Norme naţionale de transpunere a prevederilor Directivei nr.2005/36/CE privind profesiile de
medic, medic dentist, farmacist, asistent medical şi moaşă
1.Norme naţionale în domeniul formării profesionale
HOTĂRÂRE Nr. 1477 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii
de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină,
medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum
şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru formarea de bază
HOTĂRÂRE Nr. 899 din 22 august 2002privind organizarea învăţământului postuniversitar
de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman
ORDONANŢĂ Nr. 12 din 30 ianuarie 2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
ORDIN Nr. 1509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi
medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

2. Norme naţionale în domeniul exercitării profesiei
TITLUL XII -Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor
din România
TITLUL XIII- Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului
Medicilor Dentişti din România
TITLUL XIV- Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului
Farmaciştilor din România
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei
de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România

3.Norme naţionale în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale
HOTĂRÂRE Nr. 1282 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea normelor privind
recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de
asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un
stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană
ORDIN Nr. 36 din 14 ianuarie 2008 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului
persoanelor prevăzute la art. 40 - 42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, care urmează
măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România
HOTĂRÂRE Nr. 1464 din 18 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea,
emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale medicilor,
medicilor dentişti şi ale farmaciştilor

