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INTRODUCERE
Ghidul de față constituie unul din rezultatele proiectului „ERASMUS PLUS – ŞANSA PREGĂTIRII
LA STANDARDE EUROPENE A VIITORILOR ASISTENŢI MEDICALI” implementat de către Şcoala
Postliceală “Christiana” Galaţi în parteneriat cu BMS Pflege-und Hilfsdienste GmbH, finanţat din
PROGRAMUL ERASMUS+.
Scopul proiectului constă în îmbunătățirea tranziției de la școală la viața activă și creșterea
gradului de competitivitate al absolventului Școlii Postliceale “Christiana” Galați, cu calificarea Asistent
Medical Generalist, pe piața muncii, prin pregătirea profesională la standarde europene.
Scopul întocmirii acestui ghid este de a informa absolvenţii asupra procesului de certificare a
competențelor şi asupra cerințelor și particularităților procesului de recunoaştere a calificării
profesionale de asistent medical generalist în câteva state din Europa: Belgia, Germania, Italia, și Marea
Britanie.
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1. SITUAȚIA REGLEMENTĂRII PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN ALTE STATE
MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

1.1. Profesia de asistent medical în Europa

Structura pieței muncii și a serviciilor în domeniul Asistent medical generalist se încadrează în
fenomenul general al migraţiei forţei de muncă din domeniul îngrijirii medicale, reprezentând un
interes major. Diferenţele în materie de salarizare şi condiţii de muncă constituie cauze ale acestui
fenomen. Aproximativ 50% dintre absolvenţi intentionează să plece la muncă în străinătate.

1.2. Cadrul normativ european în care este reglementată profesia de asistent medical

Cadrul normativ european în care este reglementată profesia de asistent medical este stabilit
de Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a
Consiliului. Libera circulație și recunoașterea reciprocă a titlului de asistent medical se bazează pe
principiul fundamental al recunoașterii automate a titlurilor de calificare, pe baza coordonării
condițiilor minime de formare profesională. Condițiile minime de formare pentru profesia de asistent
medical generalist sunt armonizate la nivel European. Toate statele membre UE recunosc calificarea
de asistent medical generalist pentru toți absolvenţii care îndeplinesc condițiile minime de formare.
Titlurile de asistent medical generalist care îndeplinesc acest criteriu beneficiază de același efect, în
ceea ce privește accesul la activitățile profesionale și exercitarea acestora, pe teritoriul statului
membru gazdă ca și în statul membru de origine.
Condițiile minime de formare ca asistent medical generalist
Formarea de asistent medical generalist trebuie să fie de minim trei ani de studii, sau 4600 ore
de instruire teoretică şi clinică într-un program universitar integrat de asistent medical, în unităţi de
învăţământ acreditate. Instruirea teoretică asigură dobândirea cunoştinţelor, întelegerea şi
competenţele profesionale pentru a organiza, acorda şi evalua asistenţa medicală globală. Instruirea
clinică asigură învăţarea, 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 şi competenţelor dobândite.
Formarea profesională trebuie atestată de reușita la un examen de certificare a calificării
profesionale/licenţă.
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În România, profesia de asistent medical este reglementată prin OUG 144/2008, Legea nr.
307/2004, iar în Clasificarea Ocupaţiilor din România 2013, se detaliază poziţiile profesionale de:
asistenţi medicali generalişti, de îngrijiri generale de sănătate, obstetrică ginecologie, pediatrie,
balneofizioterapie, igienă, igiena şi sănătate publică, laborator clinic, radiologie şi imagistică, farmacie,
medico-social, de nutriţie si dietetică, de ocrotire, de balneofiziokinetoterapie şi recuperare, de
urgenţe medico-chirurgicale, de profilaxie, respectiv cabinet stomatologic, moaşă.
Autoritatea de stat în domeniul Asistent medical este Ministerul Sănătăţii care are următoarele
atribuţii: asigură cadrul legislativ şi metodologic privind exercitarea profesiei de asistent medical;
protejează, promovează, susţine iniţiativa, respective calitatea profesională a activităţii asistenţilor
medicali; participă la organizarea învăţământului de specialitate, a formării profesionale, precum şi a
cercetării, dezvoltării şi inovării în domeniul profesiei de Asistent medical.
Autoritatea competentă pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare pentru profesia de
asistent medical este Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România (OAMGMAMR), care are următoarele atribuţii: avizează si eliberează atestatul de asistent
medical generalist; pregăteşte programele de perfecţionare continuă în domeniul asistent medical;
recunoaşte titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical, pentru cetăţenii statelor
membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii
Confederaţiei Helvetice; emite documentele necesare asistenţilor medicali, cetăţeni români care
doresc să exercite profesia în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spaţiului
Economic European, în Confederaţia Helvetică, precum şi în state terţe.
Procedurile de validare și certificare a competențelor pentru profesia de asistent medical în
România, precum și cele de recunoaștere a calificării de asistent medical dobândită în alte state
membre UE, sunt flexibile și adaptate cerințelor prevăzute în Directiva 2005/36/CE privind
recunoașterea calificărilor profesionale.

1.3. Cadrul general al procesului de recunoaştere a calificărilor /profesiilor reglementate în
Uniunea Europeană

La nivelul Uniunii Europene există instrumente clare ce favorizează transferul calificărilor şi
competenţelor în scopuri academice sau profesionale. Scopul implementării acestor instrumente este
facilitarea dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor, mai exact asigurarea dreptului individului de a
exercita o activitate profesională sau de a se forma întrun stat membru.
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Există două tipuri de astfel de instrumente:
a) sistemul de recunoaştere a calificărilor pentru profesiuni reglementate și
b) instrumente care vizează să asigure vizibilitatea competenţelor şi calificărilor la scară
europeană: Europass şi punctele naţionale de referinţă pentru calificări profesionale.
În fiecare stat membru există două puncte de informare, respectiv Punctul Naţional de Referinţă
pentru calificări profesionale şi Reţeaua ENIC-NARIC. O persoană care a studiat într-o țară membră UE
poate cere recunoașterea în altă țară membră UE, cu scopul de a-și continua studiile sau de a-și exercita
profesia. Recunoaşterea calificărilor este responsabilitatea organismelor de recunoaştere, existente în
fiecare ţară.
Există două tipuri de recunoaştere “internaţională”:
-

recunoaşterea academică, care permite aplicantului să urmeze sau să continue studiile, sau
îi conferă dreptul de a folosi un titlu naţional sau un grad profesional în ţara gazdă pe baza
titlului sau gradului dobândit în ţara de origine;

-

recunoaşterea profesională, care se referă la metodologiile şi procedurile de evaluare în
scopul practicării profesiei/ ocupaţiei.

Recunoaşterea academică şi recunoaşterea profesionala au obiective diferite şi în majoritatea
statelor membre UE sunt abordate diferit, cu instrumente diferite. Fiecare țară UE are propriul sistem
de profesii reglementate. Astfel, o profesie poate fi reglementată într-o țară membră UE și poate să
nu fie reglementată în alta. În țara în care profesia este reglementată, solicitantul trebuie să meargă
pe linia recunoașterii academice pentru a-și exercita profesia, în timp ce în țara în care profesia nu este
reglementată se merge pe linia recunoașterii profesionale. Sunt și alte situații, ca de exemplu în Marea
Britanie, unde calificarea profesională (pentru anumite profesii) se dobândeşte după o completare a
studiilor universitare cu o pregătire profesională specifică de nivel postuniversitar asigurată de
furnizorii autorizați de formare profesională. În astfel de situații cerinţele profesionale sunt stabilite de
o lege naţională sau de organizaţii profesionale.
În cazul profesiei de asistent medical condițiile minime de formare sunt armonizate la nivel
european prin Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale a Parlamentului
European și a Consiliului Europei, profesia intrând în categoria așa-numitelor profesii sectoriale.
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale prevede două situații:
persoane care doresc să practice profesia cu caracter permanent, respectiv care doresc să practice
profesia temporar în alt stat membru UE.
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De asemenea, regulile stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale se aplică diferit, astfel: 1. Dacă aplicantul dorește să lucreze sau să studieze într-un alt
stat membru UE – regulile stabilite de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
privind recunoașterea calificărilor profesionale se aplică doar pentru cei cu formarea profesională
finalizată care doresc să-și exercite profesia în alt stat membru UE, nu și celor care doresc să-și continue
studiile în alt stat membru UE. Aceștia din urmă trebuie să se adreseze Centrelor de Informare de
Recunoaștere Academică (NARIC) pentru informații legate de recunoașterea academică a diplomelor http://www.enic-naric.net/.
2. Naționalitatea cetățeanului – regulile stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea
calificărilor profesionale se aplică doar cetățenilor a 30 de țări: cele 27 de țări membre ale Uniunii
Europene, plus Islanda, Norvegia și Lichtenstein. Pentru a beneficia de prevederile Directivei
2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, la momentul aplicării pentru
recunoaștere, asistent medical trebuie să fie cetățean al uneia dintre aceste țări. Se aplică de asemenea
și celor cu naționalitate dublă.
3. În ce țară a fost obținută calificarea - Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale se aplică doar dacă asistentul medical a obținut calificarea profesională în unul dintre cele
30 de state prevăzute de directivă. Se consideră calificarea profesională de asistent medical obținută
într-un stat membru dacă aplicantul a obținut o diplomă de absolvire a unui program de studii în
asistent medical, cu durata minimă prevăzută în directivă, într-un stat membru UE. Nu se aplică pentru
cetățenii UE care au obținut calificarea profesională în alt stat.
Exercitarea profesiei de asistent medical cu caracter permanent pe teritoriul unui alt stat
membru UE.
Când un asistent medical dorește să se stabilească într-un alt stat membru UE pentru a-şi
exercita profesia, trebuie să trimită dosarul pentru recunoașterea calificării profesionale către
autoritatea competentă din statul respectiv.
Documentele care trebuie să însoțească aplicația sunt:
- dovada naționalității,
- dovada atestării competențelor profesionale sau calificării care îi dă aplicantului acces la
profesia de asistent medical,
- dovada experienței profesionale în cazul în care calificarea este obținută întrun al treilea stat
non-membru UE și este deja recunoscută într-un alt stat membru UE
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– în acest caz autoritatea competentă din statul în care aplicantul dorește să se stabilească poate
solicita un certificat eliberat de autoritatea competentă din statul membru UE în care el are deja
calificarea recunoscută, care să ateste că acesta și-a exercitat profesia pe teritoriul respectivului stat
membru UE timp de cel puțin 3 ani,
- dovada integrității profesionale, reputației morale
– o declarație din care să reiasă că nu a fost suspendat de la practicarea profesiei datorită unor
abateri profesionale grave sau penale,
- certificat medical din care să reiasă că starea de sănătate îi permite practicarea în bune condiții
a profesiei,
- dovada situației financiare și asigurarea de sănătate,
- certificat de complianță – emis de statul membru de origine și care să ateste corespondența
dintre calificarea solicitantului și cea cuprinsă în Anexa V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale.
În cazul în care calificarea asistent medical nu este prevăzută în Anexa V sau VI sau în alte situații
specifice descrise de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
recunoașterea calificărilor profesionale – un atestat emis de statul membru de origine privind
exercitarea efectivă și legală a profesiei timp de cel puțin 3 ani consecutivi din ultimii cinci ani. În
anumite cazuri, atestatul trebuie de asemenea să stipuleze că solicitantul este autorizat să folosească
titlul de asistent medical în statul membru de origine înainte de data stipulată în Directiva 2005/36/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale pentru statul
membru respectiv.
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contactpoints/infopoints_en.pdf
Autoritatea competentă din statul membru gazdă nu poate solicita originale ale documentelor,
dar poate cere copii legalizate ale documentelor principale, cum ar fi calificările profesionale și
documentele care dovedesc experiența profesională. Dacă cetățeanul nu poate furniza copii legalizate
ale acestora, autoritatea competentă are obligația de a verifica autenticitatea documentelor
respective prin consultare cu instituţiile din statul membru UE unde aplicantul este legal stabilit.
Recunoașterea îi dă aplicantului dreptul de a-și practica profesia pe teritoriul respectivului stat
membru UE la fel ca orice alt cetățean al statului respectiv care beneficiază de același drept. Cu alte
cuvinte, el trebuie să se supună acelorași legi, reglementări, prevederi administrative și cod de practică
profesională, cărora se supun și cetățenii statului membru UE gazdă.
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Recunoașterea automată a calificării de asistent medical

Pentru a beneficia de recunoaștere automată, asistent medical trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: să dețină o calificare precizată de statul membru respectiv în Directiva
2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, Anexa V, calificarea trebuie să ateste o
perioadă de formare care îndeplinește cerințele minime stabilite de Directiva 2005/36/CE privind
recunoașterea calificărilor profesionale.
SOLVIT este o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE
conlucrează, fără utilizarea procedurilor legale, pentru a rezolva problemele apărute de aplicarea
necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă de către autorităţile publice. In fiecare stat,
membru al Uniunii Europene, există un centru SOLVIT, care furnizează aceste servicii în mod gratuit.
SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere între o firmă sau un cetăţean, pe de o parte, şi o
autoritate publică pe de alta, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată
în mod necorespunzător.
Domeniile în care frecvenţa problemelor este mare şi există reclamaţii pentru a fi tratate prin
SOLVIT sunt: recunoaşterea profesională a calificărilor şi diplomelor; accesul la educaţie; permise de
şedere; drepturile la vot; securitatea socială; drepturile de ocupare a unui loc de muncă; permisele de
conducere; înregistrarea vehiculelor cu motor; controlul de frontieră; accesul pe piaţă al produselor;
accesul pe piaţă al serviciilor; stabilirea ca independent; achiziţiile publice; impozitarea; libera
circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor. In fiecare stat membru al Uniunii Europene există un centru SOLVIT
care furnizează aceste servicii în mod gratuit.
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2. EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Profesia de asistent medical sau de moaşă se exercită în unul din statele membre ale Uninii
Europene numai de către membrii organizaţiilor corespondente Colegiului Asistenţilor Medicali din
România, ex: IPASVI în Italia, NMC în Marea Britanie. Un solicitant român de loc de muncă poate să
desfăşoare activitatea de asistent medical în Uniunea Europeană dacă este absolventul unui liceu şi al
unei şcoli profesionale sanitare de 2-3 ani la una dintre instituţiile de învăţământ de stat sau particulare
acreditate sau dacă este posesorul unui certificat de echivalare a şcolii postliceale sanitare în baza legii
797/1997, un atestat conform legii 609/1992, etc.
Anexa V, lit. j din Directiva 100 a a Parlamentului European și a Consiliului prevede includerea în
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, doar a diplomelor pentru profesia de
Asistent Medical Generalist, în vederea recunoaşterii automate europeane:
- Diplomă de absolvire de Asistent Medical Generalist cu studii superioare de scurtă durată –
forma de pregătire: Universitate,
- Diplomă de licenţă de Asistent Medical Generalist cu studii superioare de lungă durată – forma
de pregătire: Universitate.
- Diplomă de absolvire de Asistent Medical Generalist cu studii postliceale – forma de
pregătire: Şcoală postliceală.
Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă,
precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România a fost
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004.
În Italia asistentul medical atestat trebuie să se înscrie în asociația profesională din provincia în
care dorește să-și exercite profesia și să se supună regulilor și codului deontologic specific. În Italia
există Federaţia Naţională a Colegiilor Asistenţilor Medicali Profesionali. Adresa: Via Agostino Depretis
70, 00184 Roma, Telefon: 0039.0646200101 ; Fax: 0039.0646200131, Web: www.ipasvi.it.
În Germania cetăţenii statelor member UE pot solicita un loc de muncă şi pot fi angajaţi numai
dacă deţin permis de muncă UE eliberat de Bundesagentur fur Arbeit (Agenţia Federală a Muncii).
Cetăţenii UE au drept de rezidenţă necondiţionat, conform legislaţiei comunitare.
Când un pretendent la un loc de muncă a identificat un angajator, trebuie să se prezinte la
Agentur fur Arbeit (Agenţia de personal) locală din zona angajatorului, pentru a solicita permisul de
muncă. Informaţii privind procedurile de obţinere a permisului de muncă se pot obţine la
www.Arbeitagentur.de/Service

A-Z/Vermitttlung/Auslanderbeschaftigung

Zentralstelle

fur
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Arbeitvermittlung (Oficiul central de plasamnet) (ZAV) în Bonn, Villemombler Strasse, 75, tel. +
49228713-0. Consilierii EURES sunt conectaţi la reţeaua EURES, pentru informaţii se poate accesa de
asemenea

ZAV

la

adresa

www.arbeitagentur.de/Ihre

Agentur

fur

Arbeit/Besondere

Dienststellen/Zentralstelle fur Arbeitsvermittlung (www.arbeitagentur.de/ Agentia Ta de Personal /
Departamente speciale / Oficiul Central de Plasament).
Libera circulație și recunoașterea reciprocă a titlului de asistent medical se bazează pe principiul
fundamental al recunoașterii automate a titlurilor de calificare, pe baza coordonării condițiilor minime
de formare profesională. Condițiile minime de formare pentru profesia de asistent medical sunt
armonizate la nivel european, făcând parte din categoria așa-numitelor profesii sectoriale. Toate
statele membre UE recunosc calificarea de asistent medical pentru toți resortisanții care îndeplinesc
condițiile minime de formare.
Există diferențe semnificative între țările membre UE privind sarcinile de serviciu ce pot fi
îndeplinite de către asistentul medical. Depinde dacă piața internă este reglementată printr-o
rezervare a activităților, o rezervare a titlului profesional, sau un mecanism deschis.
Din punctul de vedere al exercitării profesiei de asistent medical, în majoritatea statelor membre
analizate, activitățile din domeniul asistent medical se exercită de către persoane care posedă titlul
oficial de calificare ca asistent medical. Există o imagine nuanțată în diferitele țări analizate în ceea ce
privește delimitarea activităților rezervate.
Dacă aplicantul asistent medical a obţinut calificarea anterior datei de referinţă prevăzute în
anexa V la Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, iar calificarea nu îndeplineşte cerinţele minime de formare necesare, sau în
alte situaţii specifice din directivă, se poate solicita şi un certificat din statul membru de origine privind
practicarea efectivă şi legală a profesiei.
Statele membre pot să solicite aplicanţilor efectuarea unui stagiu pregătitor şi/ sau a unei
perioade de experienţă profesională, cu evaluări periodice.
Crearea, la nivel european, a cardurilor 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.
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2.1. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Belgia.
Recunoaşterea calificării de asistent medical în Belgia
Dovada cetățeniei/identității
O copie după pașaport sau cartea de identitate, plus:
▪

Dacă v-ați schimbat numele, iar pe documentele pe care le încărcați apar nume diferite: copie după
certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant.

▪

Dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate nu figurează locul nașterii: certificatul de naștere sau
alt document care să indice unde v-ați născut.

▪

Dacă nu sunteți cetățean al unei țări din UE: un document care să ateste faptul că sunteți membru
de familie al unui cetățean din UE sau că aveți statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung
într-un stat membru al UE ori, în cazul în care dețineți o Carte albastră a UE, orice alte dovezi
relevante care să demonstreze că ați putea beneficia de drepturile conferite de UE. (Nu este nevoie
de traduceri în cazul cărților de identitate și al pașapoartelor; autoritățile pot solicita o traducere
a altor documente pe care le transmiteți).

Dovada stabilirii legale
Un certificat eliberat de o autoritate competentă/ un certificat eliberat de un organism profesional/ o
copie a licenței profesionale/ un extras din registrul comerțului sau orice alte documente justificative
care să confirme că îndepliniți toate condițiile pentru a practica profesia dumneavoastră în țara de
origine și că nu sunteți supus niciunei interdicții de a practica profesia respectivă („sunteți stabilit în
mod legal" în țara de origine).
Dovada calificărilor formale sau a competențelor profesionale
O copie după diploma de calificare sau după alte documente relevante.
Ca asistent medical, puteți beneficia de recunoaștere automată și dacă aveți dreptul la unul din
următoarele documente:
▪

Certificat de conformitate: document care atestă că respectiva calificare corespunde cerințelor
minime de formare armonizate la nivelul UE.

▪

Certificat de schimbare a titlului de calificare: document care atestă o schimbare de denumire, în
cazul în care calificarea dumneavoastră îndeplinește cerințele minime de formare armonizate la
nivelul UE, dar titlul său exact nu este în listă.

▪

Certificat privind drepturile dobândite: document care atestă că ați practicat profesia respectivă
timp de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care au precedat data eliberării
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certificatului, chiar dacă cerințele minime de formare stabilite la nivelul UE nu sunt îndeplinite de
calificarea dumneavoastră formală.
Dovada onorabilității/ bunei reputații/ inexistenței unui faliment
Un certificat care atestă onorabilitatea sau buna reputație și/sau un certificat care atestă inexistența
unui faliment, eliberat de o autoritate competentă din țara de origine.
Dacă autoritățile din țara dumneavoastră nu eliberează aceste documente, ați putea fi nevoit să
furnizați o declarație pe proprie răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar.
Dovada absenței unei suspendări/interdicții de exercitare a profesiei
Dovada absenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a inexistenței
unor condamnări penale.
Dovada stării bune de sănătate
Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o
autoritate competentă din țara de origine. (autoritățile pot solicita traducerea acestui document).
Dovada situației financiare
Certificat de capacitate financiară emis de o bancă sau o altă dovadă relevantă (de exemplu, extrase
de cont). (autoritățile pot solicita traducerea acestui document).
Dovada de plată a asigurării
O copie a poliței de asigurare, a contractelor de asigurare, alte dovezi de asigurare sau altă dovadă de
protecție colectivă în ceea ce privește răspunderea profesională. (autoritățile pot solicita traducerea
acestui document).
Informații suplimentare despre durata și conținutul formării:
Programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informații privind durata
totală a studiilor și materiile studiate, inclusiv proporția de timp alocată fiecărei materii și, după caz,
repartizarea între lecțiile teoretice și cele practice.
Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare și alte cursuri de
formare și învățare pe tot parcursul vieții.(Nu sunteți obligat să atașați aceste informații la cererea
dumneavoastră. Totuși, ele pot contribui la reducerea riscului ca autoritățile din țara gazdă să vă ceară
să treceți un test de aptitudini sau să urmați un stagiu de adaptare înainte de a vă recunoaște
calificările. Autoritățile pot solicita traducerea acestui document).
De asemenea, puteți încărca dovada cunoștințelor dumneavoastră lingvistice, un curriculum vitae
etc. Cererea dumneavoastră nu va fi evaluată pe baza acestor documente.
Nu sunt necesare traduceri, dar le puteți oferi, dacă doriți.
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2.2. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Germania
Recunoaşterea calificării de asistent medical în Germania.
Exercitarea profesiei de asistent medical în Germania este reglementată de art. 31 din Directiva
privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
Atestarea și certificarea în profesia de asistent medical în Germania este reglementată de legislația
landurilor. Profesia de asistent medical este reglementată în majoritatea landurilor, cu două excepții:
în landul Hessen și în landul Rinul de Nord – Westphalia titlul de asistent medical este protejat, dar
profesia nu este reglementată. În conformitate cu legislația care reglementează profesia de asistent
medical, titlul de asistent medical este protejat. Titlul este acordat după înregistrarea în Registrul
asistenţilor medicali, gestionat de Camera asistenţilor medicali din landul respectiv.
Înregistrarea în registrul profesional se face pe baza cererii, diploma profesională, certificatul de
examinare sau alte dovezi relevante de pregătire în domeniul asistenţei medicale în conformitate cu
articolul 46, 47 și 49 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind
recunoașterea calificărilor profesionale și experiență practică relevantă de 2 ani.
Aplicarea pentru atestare și certificare profesională intră sub incidența camerelor profesionale
relevante din cele 16 landuri. Competenţa pentru atestarea și certificarea în profesia de asistent
medical revine autorităţii de land, care administrează profesia şi în a cărei rază de competenţă îşi are
domiciliul aplicantul. Dacă acesta este cetăţean al unui stat membru UE, al Spaţiului Economic
European sau al Confederației Helvetice, recunoaşterea se aplică conform prevederilor din Directivele
UE în materie. Aplicantul contactează structurile locale ale Agenţiei Federale a Muncii, care oferă
informaţii cu privire la probleme referitoare la posibilitatea de a lucra în Germania şi acordarea de
permise de muncă.
Recunoaşterea calificărilor pentru străini în Germania se face diferenţiat pentru accesul la studii
şi pentru exercitarea profesiei. În Germania, Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale a fost transpusă destul de târziu în legislația
națională şi în reglementările profesionale speciale.
Legea privind evaluarea şi recunoaşterea calificărilor profesionale (BQFG - Articolul 1 din Legea
Recunoaşterii) este o lege federală în cadrul noii sfere de coal Educaţiei şi Cercetării. Este legislaţia de
bază de recunoaştere a calificărilor profesionale în Germania, ce prevede procedurile şi criteriile de
evaluare a echivalenţei calificărilor profesionale străine cu cele ale profesiei de referinţă germane, prin
care se sprijină integrarea imigranţilor calificaţi şi a lucrătorilor străini calificaţi pe piaţa forţei de muncă
din Germania.
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Actul dat de Guvernul Federal privind recunoaştere a diplomelor introduce dreptul legal de a
avea calificări obţinute în străinătate evaluate în comparaţie cu echivalentul în Germania, astfel
îmbunătăţindu-se oportunităţile pentru persoanele fizice care au obţinut calificări profesionale în
străinătate pentru a practica profesiile învăţate, în Germania. Acest act nu reglementează acele profesii
pentru care sunt responsabile landurile. În acest context, recunoașterea profesiei de asistent medical
în Germania este reglementată de legislația landurilor.
Documente necesare pentru recunoaşterea diplomei de asistent medical în Germania, landul HESSEN
CV
Carte de identitate
Diplomă sau certificat de competenţe
Plan de învăţământ
Foaie matricolă
Certificat de naştere (tip nou)
Certificat de căsătorie
Asigurare medicală
Cazier
Certificat lingvistic B2
Certificat de conformitate eliberat de OAMGMAMR.
Documente necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate:
-

Cerere

-

Copia actului de identitate

-

Copia legalizată după diploma de absolvire a liceului/bacalaureat

-

Copia legalizată după Certificatul de competenţe profesionale

-

Copia legalizată după foaia matricolă

-

Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada

în care au fost efectuate studiile
-

Copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din

care să rezulte experienţa profesională menţionată
-

Copie legalizată după documentele de schimbare a numelui(dacă este cazul)
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2.3. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Marea
Britanie. Recunoaşterea calificării de asistent medical în Marea Britanie.
În Marea Britanie, profesiile de moaşă (Midwife) şi Asistent Medical Generalist (General Care
Nurse), sunt reglementate şi beneficiază de recunoaşterea automată a calificărilor profesionale
obţinute în state membre ale UE, fiind obligatorie obţinerea recunoaşterii din partea autorităţii
competente desemnate.
Serviciile oferite de către Camera Asistenţilor medicali din Marea Britanie (UK NARIC) sunt:
- emiterea unei Scrisori de Comparabilitate (Letter of Comparability) şi efectuarea traducerii
diplomei din statul de origine în limba engleză (Letter of Comparability with Translation Waiver);
- elaborarea unui Raport privind Parcursul Profesional (Career Path Report) care, pe lângă
încadrarea diplomei în sistemul britanic de învăţământ, indică etapele care trebuie urmate pentru
continuarea studiilor sau obţinerii accesului la o anumită profesie.
Pentru informaţii privind serviciile UK NARIC, procedurile, termenele şi comisioanele aplicabile,
vizitaţi www.naric.org.uk, sau contactaţi această autoritate prin email (info@naric.org.uk) sau
telefonic (+44 (0)871 330 7033 sau + 44 1242 258621).
Aplicantul ca asistent medical trebuie să depună o cerere de examinare la Autoritatea
competentă, însoțită de următoarele documente: Curiculum Vitae, declarație de eligibilitate,
documente de studii în original sau copie legalizată, foaia matricolă / suplimentul la diplomă în original
sau copie legalizată, copie după actul de identitate/pașaport, planul de învățământ / programe
analitice / structura cursurilor, taxa de examinare, o fotografie tip pașaport, copie a certificatului de
căsătorie dacă și-a schimbat numele, certificatul IELTS de competenţă de limba engleză.
După promovarea examenului, asistentul medicalul trebuie să depună o cerere de înregistrare
la UK NARIC.
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Pentru a presta servicii pentru o perioadă limitată de timp într-un domeniu reglementat din
Marea Britanie este necesar ca persoanele să îşi desfăşoare în mod obişnuit activitatea pe teritoriul
unui alt stat membru al Uniunii Europene, să deţină o calificare care să îi permită exercitarea profesiei
reglementate în statul de origine şi să nu îi fi fost interzis acest drept de către autorităţile acestui stat.
Furnizarea temporară a serviciilor este posibilă după notificarea autorităţii competente din Marea
Britanie. În unele situaţii poate fi necesară prezentarea unor documente privind exercitarea profesiei
în statul de origine, susţinerea unui test de aptitudini sau desfăşurarea unei perioade de adaptare de
scurtă durată. Pe durata prestării serviciilor este obligatorie utilizarea titlului profesional existent în
Marea Britanie şi respectarea reglementărilor profesionale impuse de autoritatea profesională
competentă.
În vederea recunoașterii calificării profesionale de asistent medical trebuie să depună o cerere
de înregistrare la Consiliul de Înregistrare a Imigranţilor.
Cererea trebuie să fie însoțită de o copie după cartea de identitate, adresa oficială a sediului
unde își exercită profesia, dovada calificărilor – certificate calificare/diploma universitara, declarația
eliberată de autoritatea competentă din statul de origine care certifică calificarea, dovada
naționalității, copie după certificatul de căsătorie în cazul schimbării de nume și dovada achitării taxelor
de aplicare și de înregistrare.
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2.4. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Italia.
Recunoaşterea calificării de asistent medical în Italia.
Autoritatea competentă din Italia în validare/certificare a competenţelor în vederea exercitării
profesiei de asistent medical este Ministerul Sănătăţii (MS), www.ministerosalute.it.
Exercitarea profesiilor medicale este permisă celor care se află în posesia unei diplome obţinute
în străinătate, recunoscute anterior de MS şi care s-au înscris în Registrul Profesional.
Pentru a obţine contract de muncă pentru calificarea de asistent medical, trebuie parcurse
etapele de certificare a acestei calificări:
-vizarea şi legalizarea documentelor originale (conform Conventiei de la Haga din 5.10.1961),
traducerea în limba italiană, şi supralegalizarea lor;
-depunerea documentaţiei necesare pentru obţinerea “Declaraţiei de Valoare”, la Cancelaria
Consulară a Ambasadei Italiei din Bucuresti, în vederea obţinerii echivalării diplomelor de studiu;
-depunerea dosarului cu actele necesare la Ministerul Sănătăţii din Italia care va emite un decret
de recunoaştere a diplomelelor asistenţilor medicali;
-angajatorul va prelua contractul aplicantului, semnat şi va face în Italia demersurile necesare
pentru obţinerea: autorizaţiei de lucru şi de şedere, ştampila de la chestura locală, supralegalizarea
contractului de muncă;
-obţinerea vizei de muncă pe teritoriul Italiei, eliberată de ambasadă;
-examen de limba italiană şi de deontologie şi norme profesionale la IPASVI.
Absolvenţii de studii universitare, care doresc să lucreze în Italia în sistemul medical trebuie să
obţină de la Ministerul Sănătăţii italian echivalarea acesteia.
Dosarul conţine:
- cererea tip D, trimisă la www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Modello%20D%20Laurea.pdf
completată, prin care se solicită echivalarea,
- fotocopia unui document de identitate valabil care să conţină semnătura aplicantului;
-

împuternicire/procură pentru persoana care depune/ urmăreşte dosarul în cazul în care
documentaţia nu este prezentată direct de către aplicant, autentificată de autoritatea consulară
italiană din România, de biroul stării civile italian sau de un notar;

- fotocopia legalizată a diplomei de studiu pentru activitatea solicitată; respectiv a diplomei de
abilitare, specifică pentru activitate, dacă legislaţia ţării care a eliberat diploma prevede aceasta;
- fotocopia legalizată a înscrierii în registrul profesional al ţării în care a fost obţinută diploma, dacă
aşa este prevăzut în legislaţia ţării respective;
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- fotocopia legalizată a programei şcolare, fiind indicat numărul de ore efectuate şi disciplinele
parcurse;
- declaraţia de valoare eliberată de autoritatea diplomatică italiană; certificat care atestă inexistenţa
limitări de tip penal sau profesional pentru exercitarea activităţii profesionale, eliberat de
autorităţile din România;
- certificat care atestă activitatea desfăşurată în ţara de origine sau de provenienţă, ulterioară
obţinerii diplomei pentru care se solicită echivalarea (inclusiv perioadele de stagii);
- opisul tuturor documentelor prezentate, semnată de applicant.
- Documentaţia se trimite la:
http://www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Allegato%20D.pdf
Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale de asistent medical, Directiva 2005/36/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale oferă un sistem
bazat pe armonizarea preventivă a parcursului formării şi care prevede recunoaşterea automată.
Pentru recunoaşterea în sistemul general, cererea de recunoaştere este adresată Autorităţii
Competente din Statul Membru gazdă (Italia). Această cerere trebuie să fie însoţită de documente şi
certificate prevăzute în anexa VII la Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale.
Documentele solicitate în Italia pentru cetăţenii UE care doresc să se stabilească în această ţară sunt:
1. copie a unui document de identitate valabil, în care nu există semnătura persoanei în cauză,
2.copie autentificată a calificării specifice profesiei vizate (cu indicarea examenelor susţinute
necesare pentru a determina posibila existenţă a unor diferenţe semnificative faţă de formarea
naţională, prevăzute la articolul 14 din Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale),
3. copie autentificată a calificării specifice activităţii, în cazul când este prevăzută de ţara în care
s-a obţinut Calificarea,
4. copie legalizată a înscrierii în Registrul Profesional al ţării în care titlul a fost obţinut, numai
dacă sunt furnizate în această ţară,
5. certificat care atestă că nu există obstacole penale sau profesionale în exercitarea profesiei,
eliberat de autoritatea competent din ţara de origine şi / sau de provenienţă,
6. certificat care prezintă in detaliu orice activitate de muncă în ţara de origine, ca urmare a
absolvirii calificării pentru care se solicită recunoaşterea (inclusiv perioadele de instruire practică
efectuată).
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În cazul profesiilor reglementate şi în România şi în Italia, sunt necesare următoarele acte:
1. certificat sau altă atestare eliberată de către autoritatea competentă din Romania din care să
rezulte că respectiva diplomă autorizează, în ţara de provenienţă, exercitarea profesiei solicitantului,
2. programa detaliată a studiilor cu indicarea clară a orelor efectuate şi a subiectelor dezbătute
pentru fiecare materie, cât şi a numărului de ore de stagiu realizate, eliberată de şcoala care a emis
diploma,
3. document care să ateste activitatea desfasurată în ţara de origine sau de provenienţă,
ulterioară obţinerii diplomei pentru care se solicită recunoaşterea,
4. documente care să ateste stagii efectuate, a unor cursuri de specilizare sau obtinerea altor
diplome.
Toate documentele scrise într-o limbă străină trebuie să fie însoţite de o traducere în limba
italiană, certificată în conformitate cu textul original, eliberată de către Autoritatea diplomatică sau
consulară italiană din ţara care a emis diploma, sau de către un traducător oficial dintr-un tribunal
italian. Utilizarea fotocopiilor de către cetăţenii UE se face conform legii DPR 445/2000, care impune
ca acestea să fie însoţite de o declaraţie de conformitate cu originalul pe proprie răspundere a
aplicantului. Autoritătile pot verifica prin sondaj veridicitatea acestor declaraţii. Documentele în
original nu vor putea fi retrase ulterior de către interesat sau împuternicit, la încheierea procedurii de
recunoaştere a diplomei. Profesia de asistent medical este reglementată în Italia, iar autoritatea
competentă este Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Recunoaşterea actului de studiu în scopul exercitării profesiei
Absolvenţii de studii universitare şi care doresc să lucreze în Italia în sistemul medical trebuie să
ştie că pentru a-şi putea exercita profesia în această ţară, trebuie să obţină de la Ministerul Sănătăţii
italian echivalarea acesteia. În acest sens, trebuie depus la această autoritate un dosar care să conţină
următoarele documente:
▪ cererea tip D prin care se solicită echivalarea……………………………………………………………………
(www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Modello%20D%20Laurea.pdf)
▪ fotocopia unui document de identitate valabil care să conţină semnătura interesatului;
▪ în cazul în care documentaţia nu este prezentată direct de către interesat, acesta poate
imputernici o persoană fizică sau o societate care să prezinte cererea şi documentele anexe,
care s urmareasca întreaga procedură de echivalare a diplomei; în acest caz împuternicitul
trebuie să prezinte procura înmânată de interesat, autentificată de autoritatea consulară
italiană din România, de biroul stării civile italian sau de un notar;
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▪ fotocopia legalizată a diplomei de studiu pentru activitatea solicitată;
▪ fotocopia legalizată a diplomei de abilitare, specifică pentru activitate, dacă legislaţia ţării
care a eliberat diploma prevede acest lucru;
▪ fotocopia legalizată a înscrierii în registrul profesional al ţării în care a fost obţinută diploma,
dacă acest lucru este prevăzut în legislaţia ţării respective;
▪ fotocopia legalizată a programei şcolare, fiind indicat clar numărul de ore efectuate şi
materiile parcurse;
▪ declaraţia de valoare eliberată de autoritatea diplomatică italiană
▪ certificat care să ateste inexistenţa unor limitări de tip penal sau profesional pentru
exercitarea activităţii profesionale, eliberat de autorităţile din România;
▪ certificat care să ateste activitatea desfaşurată în ţara de origine sau de provenienţă,
ulterioară obţinerii diplomei pentru care se solicită echivalarea (inclusiv perioadele de stagii);
▪ fotocopia tuturor documentelor enumerate, în caz contrar, dosarul va fi considerat
incomplet;
▪ ▪ lista tuturor documentelor prezentate, semnată de solicitant.
Pentru a putea exercita profesia de asistent medical în Italia este nevoie de recunoaşterea
actului de studiu din partea Ministerului Sănătăţii dar şi înscrierea la Colegiul Profesional (IPASVI). În
caz contrar, atât asistentul medical cât şi angajatorul comit infracţiunea de exercitare abuzivă a
profesiei şi se supun reglementărilor art. 348 din Codul Penal.
Procedura de obţinere a unui loc de muncă corespunzator pregătirii
Un cetăţean român poate sa desfaşoare activitatea de asistent medical în Italia dacă este
absolventul unui liceu şi al unei şcoli profesionale sanitare de 2-3 ani la una dintre instituţiile de
învăţământ de stat sau particulare acreditate sau daca este posesorul unui certificat de echivalare a
şcolii postliceale sanitare în baza legii 797/1997, un atestat conform legii 609/1992 etc.
Conditii:
• programa analitică să conţină un număr de minim 4.600 ore teoretice şi practice;
• să fie apt din punct de vedere medical;
• să nu aibă antecedente penale;
• să nu aibă interdicţie de a părăsi localitatea sau teritoriul României;
• să dorească să-şi însuşească cunoştinţele de limbă şi cele profesionale, muncind pe teritoriul
Italiei în acest domeniu.
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Pentru ca un asistent medical român să poată obţine un contract de muncă pentru această
calificare, şi nu ca infirmier sau îngrijitor, acesta trebuie sa parcurgă mai multe etape de certificare a
acestei calificări:
1. Vizarea şi legalizarea documentelor originale (conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie
1961), traducerea acestora în limba italiana, şi supralegalizarea lor;
2. Depunerea documentaţiei necesare pentru obţinerea “Declaraţiei de Valoare”, la Cancelaria
Consulară a Ambasadei Italiei din Bucureşti, în vederea obţinerii echivalării diplomelor de studiu;
3. Depunerea dosarului cu actele necesare la Ministerul Sănătăţii din Italia care va emite un
decret de recunoaştere a diplomelelor asistenţilor medicali;
4. Semnarea contractului de muncă. Angajatorul va prelua contractele semnate şi va face în Italia
demersurile necesare pentru obţinerea: autorizaţiei de lucru, autorizaţiei de şedere, ştampila de la
chestura locală, supralegalizarea contractului de muncă.
5. Obţinerea vizei de muncă pe teritoriul Italiei, eliberată de ambasadă.
6. Examen de limba italiana şi unul de deontologie şi norme profesionale la IPASVI.
Examenul de la IPASVI. Asistenţii Medicali care au obţinut decretul de recunoaştere a diplomei
pe teritoriul Italiei, pentru obţinerea aprobării în vederea exercitării profesiei, vor susţine un examen
de limba şi legislaţie medicală italiană la Colegiul Asistenţilor din Italia (IPASVI), iar în caz de
nepromovare acesta va putea fi repetat din 2 în 2 luni, pe perioada primelor 6 luni. Primele 6 luni sunt
considerate termen de probă, iar în acest interval orice asistent medical care nu corespunde din punct
de vedere profesional va putea fi demis cu un preaviz de 30 de zile.
Prevederile legislative italiene cu privire la regimul străinilor care lucrează pe teritoriul acestui
stat stipulează faptul că solicitanţii români care au obţinut contracte de muncă în Italia ca asistenţi
medicali au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu cele ale cetăţenilor acestui stat.
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Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia
Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi
folosit.
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