
 

1. Pentru realizarea procedurii privind confirmarea autentificării studiilor 

superioare medicale şi farmaceutice efectuate, calificării obţinute, formării 

profesionale continue şi activităţii de muncă solicitanţii prezintă următoarele acte, 

în original şi copie: 

1) cererea, conform anexei la Ordinul Ministerului Sănătății nr.1603/2018; 

2) buletinul de identitate a solicitantului; 

3) adeverinţa de căsătorie (după caz); 

4) procuraşi buletinul de identitate a persoanei indicate în procură; 

5) actul de studii universitare, care urmează a fi supus autentificării; 

6) adeverinţa de confirmare a actului de studii universitare, eliberată de către 

instituţia de învăţămînt; 

7) actul de studii postuniversitare (internatura, stagiatura, rezidenţiat, 

secundariat clinic, masterat, specializări, perfecţionări), care urmează a fi 

supus autentificării; 

8) adeverinţa de confirmare a actului de studii postuniversitare eliberată de 

către instituţia de învăţămănt; 

9) extras din foaia matricolă şi Programul analitic, în cazul studiilor 

postuniversitare prin rezidenţiat sau secundariat clinic,eliberată de către 

instituţia de învăţămînt; 

10) planul tematic al studiilor postuniversitare prin internatură, stagiatură, 

masterat, specializări şi perfecţionări, eliberată de către instituţia de 

învăţămînt; 

11) certificatul categoriei profesionale (după caz); 

12) carnetul de muncă, ori copie confirmată prin ștampila instituției; 

13)  adeverinţe de la locurile de muncă (conform inscriirilor în carnetul de muncă) 

cu antet, ştampila instituţiei şi semnătura conducătorului, cu menţionarea 

perioadei de activitate, funcției şi prezenţa sau absenţape parcursul activităţii a 

sancţiunilor disciplinare sau de alt ordin. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pentru confirmare a autentificării actelor de studii profesionale 

postsecundare şi postsecundare nonterţiale medicale şi farmaceutice şi a 

activităţii de muncă, solicitantul prezintă următoarele acte, în original şi copie: 

1) cererea, conform anexei la Ordinul Ministerului Sănătății nr.1603/2018; 

2) buletinul de identitate; 

3) adeverinţa de căsătorie (după caz); 

4) procuraşi buletinul de identitate a persoanei indicate în procură; 

5) actul de studii profesionalepostsecundare şi postsecundarenonterţiale 

medicale şi farmaceutice; 

6) adeverinţa ce confirma actul de studiiprofesionalepostsecundare şi 

postsecundarenonterţiale medicale şi farmaceutice; 

7) actul de studii ce confirmă urmarea specializărilor şi perfecţionărilor(după 

caz); 

8) adeverinţa ce confirmă urmarea specializărilor şi perfecţionărilor (după 

caz); 

9) certificatul categoriei profesionale (după caz); 

10) carnetul de muncă, ori copie confirmată prin ștampila instituției; 

adeverinţe de la locurile de muncă (conform înscrierilor în carnetul de 

muncă) cu antet, ştampila instituţiei şi semnătura conducătorului, cu menţionarea 

perioadei de activitate, funcției şi prezenţa sau absenţa pe parcursul activităţii a 

sancţiunilor disciplinare sau de alt ordin. 


