
II. Documente necesare pentru eliberarea  avizului pentru exercitarea activității medicale 
cu caracter temporar/ocazional  pe teritoriul României  pentru medici cetățeni al unui stat 
terț sunt urmatoarele: 
 
 1.  cererea-tip de emitere a avizului  

2. Documentul de cetățenie – carte de identitate sau pașaport aflat în termen de valabilitate – 
în limba în care a fost emis în copie legalizată și tradus și legalizat în limba română în 
original. 

3. Documentele care atestă formarea profesională și/sau alte titluri de calificare relevante 
(inclusiv diploma de licență)  – în limba în care a fost emis în copie legalizată și traduse 
legalizat în limba română în original. 

4. Polița de asigurare profesională in specialitatea în care se solicită eliberarea 
avizului. Polița trebuie să fie valabilă pe teritoriul României în specialitatea/specialitățile 
pentru care se solicită eliberarea avizului – în limba în care a fost emisă, tradusă și 
legalizată în limba română/ 

5. Dovada de onorabilitate și moralitate profesională a medicului prestator (echivalent 
Certificate of Good Standing) emisă de autoritatea competentă a statului în care acesta 
exercită profesia (document valabil 3 luni de la data emiterii) – în limba în care a fost 
emis în copie legalizată, tradus și legalizat în limba română în original. 

6. Atestat privind abilitățile lingvistice profesionale – se depune în cazul în care activitatea 
medicală nu se desfășoară în cadrul unor echipe mixte cu medici români. 

7. Invitația unei unități medicale românești ori a unei instituții de învățământ medical. 
8. Decizia conducerii unității medicale prin care se nominalizează medicul sub 

supravegherea și responsabilitatea  căruia se va desfășura activitatea medicală pentru care 
se solicită avizul. 

9. Dovada achitării echivalentului in lei a sumei de 50 euro. Pentru acţiunile umanitare şi de 
voluntariat nu se percepe această taxă. 

10. Procura notarială  (in situația în care medicul solicitant este reprezentat în relația cu 
Colegiul Medicilor din România de o persoană legal împuternicită). 

 De reținut – documentele vor fi depuse cu cel puțin 30 zile înaintea desfășurării activității 
medicale pentru care se aplică. 


