtung
Architektur
Technische Hochschule
Mittelhessen (University

06
2008/20
09
2013/20
14

of Applied Sciences)
Fachbereich Bauwesen
- Hochschule Anhalt
(University of Applied
Sciences) Fachbereich
Architektur, Facility
Management und
Geoinformation
- Technische Universitat
Munchen, Fakultat fur
Architektur
- Alanus Hochschule fur
Kunst und Gesellschaft,
Bonn
- Hochschule Konstanz
Technik, Wirtschaft und
Gestaltung (HTWG)
Hochschule Bochum,
Fachbereich Architektur
- Universitat Stuttgart,
Fakultat 1: Architektur
und Stadtplanung
- Leibniz Universitat
Hannover, Fakultat fur
Architektur und
Landschaft
- Fachhochschule
Aachen, Fachbe- reich
Architektur
- Bauhaus-Universitat
Weimar
- Bauhaus-Universitat
Weimar, Fa- kultat
Architektur
- Bauhaus-Universitat
Weimar, Fa- kultat
Architektur und
Urbanis- tik

Eesti

Arhitektuurima Eesti Kunstiakadeemia
gister

[POZĂ - a [POZĂ - a se
se vedea
vedea actul
actul
modificator-]
modificator]

Espana

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

Tftulo oficial de Rectores de las
arquitecto
universidades enumeradas a continuation:
Tftulo de
Graduado/a en - Universidad
Arquitectura
politecnica de Cataluna, escuelas tecnicas
Graduado en
fundamentos de superiores de
la arquitectura + arquitectura de
Barcelona o del Valles
Master en
Arquitectura
- Universidad
politecnica de Madrid,
escuela tecnica superior
de arquitectura de
Madrid
- Escuela de
Arquitectura de la
Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
- Universidad
politecnica de Valencia,
escuela tecnica superior
de arquitectura de
Valencia
- Universidad de Sevilla,
escuela tecnica superior
de arquitectura de

2006/20
07
[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

1988/19
89
2003/20
04
1999/20
00
1999/20
00
2004/20
05
1988/19
89
1991/19
92
1994/19
95
1997/19
98
1998/19
99
1999/20
00
2000/20
01
2001/20
02
2002/20
03
2005/20
06
2006/20
07
2009/20
10
2008/20
09

Sevilla
- Universidad de
Valladolid, escue- la
tecnica superior de
arquitectu- ra de
Valladolid
- Universidad de
Santiago de Compostela, escuela tecnica
superior de arquitectura
de La Coruna
- Universidad del Pais
Vasco, es- cuela tecnica
superior de arquitectura de San Sebastian
- Universidad de
Navarra, escuela tecnica
superior de arquitectura
de Pamplona
- Universidad de A
Coruna
- Universidad de
Granada, Escuela
Tecnica Superior de
Arquitectura de
Granada.
- Universidad de
Alicante, escuela
politecnica superior de
Alicante
- Universidad Europea
de Madrid
- Universidad Ramon
Llull, escuela tecnica
superior de arquitectura
de La Salle
- Universidad
politecnica de Cataluna, escuela tecnica

2009/20
10
2010/20
11
2010/20
11
2011/20
12
2014/20
15
2015/20
16
2016/20
17
2013/20
14
2012/20
13

superior de arquitectura
de Barcelona
- Universidad Alfonso X
El Sabio, centro
politecnico superior de
Villanueva de la Canada
- Universidad de Alcală
(Escuela de
Arquitectura)
- Universidad
Internacional de Cataluna, Escuela Tecnica
Superior de Arquitectura
- Universidad S.E.K. de
Segovia, centro de
estudios integrados de
arquitectura de Segovia
- Universidad Camilo
Jose Cela de Madrid
- Universidad San Pablo
CEU
- Universidad CEU
Cardenal Her- rera,
Valencia-Escuela
Superior de Ensenanzas
Tecnicas
- Universidad Rovira i
Virgili
- Universidad de
Mălaga. Escuela
Tecnica Superior de
Arquitectura
- Universidad de Girona.
Escuela Politecnica
Superior
- Universidad Pontificia
de Salamanca
- Universidad Francisco
de Vitoria

- IE Universidad.
Escuela Tecnica
Superior de Estudios
Integrados de
Arquitectura
- IE Universidad,
Escuela Tecnica
Superior de Estudios
Integrados de
Arquitectura
- Universidad de
Zaragoza. Escuela de
Ingenierfa y
Arquitectura
- Universidad Europea
de Madrid
- Universitat
Internacional de Catalunya
- Universidad San Jorge
(Zaragoza)
- Universidad de
Navarra
- Universidad de Girona.
Escuela Politecnica
Superior
- Universitat Ramon
Llull, la Salle
- Universidad San Pablo
CEU - Madrid
- Universitat Politecnica
de Valencia
- Universidad de A
Coruna. Escue- la
Tecnica Superior de
Arquitec- tura de A
Coruna
- Universidad Rovira i

Virgili
- Universidad Cardenal
Herrera CEU
- Universidad Francisco
de Vitoria
- Universidad de
Malaga. Escuela
Tecnica Superior de
Arquitectura
- Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Escuela de Arquitectura
- Universidad de
Castilla La Man- cha.
Escuela de Arquitectura
- Universidad Camilo
Jose Cela de Madrid
- Universidad de
Alicante, escuela
politecnica superior de
Alicante
- Universidad de Sevilla,
escuela tecnica superior
de arquitectura de
Sevilla
- Universitat Politecnica
de Catalu- nya
- Universidad
Politecnica de Madrid.
Escuela Tecnica
Superior de Arquitectura
de Madrid
- Universidad Antonio
de Nebrija
- Universidad de
Zaragoza, Escuela de
Ingenierfa y
Arquitectura

- Escuela Tecnica
Superior de Arquitectura
- Universidad del Pais
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsi- tatea
- Universidad Europea
de Madrid
- Universidad
Politecnica de Valencia.
Escuela Tecnica
Superior de Arquitectura
- Universidad de
Alicante, escuela
politecnica superior de
Alicante
- Universidad de Alcala
de Hena- res. Escuela
Politecnica de Alcala de
Henares
- Universidad de A
Coruna. Escue- la
Tecnica Superior de
Arquitec- tura de A
Coruna
- Universidad Cardenal
Herrera CEU
- Universidad Europea
de Valencia
- Universidad Europea
de Canarias
France

1. Diplome
1. Le ministre charge de Habilitation de
d'architecte
l'architec- ture
l'architecte diplome
DPLG, y
d'Etat a l'exercice de
2. Ecole speciale
compris dans le d'architecture de Paris la maîtrise d'reuvre en
cadre de la
son nom propre
3. Ecole nationale
formation
(HMONP) (Ministere
superieure des arts et
professionnelle industries de Strasbourg, charge de l'archicontinue et de la section architecture
tecture)
promotion
Diplome d'architecte

1988/19
89
2005/20
06
2005/20
06
2004/20
05

sociale.
de l'ESA habilitant a 2004/20
4. Ecole Nationale
exercer la mai- trise 05
2. Diplome
Superieure d'Ard'architecte
chitecture et de Paysage d'reuvre en son nom 2004/20
ESA
de Bordeaux (Ministere propre, equivalent a 05
charge de l'architecture l'habili- tation de
3. Diplome
2004/20
d'architecte EN- et Ministere charge de l'architecte diplome 05
d'Etat a l'exercice de 2004/20
l'enseignement
SAIS
la maî- trise d'reuvre 05
superieur)
4. Diplome
en son nom propre,
Ecole Nationale
d'Etat
2005/20
reconnu
par
le
Superieure d'Ard'architec- te
06
Ministere
charge
de
chitecture de Bretagne
(DEA)
2004/20
l'architecture
(Ministere
charge
de
Diplome d'Etat
05
Habilitation
de
l'architecture
et
d'architecte
2004/20
l'architecte
de
l'INSA
(DEA), dans le Ministere charge de
05
a
exercer
la
maîtrise
l'enseignement
superieur
cadre de la
2005/20
d'reuvre en son nom
Ecole nationale
formation
06
propre equivalent a
professionnelle superieure d'ar2004/20
chitecture de Clermont- l'HMONP, re- connue
continue
05
par
le
ministere
charge
Ferrand
(Ministere
5. Diplome
2005/20
d'etudes de l'e- charge de l'architectu- re de l'architecture
06
et ministere charge de Habilitation de
cole speciale
2006/20
l'architecte de l'INSA
d'architectu- re l'en- seignement
07
a exercer la maîtrise
superieur)
Grade 2
d'reuvre en son nom 2005/20
equivalent au Ecole nationale
06
propre equivalent a
diplome d'Etat superieure d'ar2004/20
chitecture de Grenoble l'HMONP, deli- vree
d'architecte
par le ministere charge 05
(Ministere charge de
6. Diplome
2004/20
de l'architecture
l'architecture et
d'architecte
05
ministere charge de
INSA de
2005/20
l'enseigne- ment
Strasbourg
06
equivalent au superieur)
2004/20
diplome d'Etat Ecole nationale
05
superieure d'ard'architecte
2004/20
chitecture et de paysage
conferant le
05
grade de master de Lille (Ministere
2006/20
charge de l'architectu- re
(parcours
07
et ministere charge de
architecte)
2006/20
l'en- seignement
Diplome
07
superieur)
d'architecte

INSA de
Strasbourg
equivalent au
diplome d'Etat
d'architecte
conferant le
grade de master
(parcours
d'architecte
pour ingenieur)

Ecole nationale
superieure d'architecture de Lyon
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Marne La
Vallee (Ministere charge
de l'architectu- re et
ministere charge de l'enseignement superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Marseille
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de
Montpellier (Ministere
charge de l'architecture
et ministere charge de
l'enseigne- ment
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Nancy
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseignement
superieur)

2006/20
07
2006/20
07
2006/20
07
2006/20
07
2005/20
06
2005/20
06

Ecole nationale
superieure d'architecture de Nantes
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Normandie
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseigne- ment
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de ParisBelleville (Ministere
charge de l'architecture
et ministere charge de
l'enseigne- ment
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Paris-La
Villette (Ministere
charge de l'architectu- re
et ministere charge de
l'en- seignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Paris
Malaquais (Ministere
charge de l'architectu- re
et ministere charge de
l'en- seignement

superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Paris Valde-Seine (Ministere
charge de l'architectu- re
et ministere charge de
l'en- seignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de SaintEtienne (Ministere
charge de l'architecture
et ministere charge de
l'enseigne- ment
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Strasbourg
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseigne- ment
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Toulouse
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Versailles
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de

l'enseignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Lyon
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Marseille
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de
Montpellier (Ministere
charge de l'architecture
et ministere charge de
l'enseigne- ment
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Nantes
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de
l'enseignement
superieur)
Ecole nationale
superieure d'architecture de Strasbourg
(Ministere charge de
l'architecture et

ministere charge de
l'enseigne- ment
superieur)
5. Ecole speciale
d'architecture (Ministere
charge de l'architecture
et ministere charge de
l'enseigne- ment
superieur)
6. Institut national des
sciences appliquees de
Strasbourg (INSA)
(Ministere charge de
l'architectu- re et
ministere charge de l'enseignement superieur)
Institut national des
sciences appliquees de
Strasbourg (INSA)
(Ministere charge de
l'architecture et
ministere charge de l'enseignement superieur)
Hrvatska

Magistar/Magis Sveuciliste u Zagrebu,
trica inzenjer/ Arhitektonski fakultet
inzenjerka
Sveucilisteu Splitu arhitekture i
Gakultet gradeurba- nizma
vinarstva, arhitekture i
Magistar/magist geodezije
ra inzenjer/
inzenjerka
arhitekture

Ireland

1. Degree of
Bachelor of
Architecture
(B.Arch. NUI)
2. Degree of

Diploma; Dopunska 2005/20
isprava o studiju;
06
Potvrda HKA da
2016/20
podnositelj zahtjeva 17
ispunja- va
kvalifikacijske uvjete
Potvrda Hrvatske
komore ar- hitekata da
podnositelj zahtjeva
zadovoljava uvijete za
upis u komoru.

1. National University Certificate of
of Ireland to architecture fulfilment of
graduates of University qualifications
College Dublin
requirements for
professional
2. Dublin Institute of

1988/19
89
2005/20
06
2005/20

Italia (1)

Bachelor of
Technology, Bolton
Architecture
Street, Dublin (College
(B.Arch.)
of Technology, Bolton
(Previously,
Street, Dublin)
until 2002 3. Royal Institute of
Degree standard Architects of Ireland
diploma in
4. Royal Institute of
architecture
Architects of Ireland
(Dip. Arch)]
5. University of
3. Certificate of Limerick
associates- hip 6. Waterford Institute of
(ARIAI)
Technology
4. Certificate of
membership
(MRIAI)
5. Degree of
Bachelor of
Architecture
(Honours)
(B.Arch. (Hons)
UL)
6. Degree of
Bachelor of
Architecture
(Honours)
(B.Arch. (Hons)
WIT)

recognition as an
06
architect in Ireland
issued by the Royal
Institute of Architects
of Ireland (RIAI)

Laurea in
- Universita di
architettura
Camerino
Laurea in
- Universita di Catania ingegneria edile Sede di Siracusa
- architettura
- Universita di Chieti
Laurea
- Universita di Ferrara
specialistica in - Universita di Firenze
ingeg- neria
- Universita di Genova
edile - Universita di Napoli
architettura
Federico II
Laurea
- Universita di Napoli II
magistrale in

Diploma di
1988/19
abilitazione all'e89
sercizio indipendente 2000/20
della professione che 01
viene rilas- ciato dal 1998/19
ministero della Pub- 99
blica istruzione (ora 2000/20
Ministero
01
dell'istruzione, del2001/20
l'universita e della
02
ricerca) dopo che il
2002/20
candidato ha sostenuto 03

ingegne- ria
- Universita di Palermo
edile - Universita di Parma
architettura
- Universita di Reggio
Laurea
Calabria
specialistica
- Universita di Roma
quin- quennale «La Sapienza»
in Architettura - Universita di Roma III
Laurea
- Universita di Trieste
magistrale
- Politecnico di Bari
quinquen- nale
- Politecnico di Milano
in Architettura
- Politecnico di Torino
Laurea
- Istituto universitario di
specialistica in
architettura di Venezia archi- tettura
- Universita degli Studi
(Progettazione
«Mediterra- nea» di
archi- tettonica)
Reggio Calabria
Laurea
- Universita dell'Aquila
magistrale in
- Universita di Pavia
architet- tura
(Progettazione - Universita di Roma
architet- tonica) «La Sapienza»
- Universita dell'Aquila
Laurea
specialistica in - Universita di Pavia
Archi- tettura - Universita di Roma
«La Sapienza»
Laurea
Specialistica in - Universita di Ancona
Archi- tettura - Universita di
(Progettazione Basilicata - Potenza
- Universita di Pisa
Urbanistica)
- Universita di Bologna
Laurea
Specialistica in - Universita di Catania
Pro- gettazione - Universita di Genova
dell'Architettura - Universita di Palermo
Laurea
- Universita di Napoli
magistrale in Federico II
Archi- tettura - Universita di Roma Laurea
Tor Vergata
specialistica in - Universita di Trento
archi- tettura -

con esito positivo
l'esame di Stato
davanti ad una
commissione
competente

2003/20
04
2005/20
06
2004/20
05
2010/20
11
2004/20
05
2004/20
05
2004/20
05
2006/20
07
2008/20
09
2014/20
15
1998/19
99
1999/20
00
2001/20
02
2004/20
05
2001/20
02
2005/20
06
2004/20
05
2001/20
02
2002/20
03

progettazione
archi- tettonica
e urbana
Laurea
Magistrale in
architet- tura progettazione
architet- tonica
e urbana
Laurea
Specialistica in
Archi- tettura
(Progettazione
Urbana)
Laurea
Magistrale in
Archi- tettura
(Progettazione
Urbana)
Laurea
Specialistica in
Archi- tettura
(Progettazione
urbana e
territoriale)
Laurea
Specialistica in
archi- tettura
(Architettura
delle
costruzioni)
Laurea
magistrale in
architet- tura
(Architettura
delle costruzioni)
Laurea
Specialistica

- Politecnico di Bari
- Politecnico di Milano
- Universita degli studi
di Brescia
- Universita degli Studi
di Cagliari
- Universita Politecnica
delle Mar- che
- Universita degli studi
della Calabria
- Universita degli studi
di Salerno
- Universita dell'Aquila
- Universita di Pavia
- Universita di Roma
«La Sapienza»
- Universita di Pisa
- Universita di Bologna
- Universita di Catania
- Universita di Genova
- Universita di Palermo
- Universita di Napoli
Federico II
- Universita di Roma Tor Vergata
- Universita di Trento
- Politecnico di Bari
- Politecnico di Milano
- Universita degli studi
di Salerno
- Universita degli studi
della Calabria
- Universita degli studi
di Brescia
- Universita Politecnica
delle Mar- che
- Universita degli Studi
di Perugia

2004/20
05
2005/20
06
2005/20
06
2001/20
02
2004/20
05
2014/20
15
2006/20
07
2004/20
05
2008/20
09
2009/20
10
2010/20
11
2014/20
15
2000/20
01
2004/20
05
2001/20
02
2004/20
05
2002/20
03
2001/20
02
2004/20
05

Architet- tura
delle
Costruzioni
Laurea
Specialistica in
Archi- tettura
(Restauro)
Laurea
Magistrale in
Archi- tettura
(Restauro)
Laurea
Specialista in
Archi- tettura
(costruzione)
Laurea
Specialistica in
Archi- tettura
(Restauro e
Valorizzazione)
Laurea
Specialistica in
Archi- tettura
(Ambiente e
Paesag- gio)
Laurea
Specialistica in
Archi- tettura
(Nuove Qualita
delle
Costruzioni e
dei Contesti)
Laurea
Magistrale in
Archi- tettura e
Ingegneria
Edile
Laurea

- Universita degli Studi
di Padova
- Universita degli Studi
di Genova
- Prima Facolta di
Architettura
dell'Universita di Roma
«La Sa- pienza»
- Universita di Ferrara
- Universita di Genova
- Universita di Palermo
- Politecnico di Milano
- Politecnico di Bari
- Universita di Firenze
- Prima Facolta di
Architettura
dell'Universita di Roma
«La Sa- pienza»
- Universita di Ferrara
- Universita di Genova
- Universita di Palermo
- Politecnico di Bari
- Universita di Firenze
- Politecnico di Milano
- Universita di Roma
Tre
Universita degli Studi di
Napoli «Federico II»
Universita di Roma Tre
- Universita di Napoli II
- Politecnico di Milano
II
- Facolta di architettura
dell'Uni- versita degli
Studi G. D'Annunzio di
Chieti-Pescara
- Facolta di architettura,
Pianifica- zione e

2005/20
06
2004/20
05
2001/20
02
2005/20
06
2004/20
05
2009/20
10
2004/20
05
2002/20
03
2005/20
06
2005/20
06
2007/20
08
2009/20
10
2009/20
10
2011/20
12
2004/20
05
2013/20
14
2004/20
05
2007/20
08
2008/20
09

Magistrale in Ambiente del
Archi- tettura e Politecnico di Milano
Progetto
- Facolta di Architettura
dell'Am- biente dell'Uni- versita degli
Urbano
studi di Trieste
Laurea
- Facolta di Architettura
Magistrale in di Siracu- sa, Universita
Archi- tettura - di Catania
Progettazione - Facolta di architettura,
degli Interni e Universita degli Studi di
per l'Autonomia Parma
Laurea
- Facolta di Architettura,
Magistrale in Universi- ta di Bologna
Archi- tettura - - Universita IUAV di
Progettazione Venezia
archi- tettonica - Politecnico di Torino
Laurea
- Facolta di Architettura
Magistrale in Valle Giu- lia,
Archi- tettura e Universita degli Studi di
Citta,
Roma «La Sapienza»
Valutazione e - Universita degli Studi
progetto
di Cameri- no
Laurea
- Universita di Napoli
Specialistica in Federico II
Archi- tettura e
- Universita degli Studi
Citta,
«Mediterra- nea» di
Valutazione e
Reggio Calabria
progetto
- Universita degli Studi
Laurea
di Sassari
Magistrale in
- Universita degli Studi
Archi- tettura «Mediterra- nea» di
Arredamento e
Reggio Calabria
Pro- getto
- Universita di Firenze
Laurea
- Politecnico di Milano
Magistrale in
II
Archi- tettura
- Universita di Napoli II
Manutenzione e
- Universita di Napoli
Ges- tione
Federico II
Laurea

2008/20
09
2010/20
11
2010/20
11
2010/20
11
2010/20
11
2010/20
11
2013/20
14
2013/20
14
2013/20
14
2013/20
14

Magistrale in - Facolta di architettura
Archi- tettura dell'Uni- versita degli
Costruzione
Studi G. D'Annunzio di
Citta
Chieti-Pescara
Laurea
- Facolta di architettura,
Magistrale in Pianifica- zione e
Archi- tettura Ambiente del
per il Progetto Politecnico di Milano
Soste- nibile
- Universita IUAV di
Laurea
Venezia
Magistrale in - Facolta di Architettura,
Archi- tettura Universi- ta di Bologna
per il Restauro e - Facolta di Architettura
la
di Siracu- sa, Universita
Valorizzazione di Catania
del Patrimo- nio - Facolta di architettura,
Laurea
Universita degli Studi di
Magistrale
Parma
Architettu- ra - Facolta di architettura
per la
dell'Uni- versita degli
Sostenibilita
Studi di Trieste
Laurea
- Universita degli Studi
Magistrale
di Trieste
Architettu- ra - Universita degli Studi
per l'Ambiente di Cameri- no
Costruito
- Universita degli Studi
Laurea
di Enna «Kore»
Magistrale in
- Universita degli Studi
Archi- tettura e
di Firenze
Culture del
- Universita degli Studi
Progetto
di Cagliari
Laurea
- Universita degli Studi
Magistrale in
di Udine
Archi- tettura e
- Universita degli Studi
Innovazione
«Mediterra- nea» di
Laurea
Reggio Calabria
Magistrale in
- Universita degli Studi
Archi- tettura
di Sassari
per il Nuovo e

l'Anti- co
Laurea
Magistrale in
Archi- tettura Restauro

- Universita degli Studi
della Basi- licata
- Universita degli Studi
di Genova
Facolta «Ludovico
Quaroni» dell'Universita degli Studi «La
Sapienza» di Roma
Facolta «Ludovico
Quaroni» dell'Universita degli Studi «La
Sapienza» di Roma
Universita di Roma Tre
Universita di Roma Tre
Politecnico di Torino
Politecnico di Milano
(Facolta di Architettura
civile)
Politecnico di Milano
(Facolta di Architettura
civile)
Universita degli Studi di
Cagliari
- Facolta di architettura
di Valle Giulia
dell'Universita degli
Studi «La Sapienza» di
Roma
- Universita degli Studi
di Roma Tre - Facolta di
Architettura
- Universita degli Studi
di Napoli «Federico II»
- Facolta di architettura
di Valle Giulia
dell'Universita degli
Studi «La Sapienza» di
Roma

- Universita degli Studi
di Roma Tre - Facolta di
Architettura
- Universita degli Studi
di Napoli «Federico II»
Politecnico di Torino
Politecnico di Torino
Politecnico di Torino
Universita degli Studi
della Campania «Luigi
Vanvitelli» (Seconda
Uni- versita degli Studi
di Napoli) (2)
Universita degli Studi
della Campania «Luigi
Vanvitelli» (Seconda
Uni- versita degli Studi
di Napoli) (2)
Universita degli Studi
della Campania «Luigi
Vanvitelli» (Seconda
Uni- versita degli Studi
di Napoli) (2)
Universita degli Studi
della Campania «Luigi
Vanvitelli» (Seconda
Uni- versita degli Studi
di Napoli) (2)
Universita degli Studi di
Napoli «Federico II»
- Politecnico di Torino
Universita degli Studi di
Napoli «Federico II»
Universita degli Studi di
Napoli «Federico II»
Universita degli Studi di
Napoli «Federico II»
Universita degli Studi di

Napoli «Federico II»
Politecnico di Torino
Politecnico di Torino
Politecnico di Torino
Politecnico di Torino
Politecnico di Torino
Universita IUAV di
Venezia
Universita IUAV di
Venezia
Universita IUAV di
Venezia
Universita degli Studi
«Mediterranea» di
Reggio Calabria
[POZĂ - a [POZĂ - a se
se vedea
vedea actul
actul
modificator-]
modificator]

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

[POZĂ - a se vedea
actul modificator-]

2005/20
06
2006/20
07
2008/20
09
2008/20
09
2014/20
15

Latvija

Arhitekta
diploms

Rigas Tehniska
universitate

Latvijas Arhitektu
savienibas
sertificesanas centra
Arhitek- ta prakses
sertifikats

2007/20
08

Lietuva

Bakalauro
- Kauno technologijos
diplomas
universite- tas
(Archi- tekturos - Vilniaus Gedimino
bakalauras)
technikos universitetas
Magistro
- Vilniaus dailes
diplomas
akademija
(Architek- turos - Kauno technologijos
magistras)
universite- tas

Architekto
kvalifikacijos atestatas (Atestuotas
architektas)

2007/20
08

- Vilniaus Gedimino
technikos universitetas
- Vilniaus dailes
akademija
Magyarorsza Okleveles
g
epiteszmernok
MSc
Okleveles
epiteszmernok
Okleveles
epfteszmernok

- Budapesti Muszaki es A teruleti illetekes
Gazdasag- tudomanyi epi'teszka- mara
Egyetem - Epiteszhatosagi
mernoki Kar
bizonyftvânya a
szakmagyakorlasi
- Szechenyi Istvan
jogosult- sagrol.
Egyetem, Gyor Muszaki Tudomanyi
Kar
- Pecsi
Tudomanyegyetem Pollack Mihaly Muszaki
Kar

2007/20
08
2007/20
08
2007/20
08

Malta

Degree in
Universita' ta' Malta
Bachelor of
Engineering and
Architecture
(Hons)

Warrant b'titlu ta'
2007/20
«Perit» mahrug mill- 08
Bord tal-War- rant

Nederland

1. Het
getuigschrift
van het met
goed gevolg
afgeleg- de
doctoraal
examen van de
studierichting
bouw- kunde,
afstudeerrichtin
g architectuur
2. Het
getuigschrift
van het met
goed gevolg
afgeleg- de
doctoraal
examen van de

Verklaring van de
1988/19
Stichting Bureau
89
Architectenregister die 1988/19
bevestigt dat de
89
opleiding voldoet aan 2003/20
de normen van artikel 04
46.
2002/20
As of 2014/2015:
03
Verklaring van Bureau 2003/20
Architectenregis- ter 04
die bevestigt dat aan 2003/20
de eisen voor de
04
beroepskwali- ficatie 2003/20
van architect is vol- 04
daan
2003/20
04
2003/20

1. Technische
Universiteit te Delft
2. Technische
Universiteit te
Eindhoven
4. Technische
Universiteit Delft Faculteit Bouwkunde
Technische Universiteit
Eindhoven
ArtEZ hogeschool voor
de kunsten/ ArtEZ
Academie van
Bouwkunst
Amsterdamse
Hogeschool van de
Kunsten/Academie van

studierichting Bouwkunst Amsterdam
bouw- kunde, Hanze Hogeschool
differentiatie ar- Groningen/Aca- demie
chitectuur en van Bouwkunst
urbanistiek
Groningen
3. Het
Hogeschool
getuigschrift
Rotterdam/Rotterdamse
hoger
Academie van
beroepsonderwi Bouwkunst
js, op grond van Fontys Hogeschool voor
het met goed
de Kunsten/ Academie
gevolg
voor Architectuur en
afgelegde
Ste- denbouw in Tilburg
examen
verbonden aan
de oplei- ding
van de tweede
fase voor
beroepen op het
terrein van de
architec- tuur,
afgegeven door
de betrokken
examencommissies van
respectievelijk:
- de
Amsterdamse
Ho- geschool
voor de
Kunsten te
Amsterdam
- de Hogeschool
Rotterdam en
omstreken te
Rotterdam
- de Hogeschool
Ka- tholieke

04

Leergangen te
Tilburg
- de Hogeschool
voor de
Kunsten te Arnhem
- de
Rijkshogeschoo
l Groningen te
Gronin- gen
- de Hogeschool
Maastricht te
Maastricht
4. Master of
Science in
Architecture,
Urbanism &
Building
Sciences variant
Architecture
- Master of
Science in
Architecture,
Building and
Planning
(specialisatie:
Architecture)
Master of
Architecture
Osterreich

1. DiplomIngenieur,
Dipl.- Ing.
2. DiplomIngenieur,
Dipl.- Ing.
3. DiplomIngenieur,
Dipl.- Ing.
4. Magister der

1. Technische
Universităt Graz
(Erzherzog-JohannUniversităt Graz)
2. Technische
Universităt Wien
3. Universităt Innsbruck
(Leopold- FranzensUniversităt Innsbruck)
4. Universităt fur

Bescheinigung des
Bundes- ministers fur
Wissenschaft,
Forschung und
Wirtschaft uber die
Erfullung der Voraussetzung fur die
Eintra- gung in die
Architektenkammer/B
eschei- nigung einer

1998/19
99
2004/20
05
2008/20
09
2008/20
09
2006/20
07

Architektur,
Angewandte Kunst in BezirksverwalMagister
Wien
tungsbehorde uber die
architecturae, 5. Akademie der
Ausbildung oder
Mag. Arch.
Befăhigung, die zur
Bildenden Kunste in
Ausubung des Bau5. Magister der Wien
meistergewerbes
Architektur,
6. Universităt fur
(Berechti- gung fur
Magister
kunstlerische und
architecturae, industrielle Gestaltung Hochbauplanung)
berechtigt
Mag. Arch.
in Linz
6. Magister der 7. Fachhochschule
Architektur,
Kărnten
Magister
8. Universităt Innsbruck
architecturae, (Leopold- FranzensMag. Arch.
Universităt Innsbruck)
7. Bachelor of 9. Technische
Science in
Universităt Graz
Engineering
(Erzherzog-Johann(BSc) (aufUniversităt Graz)
grund eines
10. Technische
BachelorstuUniversităt Wien
diums),
11. Universităt fur
Diplomkunstlerische und
Ingenieur/in
industrielle Gestaltung
(Dipl.-Ing. oder Linz
DI) fur
11. Akademie der
technischbildenden Kunste Wien
wissenschaftlic
12. Universităt fur
h Berufe
angewandte Kunst Wien
(aufgrund eines
13. Fachhochschule
Bachelor- und
Joanneum Graz
eines Masterstu14. Fachhochschule
diums
Campus Wien
entspricht MSc)
8. DiplomIngenieur,
Dipl.- Ing.
9. DiplomIngenieur,
Dipl.- Ing.

2008/20
09
2008/20
09
2011/20
12
2015/20
16
2016/20
17

10. DiplomIngenieur,
Dipl.- Ing.
11. Master of
Architecture
(MArch)
(aufgrund eines
Bachelor- und
eines
Masterstudiums
ents- pricht
MSc)
12.
Masterstudium
der Architektur
13. BAStudiengang
Baupla- nung u.
Bauwirtschaft
Studienzweig
Architek- tur u.
MAStudiengang
Architektur
14.
Bachelorstudien
gang «Green
Building» und
Masterstudieng
ang «Architektur Green Building»
Polska

magister
inzynier
architekt (mgr
inz. arch.)
dyplom

- Politechnika
Biafostocka
- Politechnika Gdanska
- Politechnika todzka
- Politechnika Slska

Zaswiadczenie o
czfonkost- wie w
okrşgowej izbie architektow/Zaswiadczenie
Krajo- wej Rady Izby

2007/20
08
2003/20
04
2011/20

Portugal

ukonczenia
- Zachodniopomorski Architektow RP
studiow
potwierdzajce
Uniwersytet
wyzszych
posiada- nie
Technologiczny w
potwierdzajcy Szczecinie
kwalifikacji do
uzyskanie tytulu - Politechnika
wykony- wania
zawodowe- go Warszawska
zawodu architekta
magistra
zgodnych z
- Politechnika
inzyniera archi- Krakowska
wymaganiami
tekta
wynikajcymi z
- Politechnika
przepisow prawa Unii
dyplom studiow Wrodawska
wyzszych
- Krakowska Akademia Europejskiej oso- by
potwierdzajcy im. Andr- zeja Frycza nie bşdcej cztonkiem
Izby
uzyskanie ty- Modrzewskiego
tulu
- Wyzsza Szkok
zawodowego Ekologii i Zarzd- zania
magistra
w Warszawie
inzyniera
- Politechnika Lubelska
architekta
- Uniwersytet
Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i
Jşdrzeja Snia- deckich w
Bydgoszczy
- Politechnika
Poznanska
- Uniwersytet
Zielonogorski
Politechnika
Swiştokrzyska

12
2008/20
09
2011/20
12
2007/20
08
2008/20
09
2012/20
13

Carta de curso - Faculdade de
de licenciatura Arquitectura da
em Arquitectura Universidade tecnica de
Carta de Curso Lisboa
de Licencia- Faculdade de
tura em
arquitectura da
Arquitectura e Universidade do Porto
Urba- nismo
- Escola Superior
Para os cursos Artistica do Porto
iniciados a par- - Faculdade de Ciencias

1988/19
89
1986/19
87
1993/19
94
1995/19
96
1997/19
98

Certificado de
cumprimento dos prerequisitos de
qualificatao para
inscriţâo na Or- dem
dos Arquitectos,
emitido pela
competente Or- dem
dos Arquitectos

tir do ano
e Tecnolo- gia da
academico de Universidade de
1991/1992
Coimbra
Mestrado
- Universidade Lusfada
integrado em de Lisboa
Ar- quitectura - Faculdade de
Carta de curso Arquitectura e Artes da
de Mestrado
Universidade Lusfada
integrado em de Vila Nova de
Arquitectura
Famalicâo
Carta de curso - Universidade Lusofona
de Mestrado
de Huma- nidades e
Integrado em Tecnologia
Arquitectura e - Instituto Superior
Urbanismo
Manuel Teixei- ra
Diploma de
Gomes
Mestre em Ar- - Universidade do
quitectura
Minho
Carta de Curso, - Instituto Superior
Grau de
Tecnico da
Licenciado
Universidade Tecnica de
Carta de curso Lisboa
de mestre em - ISCTE-Instituto
Arquitectura
Universitărio de Lisboa
Certidăo de
- Escola Superior
Licenciatura em Gallaecia
Arquitectura
- Faculdade de
Diploma de
Arquitectura e Artes da
Mestrado Inte- Universidade Lusfada
grado em
do Porto
Arquitectura
- Universidade
Autonoma de Lisboa
- Universidade Tecnica
de Lisboa (Instituto
Superior Tecnico)
- Universidade do
Minho
- ISCTE-Instituto

1997/19
98
1998/19
99
1998/19
99
2002/20
03
1991/19
92
2001/20
02
2001/20
02
1997/19
98
1999/20
00
2006/20
07
1995/19
96
2008/20
09
2007/20
08
1988/19
89 (Licenciatu
ra)
2007/20
08
(Mestra
do)
2006/20
07
2006/20
07

Universitărio de Lisboa
- Universidade Lusfada
de Vila Nova de
Famalicăo
- Universidade Lusofona
de Huma- nidades e
Tecnologias
- Faculdade de
Arquitectura da
Universidade Tecnica de
Lisboa
- Universidade de Evora
- Escola Superior
Artistica do Porto
(ESAP)
- Instituto Superior
Manuel Teixei- ra
Gomes
Universidade Lusfada
do Porto
- Universidade Fernando
Pessoa
- ESG/Escola Superior
Gallaecia
- Universidade Lusfada
de Lisboa
- Universidade de Evora
- Universidade do Porto
Universidade Catolica
Portuguesa Centro
Regional das Beiras
Universidade Catolica
Portuguesa Centro
Regional das Beiras
România

Diploma de
- Universitatea de
arhitect
arhitectură şi urbanism
«ION MINCU»
Diploma de
licenţă şi master - Universitatea

2006/20
07
2002/20
03
1988/19
89
2001/20
02
2003/20
04
2001/20
02
2001/20
02

Certificat de
dobândire a dreptului
de semnătură şi de
înscriere în Tabloul

2010/20
11
2011/20
12

«Politehnică» din
Naţional al
Timişoara
Arhitecţilor
- Universitatea Tehnică
din Cluj- Napoca
- Universitatea Tehnică
«Gheorghe Asachi» din
Iaşi
- Universitatea Spiru
Haret - Facultatea de
Arhitectură
- Universitatea de
arhitectură şi urbanism
«ION MINCU»
- Universitatea
«Politehnică» din
Timişoara
- Universitatea Tehnică
din Cluj- Napoca
- Universitatea Tehnică
«Gheorghe Asachi» din
Iaşi
- Universitatea Spiru
Haret - Facultatea de
Arhitectură

2010/20
11
2007/20
08
2009/20
10
2011/20
12

Slovenija

Magister inzenir Univerza v Ljubljani, Potrdilo Zbornice za 2007/20
arhitekture/
Fakulteta za Arhitekturo arhitekturo in prostor 08
Magistrica
Univerza v Mariboru; o usposoblje- nosti za
inzenirka
opravljanje nalog
Fakulteta za
arhitek- ture
gradbenistvo, prometno odgovornega
projektanta arDiploma o
inzenirstvo in
hitekture
pridobljeni ma- arhitekturo
gistrski
izobrazbi 2.
stopnje

Slovensko

Diplom
- Slovenska technicka
inziniera
univerzita v Bratislave,
Architekta (titul Fakulta architektury,
Ing. arch.)
studijny odbor 5.1.1

Certifikat vydany
Slovenskou komorou
architektov na zaklade 3-rocnej praxe

2007/20
08
2004/20
05

Architektu- ra a
pod doh- l'adom a
Diplom
vykonania
magistra umenf urbanizmus
(titul Mgr. art.) - Technicka univerzita v autorizacnej skusky
Kosiciach, Fakulta
umenf, studijny odbor
5.1.1. Architektura a
urbanizmus
- Vysoka skola
vytvarnych umenf v
Bratislave, studijny
odbor 2.2.7
«Architektonicka
tvorba»
Suomi/Finla Arkkitehdin
nd
tutkinto/Arkitektexamen

Sverige

- Teknillinen
korkeakoulu/Teknis- ka
hogskolan (Helsinki)
- Tampereen teknillinen
korkeakoulu/Tammerfors
tekniska hogskola
- Oulun
yliopisto/Uleaborgs universitet
- Aalto-yliopisto/Aaltouniversite- tet
- Tampereen teknillinen
yliopisto/ Tammerfors
tekniska universitet
- Oulun yliopisto
- Tampereen teknillinen
yliopisto
- Aalto-yliopisto/Aaltouniversite- tet

Arkitektexamen - Chalmers Tekniska
Hogskola AB
- Kungliga Tekniska
Hogskolan
- Lunds Universitet

2007/20
08

1998/19
99
2010/20
11
2010/20
11
2010/20
11

1998/19
99
2009/20
10

- Umea universitet
United
Kingdom

1. Diplomas in
architecture
2. Degrees in
architecture
3. Final
examination
- Final
Examination
(ARB/RIBA
Part 2)
4. Examination
in architecture
5. Examination
Part II
6. Master of
Architecture
7. Graduate
Diploma in
Architecture
8. Professional
Diploma in
Architecture
9. Graduate
Diploma in
Architecture/M
Arch
Architecture
10.
Postgraduate
Diploma in
Architecture
11. MArch
Architecture
(ARB/RIBA
Part 2)
12. Master of
Architecture

1. - Universities
- Colleges of Art
- Schools of Art
- Cardiff University
- University for the
Creative Arts
- Birmingham City
University
- University of
Nottingham
2. Universities
3. Architectural
Association
- Architectural
Association
4. Royal College of Art
5. Royal Institute of
British Architects
6. - University of
Liverpool
- Cardiff University
- University of
Plymouth
- Queens University,
Belfast
- Northumbria
University
- University of Brighton
- Birmingham City
University
- University of Kent
- University of Ulster
- University of
Edinburgh/ Edinburgh
School of Architecture
and Landscape
Architecture

Certificate of
1988/19
architectural
89
education, issued by 2006/20
the Architects
07
Registration Board. 2008/20
The diploma and
09
degree courses in
2008/20
architecture of the
09
universities, schools 2008/20
and colleges of art
09
should have met the 1988/19
requisite threshold
89
standards as laid down 2011/20
in Article 46 of this 12
Directive and in
2006/20
Criteria for validation
07
published by the
2006/20
Validation Panel of
07
the Royal Institute of
2007/20
British Architects and
08
the Architects
2009/20
Registration Board.
10
EU nationals who
2009/20
possess the Royal
10
Institute of British Architects Part I and Part 2010/20
II certificates, which 11
2010/20
are recognised by
ARB as the competent 11
authority, are eligible. 2006/20
07
Also EU nationals
2008/20
who do not possess
the ARB-recognised 09
2009/20
Part I and Part II
10
certificates will be
eligible for the
2011/20
Certificate of
12
Architectural
2014/20

(MArch)
Education if they can
- Leeds Metropolitan
satisfy the Board that
13.
University
their standard and
Postgraduate
- Leeds Beckett
Diploma in
University (until 2014 length of education
has met the requisite
Architecture
Leeds Metropolitan
threshold standards of
and
University)
Article 46 of this
Architectural - University of
Conservation Newcastle upon Tyne Directive and of the
14.
- University of Lincoln Criteria for validation.
An Architects
Postgraduate
- University of
Registration Board
Diploma in
Huddersfield
Architecture
- University of the West Part 3 Certificate of
Architectural
and Urban
of England
Education
Design
- University of
15. MPhil in
Westminster
Environmental - University for the
Design in
Creative Arts
Architecture
- University of Central
(Option B)
Lancashire
- MPhil in
7. University College
Architecture
London
and Urban
8. University of East
Design
London - Northumbria
16. Professional
University
Diploma in
9. University College
Architecture:
London
Advanced
10. - Leeds Metropolitan
Environmental
University
and Energy
- University of
Studies
Edinburgh
17. MArchD in
- Sheffield Hallam
Applied Design
University
in Architecture
11. - University College
18. M'Arch
London
19. Master of
- University of
Architecture
Nottingham
(International)
- University of East
20. Master of
London
Architecture

15
2011/20
12
2011/20
12
2012/20
13
2011/20
12
2011/20
12
2013/20
14
2014/20
15
2006/20
07
2007/20
08
2008/20
09
2008/20
09
2007/20
08
2008/20
09
2009/20
10
2011/20
12
2013/20
14
2013/20
14
2011/20
12
2011/20

with Honours
21. MArch
(Architecture)
22. MArch in
Architecture
23. The degree
of Master of
Architecture in
the College of
Humanities and
Social Science
24. M.Arch
25. MArch
Architecture
26. MArch:
Master of
Architecture
27. Master of
Architecture
with Urban
Planning
28. MArch
Architecture:
Collaborative
Practice

12. Liverpool John
Moores University
- De Montfort
University
- Arts University
Bournemouth
- Nottingham Trent
University
13. University of
Edinburgh
14. University of
Edinburgh
15. University of
Cambridge - University
of Cambridge
16. University of East
London/Centre for
Alternative Technology
17. Oxford Brookes
University
18. University of
Portsmouth
19. University of
Huddersfield
20. Cardiff University
21. Kingston University
22. University of
Greenwich
23. University of
Edinburgh/Edinburgh
School of Architecture
and Landscape
Architecture
24. Sheffield Hallam
University
25. University of the
Arts London is the
awarding body and the

12
2011/20
12
2012/20
13
2008/20
09
2008/20
09
2009/20
10
2013/20
14
2008/20
09
2011/20
12
2011/20
12
2012/20
13
2015/20
16
2013/20
14
2013/20
14
2012/20
13
2013/20
14
2015/20
16
2015/20
16
2015/20
16
2015/20

MArch Architecture is
offered by Central Saint
Martins
26. London South Bank
University
27. University of
Dundee
28. University of
Sheffield

16

(1) Cele două denumiri, «Universita degli studi di (numele oraşului)» şi «Universita di
(numele oraşului)», sunt termeni echivalenţi care identifică aceeaşi universitate.
(2) Începând din octombrie 2016, denumirea s-a schimbat în «Universita degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli"».
ANEXA VI:Drepturi dobândite, aplicabile profesiilor recunoscute pe baza
coordonării condiţiilor minime de formare profesională
6.Titluri de calificare ca arhitect care beneficiază de drepturi dobândite în
temeiul articolului 49 alineatul (1)
Ţara

Titluri de calificare

België/Belgi - Diplomele eliberate de şcolile naţionale superioare de
que/ Belgien arhitectură sau de institutele naţionale superioare de
arhitectură (architecte - architect)
- Diplomele eliberate de şcoala superioară provincială de
arhitectură din Hasselt (arhitect)
- Diplomele eliberate de academiile regale de arte frumoase
(architecte - architect)
- Diplomele eliberate de "Ecoles Saint-Luc" (architecte architect)
- Diplomele universitare de inginer în construcţii civile,
însoţite de un certificat de stagiu eliberat de Ordinul
arhitecţilor care conferă titularului dreptul de utilizare a
titlului profesional de arhitect (architecte - architect)

Anul
universi
tar d
referinţ
ă
1987/1
988

- Diplomele de arhitect eliberate de comisia de examinare
centrală sau de stat pentru arhitectură (architecte - architect)
- Diplomele de inginer constructor civil-arhitect şi diplomele
de inginer-arhitect eliberate de facultăţile de ştiinţe aplicate
ale universităţilor şi de Facultatea Politehnică din Mons
(ingénieur - architecte, ingénieur -architect)
Ceska
republika

- Diplomele eliberate de facultăţile "Ceské vysoké učeni
technické" (Universitatea tehnică cehă din Praga):
"Vysoka skola architektury a pozemniho stavitelstvi" (Şcoala
superioară de arhitectură şi construcţii imobiliare) (până în
1951),
"Fakulta architektury a pozemniho stavitelstvi" (Facultatea de
arhitectură şi construcţii imobiliare) (1951-1960),
"Fakulta stavebni" (Facultatea de construcţii civile) (din 1960)
în specializările: construcţii şi structuri imobiliare, construcţii
imobiliare, construcţii şi arhitectură, arhitectură (inclusiv
amenajarea teritoriului), construcţii civile şi construcţii
destinate producţiei industriale şi agricole sau în cadrul
programului de studii de construcţii civile, în specializarea
construcţii imobiliare şi arhitectură,
"Fakulta architektury" (Facultatea de arhitectură) (din 1976)
în specializările: arhitectură, amenajarea teritoriului sau, în
cadrul programului de studii de arhitectură şi amenajarea
teritoriului, în specializările: arhitectură, teoria proiectării
arhitectonice, amenajarea teritoriului, istoria arhitecturii şi
reconstrucţia monumentelor istorice sau arhitectură şi
construcţii imobiliare,
- Diplomele eliberate de "Vysoka skola technicka Dr. Edvarda
Benese" (până în 1951) în specializarea arhitectură şi
construcţii;
- Diplomele eliberate de "Vysoka skola stavitelstvi v Brně"
(1951 - 1956) în specializarea arhitectură şi construcţii;
- Diplomele eliberate de "Vysoké učeni technické v Brně", de
"Fakulta architektury" (Facultatea de arhitectură) (din 1956)
în specializarea arhitectură şi amenajarea teritoriului sau de
"Fakulta stavebni" (Facultatea de construcţii civile) (din 1956)
în specializarea construcţii;
- Diplomele eliberate de "Vysoka skola baňska - Technicka

2006/2
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univerzita Ostrava", "Fakulta stavebni" (Facultatea de
construcţii civile) (din 1997) în specializarea structuri şi
arhitectură sau în specializarea construcţii civile;
- Diplome eliberate de "Technicka univerzita v Liberci",
"Fakulta architektury" (Facultatea de arhitectură) (din 1994)
în cadrul programului de studii de arhitectură şi amenajarea
teritoriului, în specializarea arhitectură;
- Diplomele eliberate de "Akademie výtvarných uměni v
Praze" în cadrul programului de studiu al artelor frumoase, în
specializarea proiectare arhitectonică;
- Diplomele eliberate de "Vysoka skola umělecko-průmyslova
v Praze" în cadrul programului de studiu al artelor frumoase,
în specializarea arhitectură;
- Certificatul de autorizare eliberat de "Ceska komora
architektů" fără precizarea specializării sau în specializarea
construcţii imobiliare.
Danmark

- Diplomele eliberate de şcolile naţionale de arhitectură din
Copenhaga şi Arhus (architekt)

1987/1
988

- Certificatul de autorizare eliberat de Comisia arhitecţilor
conform Legii nr. 202 din 28 mai 1975 (registreret arkitekt)
- Diplomele eliberate de şcolile superioare de construcţii
civile (bygningskonstruktr), însoţite de o atestare din partea
autorităţilor competente care certifică faptul că persoana
respectivă a promovat un test pentru titlul său de calificare,
cuprinzând o evaluare a planurilor realizate şi executate de
candidat în decursul unei perioade de cel puţin şase ani de
practicare efectivă a activităţilor prevăzute la articolul 48 din
prezenta directivă
Deutschland - Diplomele eliberate de şcolile superioare de arte frumoase
[Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)]
- Diplomele eliberate de Technische Hochschulen, catedra de
arhitectură (Architektur/Hochbau), de universităţile tehnice,
catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau), de universităţi,
catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau), precum şi, în
măsura în care aceste instituţii au fost regrupate în
Gesamthochschulen, de Gesamthochschulen, catedra de
arhitectură (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. şi orice alte
titluri de calificare eliberate ulterior titularilor acestor

1987/1
988

diplome)
- Diplome eliberate de Fachhochsulen, catedra de arhitectură
(Architektur/Hochbau) şi, în măsura în care aceste instituţii au
fost regrupate în Gesamthochschulen, de Gesamthochschulen,
catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau), însoţite, în
cazul în care durata studiilor este mai mică de patru ani, dar de
cel puţin trei ani, de un certificat prin care se atestă o perioadă
de experienţă profesională de patru ani în Republica Federală
Germania, eliberat de ordinul profesional în conformitate cu
articolul 47 alineatul (1) (Ingenieur grad. şi orice alte titluri de
calificare eliberate ulterior titularilor acestor diplome)
- Certificatele (Prüfungszeugnisse) eliberate înainte de 1
ianuarie 1973 de Ingenieurschulen, catedra de arhitectură, şi
de Werkkunstschulen, catedra de arhitectură, însoţite de un
atestat din partea autorităţilor competente certificând faptul că
persoana respectivă a promovat un test pentru titlul său de
calificare, cuprinzând o evaluare a planurilor realizate şi
executate de candidat în decursul unei perioade de cel puţin
şase ani de practicare efectivă a activităţilor prevăzute la
articolul 48 din prezenta directivă
Eesti

- Diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti
Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996
aastast (diploma de studii de arhitectură, eliberată de
Facultatea de Arhitectură a Academiei Estoniene de Arte din
1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995
aastal (eliberată de Universitatea de Arte din Tallinn în
perioada 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku
Kunstiinstituudi poolt 1951 -1988 (eliberată de Institutul de
Stat pentru Arte al Republicii Socialiste Sovietice Estonia în
perioada 1951-1988).
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- Diplomele de inginer-arhitect eliberate de "Metsovion
Polytechnion" din Atena, însoţite de un atestat eliberat de
Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de
activităţi în domeniul arhitecturii

1987/1
988

- Diplomele de inginer-arhitect eliberate de "Aristotelion
Panepistimion" din Salonic, însoţite de un atestat eliberat de
Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de
activităţi în domeniul arhitecturii

- Diplomele de inginer-constructor civil eliberate de
"Metsovion Polytechnion" din Atena, însoţite de un atestat
eliberat de Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul
exercitării de activităţi în domeniul arhitecturii
- Diplomele de inginer-constructor civil eliberate de
"Artistotelion Panepistimion" din Salonic, însoţite de un
atestat eliberat de Camera tehnică a Greciei care conferă
dreptul exercitării de activităţi în domeniul arhitecturii
- Diplomele de inginer-inginer constructor civil eliberate de
"Panepistimion Thrakis", însoţite de un atestat eliberat de
Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de
activităţi în domeniul arhitecturii
- Diplomele de inginer-inginer constructor civil eliberate de
"Panepistimion Patron", însoţite de un atestat eliberat de
Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de
activităţi în domeniul arhitecturii
Espana

Titlul oficial de arhitect (titulo oficial de arquitecto) decernat
de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei sau de universităţi

1987/1
988

France

- Diplomele de arhitect recunoscute de guvern, eliberate până
în 1959 de Ministerul educaţiei naţionale şi ulterior de
Ministerul afacerilor culturale (architecte DPLG)

1987/1
988

- Diplomele eliberate de "Ecole spéciale d'architecture"
(architecte DESA)
- Diplomele eliberate din 1955 de "Ecole nationale supérieure
des arts et industries de Strasbourg" (fostă "Ecole nationale
d'ingénieurs de Strasbourg"), catedra de arhitectură (architecte
ENSAIS)
Ireland

- Titlul de "Bachelor of Architecture" acordat de "National
1987/1
University of Ireland" [B. Arch.(NUI)] absolvenţilor licenţiaţi 988
ai "University College" din Dublin
- Diploma de nivel universitar în arhitectură eliberată de
"College of Technology", Bolton Street, Dublin (Diplom.
Arch.)
- Certificatul de membru asociat al "Royal Institute of
Architects of Ireland" (ARIAI)
- Certificatul de membru al "Royal Institute of Architects of
Ireland" (MRIAI)

Italia

- Diplomele de "laurea in architettura" eliberate de
universităţi, institute politehnice şi institute superioare de
arhitectură din Veneţia şi Reggio-Calabria, însoţite de
diploma care conferă titularului dreptul de a exercita în mod
independent profesia de arhitect, eliberată de Ministerul
educaţiei după ce candidatul a promovat, în faţa unei comisii
competente, examenul de stat care îi conferă dreptul de a
exercita în mod independent profesia de arhitect (dott.
architetto)

1987/1
988

- Diplomele de "laurea in ingegneria" în domeniul
construcţiilor, eliberate de universităţi şi institute politehnice,
însoţite de diploma care conferă titularului dreptul de a
exercita în mod independent o profesie în domeniul
arhitecturii, eliberată de Ministerul educaţiei după ce
candidatul a promovat, în faţa unei comisii competente,
examenul de stat care îi conferă dreptul de a exercita în mod
independent profesia (dott. ing. Architetto ou dott. Ing. in
ingegneria civile)
2006/2
007
Latvija

- "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts
2006/2
Universittes In˛enierceltniecibas fakulttes Arhitektras nodala 007
lidz 1958. gadam, Rigas Politehnisk Institta Celtniecibas
fakulttes Arhitektras nodala no 1958. gada lidz 1991.gadam,
Rigas Tehnisks Universittes Arhitektras fakultte kops 1991.
gada, un "Arhitekta prakses sertifikts", ko izsniedz Latvijas
Arhitektu savieniba (diplomele de arhitect eliberate de catedra
de arhitecturć a Facultăţii de construcţii civile a Universităţii
de stat din Letonia până în 1958, diplomele de arhitect
eliberate de catedra de arhitectură a Facultăţii de construcţii
civile a Institutului politehnic din Riga în perioada 1958-1991,
diplomele de arhitect eliberate de Facultatea de arhitectură a
Universităţii tehnice din Riga din 1991 şi 1992 şi certificatul
de înregistrare eliberat de Asociaţia arhitecţilor din Letonia)

Lietuva

- Diplomele de inginer arhitect/arhitect eliberate de Kauno
politechnikos institutas până în 1969 (inžinierius
architektas/architektas);
- Diplomele de arhitect/diplomele de licenţă şi master în
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arhitectură eliberate de Vilnius inžinerinis statybos institutas
până în 1990, de Vilniaus technikos universitetas până în
1996, de Vilnius Gedimino technikos universitetas din 1996
(architektas/architekuros bakalauras/architekturos magistras);
- Diplomele de specializare atestând o formare profesională în
arhitectură/licenţă sau master în arhitectură, eliberate de
LTSR Valstybinis dailes institutas până în 1990 şi de Vilniaus
dailës akademija din 1990 (architekturos kursas/architekturos
bakalauras/architektros magistras);
- Diplomele de licenţă şi de master în arhitectură eliberate de
Kauno technologijos universitetas din 1997 (architektros
bakalauras/architektros magistras);
- Toate aceste diplome trebuie să fie însoţite de certificatul
eliberat de Comisia de atestare, care conferă dreptul de
exercitare a activităţilor în domeniul arhitecturii (architecte
certifié/Atestuotas architektas)
Magyarorsz - Diploma "okleveles epiteszmernok" (diplomă de arhitectură, 2006/2
ag
master în ştiinţele arhitecturii) eliberată de universităţi;
007
- Diploma "okleveles epitesz tervezo muvesz" (diplomă de
master în ştiinţele arhitecturii şi construcţiei civile) eliberată
de universităţi
Malta

- Perit: Lawrja ta' Perit eliberată de Universita' ta' Malta, care
conferă dreptul la înregistrare ca "Perit".

2006/2
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Nederland

- Atestat care certifică promovarea examenului de licenţă în
arhitectură, eliberată de catedrele de arhitectură ale şcolilor
tehnice superioare din Delft sai Eindhoven (bouwkundig
ingenieur)

1987/1
988

- Diplomele eliberate de academiile de arhitectură recunoscute
de stat (architect)
- Diplomele eliberate până în 1971 de fostele instituţii de
învăţământ superior în arhitectură (Hoger
Bouwkunstonderricht) (architect HBO)
- Diplomele eliberate până în 1970 de fostele instituţii de
învăţământ superior în arhitectură (voortgezet
Bouwkunstonderricht) (architect VBO)
- Atestat care certifică promovarea examenului organizat de
Consiliul arhitecţilor al "Bond van Nederlandse Architecten"
(Ordinul arhitecţilor olandezi, BNA) (architect)

- Diploma de la "Stichting Instituut voor Architectuur"
(Fundaţia "Institutul de arhitectură") (IVA) eliberată la
absolvirea unui curs organizat de această fundaţie şi care se
întinde pe durata a minimum patru ani (architect), însoţită de
un atestat din partea autorităţilor competente certificând faptul
că persoana respectivă a promovat un test pentru titlul său de
calificare, cuprinzând o evaluare a planurilor realizate şi
executate de candidat în decursul unei perioade de cel puţin
şase ani de practicare efectivă a activităţilor prevăzute la
articolul 44 din prezenta directivă
- Un atestat al autorităţilor competente certificând faptul că,
înainte de 5 august 1985, persoana respectivă a promovat
examenul "kandidaat in de bouwkunde", organizat de şcoala
tehnică superioară din Delft sau din Eindhoven şi că, pe o
perioadă de cel puţin cinci ani imediat înainte de data
respectivă, a exercitat activităţi în domeniul arhitecturii a
căror natură şi importanţă garantează, conform criteriilor
recunoscute în Ţările de Jos, o competenţă suficientă pentru
exercitarea respectivelor activităţi (architect)
- Un atestat din partea autorităţilor competente eliberat numai
persoanelor care au împlinit vârsta de patruzeci de ani înainte
de 5 august 1985 şi certificând faptul că, pe o perioadă de cel
puţin cinci ani imediat înainte de data respectivă, persoanele
în cauză au exercitat activităţi în domeniul arhitecturii a căror
natură şi importanţă garantează, conform criteriilor
recunoscute în Ţările de Jos, o competenţă suficientă pentru
exercitarea respectivelor activităţi (architect)
- Atestatele menţionate la liniuţele a şaptea şi a opta nu mai
trebuie recunoscute după data intrării în vigoare a actelor cu
putere de lege şi de reglementare privind accesul la şi
exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii cu titlul
profesional de arhitect în Ţările de Jos, în măsura în care, în
conformitate cu aceste dispoziţii, atestatele respective nu
permit accesul la aceste activităţi cu titlul profesional
menţionat
Osterreich

- Diplome eliberate de universităţile tehnice din Viena şi
1997/1
Graz, precum şi de Universitatea din Innsbruck, Facultatea de 998
construcţii civile şi arhitectură, catedra de arhitectură
(Architektur), construcţii civile (Bauingenieurwesen

Hochbau) şi construcţii (Wirtschaftingenieurwesen Bauwesen)
- Diplome eliberate de Universitatea de construcţii rurale,
catedra de economie funciară şi economia apelor
(Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)
- Diplome eliberate de Colegiul universitar de arte aplicate din
Viena, catedra de arhitectură
- Diplome eliberate de Academia de arte frumoase din Viena,
catedra de arhitectură
- Diplome de inginer atestat (Ing.), eliberate de colegii tehnice
superioare, colegii tehnice sau colegii tehnice de construcţii,
însoţite de licenţa de "Baumeister" care atestă o experienţă
profesională de minimum şase ani în Austria, confirmată prin
examen
- Diplome eliberate de Colegiul universitar de formare
artistică şi industrială din Linz, catedra de arhitectură
- Certificate de calificare pentru exercitarea profesiei de
inginer constructor sau de inginer specializat în domeniul
construcţiilor (Hochbau, Bauwesen,
Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen, Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft), eliberate în conformitate cu Legea
tehnicienilor constructori, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no
156/1994)
Polska

Diplomele eliberate de facultăţile de arhitectură din cadrul:
- Universităţii tehnice din Varşovia, Facultatea de arhitectură
din Varşovia (Politechnika Warszawska, Wydział
Architektury); titlu profesional de arhitect: inżynier architekt,
magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera
magistra architektury; magistra inżyniera architektury;
magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (în
perioada 1945-1948, titlul: inżynier architekt, magister nauk
technicznych; în perioada 1951-1956, titlul: inżynier architekt;
în perioada 1954-1957, etapa a 2-a, titlul: inżyniera magistra
architektury; în perioada 1957-1959, titlul: inżyniera magistra
architektury; în perioada 1959-1964, titlul: magistra inżyniera
architektury; în perioada 1964-1982, titlul: magistra inżyniera
architekta; în perioada 1983-1990, titlul: magister inżynier
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architekt; din 1991, titlul: magistra inżyniera architekta)
- Universităţii tehnice din Cracovia, Facultatea de arhitectură
din Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział
Architektury); titlul profesional de arhitect: magister inżynier
architekt (în perioada 1945-1953, Universitatea de minerit şi
metalurgie, Facultatea politehnică de arhitectură - Akademia
Gorniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)
- Universităţii tehnice din Wrocław, Facultatea de arhitectură
din Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział
Architektury); titlu profesional de arhitect: inżynier architekt
magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury;
magister inżynier architekt. (în perioada 1949-1964, titlul:
inżynier architekt, magister nauk technicznych; în perioada
1956-1964, titlul: magister inżynier architektury; din 1964,
titlul: magister inżynier architekt)
- Universităţii tehnice din Silezia, Facultatea de arhitectură din
Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); titlul
profesional de arhitect: inżynier architekt; magister inżynier
architekt. (în perioada 1945-1955, Facultatea de inginerie şi
construcţii - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titlul: inżynier
architekt; în perioada 1961-1969, Facultatea de construcţii
industriale şi inginerie generală - Wydział Budownictwa
Przemysłowego i Ogolnego, titlul: magister inżynier architekt;
în perioada 1969-1976, Facultatea de inginerie şi arhitectură Wydział Budownictwa i Architektury, titlul: magister inżynier
architekt; din 1977, Facultatea de arhitectură - Wydział
Architektury, titlul: magister inżynier architekt şi, din 1995,
titlul: inżynier architekt)
- Universităţii tehnice din Poznań, Facultatea de arhitectură
din Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury);
titlul profesional de arhitect: inżynier architektury; inżynier
architekt; magister inżynier architekt (în perioada 1945-1955,
Şcoala de inginerie, Facultatea de arhitectură - Szkoła
Inżynierska, Wydział Architektury, titlul: inżynier
architektury; din 1978, titlul: magister inzynier architekt şi,
din 1999, titlul: inżynier architekt)
- Universităţii tehnice din Gdańsk, Facultatea de arhitectură
din Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury);
titlul profesional: magister inżynier architekt. (în perioada

1945-1969, Facultatea de arhitectură Wydział Architektury, în
perioada 1969-1971, Facultatea de inginerie şi arhitectură Wydział Budownictwa i Architektury, în perioada 1971-1981,
Institutul de arhitectură şi amenajarea teritoriului -Instytut
Architektury i Urbanistyki, din 1981, Facultatea de arhitectură
- Wydział Architektury)
- Universităţii tehnice din Białystok, Facultatea de arhitectură
din Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział
Architektury); titlul profesional de arhitect: magister inżynier
architekt (în perioada 1975-1989 Institutul de arhitectură Instytut Architektury)
- Universităţii tehnice din Łodz, Facultatea de construcţii
civile, arhitectură şi inginerie a mediului din Łodz
(Politechnika Łodzka, Wydział Budownictwa, Architektury i
Inżynierii Środowiska); titlul profesional de arhitect: inżynier
architekt; magister inżynier architekt (în perioada 1973-1993,
Facultatea de construcţii civile şi de arhitectură - Wydzial
Budownictwa i Architektury şi, din 1992, Facultatea de
construcţii civile, arhitectură şi inginerie a mediului - Wydział
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titlul: în
perioada 1973-1978, inżynier architekt, din 1978, titlul:
magister inżynier architekt)
- Universităţii tehnice din Szczecin, Facultatea de construcţii
civile şi arhitectură din Szczecin (Politechnika Szczecińska,
Wydział Budownictwa i Architektury); titlul profesional de
arhitect: inżynier architekt; magister inzynier architekt (în
perioada 1948-1954, Şcoala superioară de inginerie,
Facultatea de arhitectură - Wyższa Szkoła Inżynierska,
Wydział Architektury, titlul: inżynier architekt, din 1970,
titlul: magister inzynier architekt şi din 1998, titlul: inżynier
architekt)Toate aceste diplome trebuie să fie însoţite de
certificatul de membru eliberat de camera regională a
arhitecţilor din Polonia competentă, care conferă dreptul de
exercitare a activităţilor în domeniul arhitecturii în Polonia.
Portugal

- Diploma "diploma do curso especial de arquitectura"
eliberată de şcolile de arte frumoase din Lisabona şi Porto
- Diploma de arhitect "diploma de arquitecto" eliberată de
şcolile de arte frumoase din Lisabona şi Porto
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- Diploma "diploma do curso de arquitectura" eliberată de
şcolile superioare de arte frumoase din Lisabona şi Porto
- Diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" eliberată
de Şcoala superioară de arte frumoase din Lisabona
- Diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura"
eliberată de Universitatea tehnică din Lisabona şi de
Universitatea din Porto
- Licenţa în construcţii civile (licenciatura em engenharia
civil) eliberată de Institutul superior tehnic al Universităţii
tehnice din Lisabona
- Licenţa în construcţii civile (licenciatura em engenharia
civil) eliberată de Facultatea de inginerie (de Engenharia) a
Universităţii din Porto
- Licenţa în construcţii civile (licenciatura em engenharia
civil) eliberată de Facultatea de ştiinţă şi tehnologie a
Universităţii din Coimbra
- Licenţa în construcţii civile, producţie (licenciatura em
engenharia civil, produçăo) eliberată de Universitatea din
Minho
Slovenija

- "Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna
diplomirana inženirka arhitekture" (diplomele universitare de
arhitectură) eliberate de Facultatea de arhitectură, însoţite de
un certificat eliberat de autoritatea competentă în materie de
arhitectură recunoscut de lege, care conferă dreptul de
exercitare a activităţilor în domeniul arhitecturii;
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- Diploma universitară eliberată de Facultăţile tehnice care
acordă titlul "univerzitetni diplomirani inženir
(univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka", însoţită
de un certificat eliberat de autoritatea competentă în materie
de arhitectură recunoscut de lege, care conferă dreptul de
exercitare a activităţilor în domeniul arhitecturii
Slovensko

- Diploma în specializarea "arhitectură şi construcţii
imobiliare" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") eliberată
de Universitatea tehnică slovacă (Slovenska vysoka skola
technicka) din Bratislava în perioada 1950-1952 (titlu: Ing.)
- Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektúra")
eliberată de Facultatea de arhitectură şi de construcţii
imobiliare din cadrul Universităţii tehnice slovace (Fakulta
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architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenska vysoka
skola technicka) din Bratislava în perioada 1952-1960 (titlu:
Ing. arch.)
- Diploma în specializarea "construcţii imobiliare" ("pozemné
staviteľstvo") eliberată de Facultatea de arhitectură şi de
construcţii imobiliare din cadrul Universităţii tehnice slovace
(Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenska
vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1952-1960
(titlul: Ing.)
- Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektúra")
eliberată de Facultatea de construcţii civile din cadrul
Universităţii tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska
vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1961-1976,
(titllul: Ing. arch.)
- Diploma în specializarea "construcţii imobiliare" ("pozemné
stavby") eliberată de Facultatea de construcţii civile din cadrul
Universităţii tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska
vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1961-1976,
(titlu: Ing.)
- Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektúra")
eliberată de Facultatea de arhitectură din cadrul Universităţii
tehnice slovace (Fakulta architektúry, Slovenska vysoka skola
technicka) din Bratislava din 1977, (titlu: Ing.arch.)
- Diploma în specializarea "urbanism" ("urbanizmus")
eliberată de Facultatea de arhitectură din cadrul Universităţii
tehnice slovace (Fakulta architektúry, Slovenska vysoka skola
technicka) din Bratislava din 1977 (titlu: Ing. arch.)
- Diploma în specializarea "construcţii imobiliare" ("pozemné
stavby") eliberată de Facultatea de construcţii civile din cadrul
Universităţii tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska
technicka univerzita) din Bratislava în perioada 1977-1997
(titlu: Ing.)
- Diploma în specializarea "arhitectură şi construcţii
imobiliare" ("architektúra a pozemné stavby") eliberată de
Facultatea de construcţii civile din cadrul Universităţii tehnice
slovace (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) din
Bratislava din 1998 (titlu: Ing.)
- Diploma în domeniul "construcţii imobiliare - specializarea

arhitectură" ("pozemné stavby -specializacia: architektúra")
eliberată de Facultatea de construcţii civile din cadrul
Universităţii tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska
technicka univerzita) din Bratislava în 2000 şi 2001 (titlu:
Ing.)
- Diploma în specializarea "construcţii imobiliare şi
arhitectură" ("pozemné stavby a architektúra") eliberată de
Facultatea de construcţii civile din cadrul Universităţii tehnice
slovace (Stavebna fakulta -Slovenska technicka univerzita)
din Bratislava din 2001 (titlu: Ing.)
Ţara

Titluri de calificare

Anul
universi
tar de
referinţ
ă

- Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektúra")
eliberată de Academia de arte frumoase şi design (Vysoka
skola výtvarných umeni) din Bratislava din 1969 (titlu: Akad.
arch. până în 1990; Mgr. În perioada 1990-1992; Mgr. arch. În
perioada 1992-1996; Mgr. art. din 1997)
- Diploma în domeniul "construcţii imobiliare" ("pozemné
staviteľstvo") eliberată de Facultatea de construcţii civile din
cadrul Universităţii tehnice (Stavebna fakulta, Technicka
univerzita) din Kosice în perioada 1981-1991 (titlu: Ing.)
Toate aceste diplome trebuie să fie însoţite de următoarele
documente:
- Certificat de autorizare eliberat de Camera slovacă a
arhitecţilor (Slovenska komora architektov) din Bratislava,
fără precizarea domeniului sau în domeniul "construcţii
imobiliare" ("pozemné stavby") sau "amenajarea teritoriului"
("územné planovanie")
- Certificat de autorizare eliberat de Camera slovacă a
inginerilor constructori civili (Slovenska komora stavebných
inžinierov) din Bratislava în domeniul construcţiilor
imobiliare ("pozemné stavby")
Suomi/Finla - Diplomele eliberate de catedrele de arhitectură ale
nd
universităţilor tehnice şi ale Universităţii din Oulu
(arkkitehti/arkitekt)
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- Diplomele eliberate de institutele de tehnologie
(rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)
Sverige

- Diplomele eliberate de Şcoala de arhitectură a Institutului
1997/1
Regal de Tehnologie, de Institutul Chalmers de Tehnologie şi 998
de Institutul de Tehnologie din cadrul Universităţii Lund
(arkitekt, diplomă de master în arhitectură)
- Certificatele de membru al Svenska Arkitekters Riksförbund
(SAR), în cazul în care persoanele în cauză au fost pregătite
într-unul dintre statele în care se aplică prezenta directivă

United
Kingdom

- Titlurile conferite ca urmare a promovării unui examen la:
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- "Royal Institute of British Architects"
- şcolile de arhitectură ale universităţilor, institutelor
politehnice, colegiilor, academiilor, şcolilor de tehnologie şi
artă care, la data de 10 iunie 1985, erau recunoscute de
"Architects Registration Council" al Regatului Unit în scopul
înscrierii în Registrul profesiei (Architect)
- Un certificat care prevede faptul că titularul său are un drept
dobândit de a-şi păstra titlul profesional de arhitect în temeiul
secţiunii 6 alineatul (1) litera (a), al secţiunii 6 alineatul (1)
litera (b) sau al secţiunii 6 alineatul (1) din Legea privind
înregistrarea arhitecţilor din 1931 (Architect)
- Un certificat care prevede faptul că titularul său are un drept
dobândit de a-şi păstra titlul profesional de arhitect în temeiul
secţiunii 2 din Legea privind înregistrarea arhitecţilor din
1938 (Architect)

« Ţară

Titlu de calificare

Anul academic de
referinţă

Elveţia

1. Dipl. Arch. ETH,
arch. dipl. EPF,
arch. dipl. PF

2004-2005

2. Architecte diplome EAUG

2004-2005

3. Architekt REG A
Architecte REG A
Architetto REG A

2004-2005»

*) La anexa VI, după menţiunea referitoare la Franţa se introduce textul următor:

Hrvatska

- Diploma «magistar inzenjer
Al treilea an universitar
arhitekture I urbanizma/magistra
după aderare
inzenjerka arhi- tekture I urbanizma»
eliberată de Arhitektonski fakultet
Sveucilista u Zagrebu
- Diploma «magistar inzenjer
arhitekture/magistra inzenjerka
arhitekture» eliberată de Gradevinskoarhitektonski fakultet Sveucilista u
Splitu
- Diploma «magistar inzenjer
arhitekture/magistra inzenjerka
arhitekture» eliberată de Fakultet
gradevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveucilista u Splitu
- Diploma «diplomirani inzenjer
arhitekture» eliberată de Arhitektonski
fakultet Sveucilista u Zagrebu
- Diploma «diplomirani inzenjer
arhitekture/diplomirana inzenjerka
arhitekture» eliberată de Gradevinskoarhitektonski fakultet Sveucilista u
Splitu
- Diploma «diplomirani inzenjer
arhitekture/diplomirana inzenjerka
arhitekture» eliberată de Fakultet
gradevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveucilista u Splitu
- Diploma «diplomirani arhitektonski
inzenjer» eliberată de Arhitektonski
fakultet Sveucilista u Zagrebu
- Diploma «inzenjer» eliberată de
Arhitektonski fakultet Sveucilista u
Zagrebu
- Diploma «inzenjer» eliberată de

Arhitektonsko-gradevinsko-geodetski
fakultet Sveucilista u Zagrebu pentru
finalizarea studiilor în cadrul
Arhitektonski odjel Arhitektonskogradevinsko-geodetskog fakulteta
- Diploma «inzenjer» eliberată de
Tehnicki fakultet Sveucilista u Zagrebu
pentru finalizarea studiilor în cadrul
Arhitektonski odsjek Tehnickog
fakulteta
- Diploma «inzenjer» eliberată de
Tehnicki fakultet Sveucilista u Zagrebu
pentru finalizarea studiilor în cadrul
Arhitektonsko-inzenjerski odjel
Tehnickog fakulteta
- Diploma «inzenjer arhitekture»
eliberată de Arhitektonski fakultet
Sveucilista u Zagrebu
Toate diplomele trebuie însoţite de un
certificat care să ateste calitatea de
membru al Camerei Croate a
Arhitecţilor (Hrvatska komora
arhitekata), eliberat de Camera Croată
a Arhitecţilor, Zagreb.
ANEXA VII:Documente şi certificate necesare în conformitate cu articolul 50
alineatul (1)
1.Documente
(a)Dovada naţionalităţii persoanei în cauză.
(b)Copie după atestatele de competenţă profesională sau după titlul de
calificare care asigură accesul la profesia în cauză şi, după caz, atestarea
experienţei profesionale a persoanei în cauză.
Autorităţile competente ale statului membru gazdă pot invita solicitantul să
furnizeze informaţii privind formarea sa astfel încât să poată stabili o eventuală
diferenţă semnificativă faţă de formarea naţională necesară, astfel cum este cea
menţionată la articolul 14. În cazul în care solicitantul nu este în măsură să furnizeze

respectivele informaţii, autoritatea competentă a statului membru gazdă se adresează
punctului de contact, autorităţii competente sau oricărui alt organism competent al
statului membru de origine.
(c)În cazurile prevăzute la articolul 16,o atestare privind natura şi durata activităţii,
eliberată de autoritatea sau organismul competent al statului membru de origine sau
al statului membru de provenienţă.
(d)Autoritatea competentă a statului membru gazdă, care condiţionează
accesul la o profesie reglementată de prezentarea unor dovezi privind
caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii de faliment sau care
suspendă sau interzic exercitarea unei profesii în caz de eroare profesională
gravă sau de infracţiune penală, acceptă ca dovadă suficientă pentru
resortisanţii statelor membre care doresc să exercite respectiva profesie pe
teritoriul său, prezentarea unor documente eliberate de autorităţile competente
ale statului membru de origine sau de provenienţă, din care rezultă că
respectivele cerinţe sunt îndeplinite. Autorităţile în cauză trebuie să trimită
documentele solicitate în termen de două luni.
Atunci când nu sunt eliberate de autorităţile competente ale statului membru de
origine sau de provenienţă, documentele menţionate la primul paragraf se înlocuiesc
cu o declaraţie sub jurământ - sau, în statele membre în care nu există un astfel de
jurământ, de o declaraţie solemnă - făcută de persoana în cauză în faţa unei autorităţi
judiciare sau administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar sau a unui
organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care
eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie
solemnă.
(e)Atunci când un stat membru gazdă le solicită resortisanţilor, pentru a avea acces
la o profesie reglementată, un document privind sănătatea fizică sau psihică a
solicitantului, respectivul stat membru acceptă ca dovadă suficientă prezentarea
documentului solicitat în statul membru de origine. Atunci când statul membru de
origine nu solicită un astfel de document, statul membru gazdă acceptă un certificat
eliberat de o autoritate competentă a respectivului stat. În acest caz, autorităţile
competente ale statului membru de origine trebuie să trimită documentul solicitat în
termen de două luni.
(f)Atunci când un stat membru gazdă le solicită resortisanţilor, pentru a avea
acces la profesia reglementată:
- o dovadă a situaţiei financiare a solicitantului;

- dovada că solicitantul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din
răspunderea profesională în conformitate cu dispoziţiile legale şi de reglementare în
vigoare în statul membru gazdă în ceea ce priveşte termenii şi extinderea acestei
garanţii,
respectivul stat membru acceptă ca dovadă suficientă un certificat în acest sens,
eliberat de băncile şi întreprinderile de asigurare dintr-un alt stat membru.
(g)în cazul în care statul membru solicită aceasta resortisanţilor săi, o atestare de
confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea
profesiei sau a unor condamnări penale.

2.Certificate
Pentru a facilita punerea în aplicare a titlului III capitolul III din prezenta directivă,
statele membre pot prevedea ca beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de formare
necesare să prezinte, împreună cu titlurile lor de calificare, un certificat eliberat de
autorităţile competente ale statului membru de origine care atestă că titlurile sunt
cele prevăzute de prezenta directivă.
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