
I . Documente necesare pentru eliberarea avizului pentru exercitarea 
activității medicale cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul 
României pentru medicii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic 
European și Confederația Elvețiană sunt următoarele: 
 
1. cererea-tip de emitere a avizului,  
2. documentul de cetăţenie  (carte de identitate sau paşaport aflate în termen de 
valabilitate) – în limba în care a fost emis 
a) în copie legalizată şi apostilată în original 
b) însoțită de traducere legalizată în limba română în original 
3. documentele care astestă formarea profesională și/sau alte tipuri de calificare 
relevante (conf. Deciziei nr.9/2014a CMR cu modificările ulterioare) (inclusive diploma 
de licență) - în limba în care a fost emise,  
a) în copie legalizată şi apostilată în original 
b) însoțită de traducere legalizată în limba română în original 
4. polița de asigurare profesională/ protecţie personală ori colectivă privind 
responsabilitatea profesională de care beneficiez în statul membru de stabilire. 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 legalizat în limba 
romană. 
5. documentul  (echivalent al Certificate of Good Standing/ Atestat de 
onorabilitate și moralitate profesională) care  atestă că la data eliberării acestui 
document medicul solicitant este stabilit legal pe teritoriul lor, deţine titlurile şi 
calificările necesare exercitării profesiei de medic, nu a suferit suspendări 
temporare sau definitive ale activităţilor medicale ori condamnări penale rămase 
definitive. (documentul va fi eliberat de autoritatea profesională competentă din statul 
de origine și se află în termen de valabilitate de 3 luni de la data emiterii)- în limba în 
care a fost emis 
a) în copie legalizată şi apostilată în original 
b) însoțită de traducere legalizată în limba română în original. 
6. certificat sau atestat  privind abilităţile lingvistice profesionale necesare pentru a 
practica în România, la nivel B1 (conform Cadrului european comun de referinţă pentru 
limbi străine). Certificatul sau atestatul nu este necesar pentru practicarea ocazională a 
activităţii în cadrul unor echipe mixte cu medici români; 
7. dovada achitării echivalentului în lei al sumei de 50 euro reprezentând 
contravaloarea eliberării avizului. Pentru acţiunile umanitare şi de voluntariat nu se 
percepe această taxă. 
Achitarea sumei reprezentând contravaloarea eliberării avizului se va face la sediul 
CMR sau în contul: RO 10 BRDE 441 SV 14549444410 BRD CAROL 
8. Procură notarială în original (în 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. 

 


