
Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm următoarele informaţii:

Procedura de echivalare a studiilor efectuate de domnul Ştefan Mindea 
la Northwestern University (Statele Unite ale Americii) a fost finalizată în 
data 18.02.2014, iar atestatul de echivalare a fost ridicat de către acesta în 
data de 05.03.2014.
În continuare vă prezentăm un scurt istoric:

În data de 4 noiembrie 2013, domnul Ştefan Mindea a depus la Centrul Naţional 
de Echivalare și Recunoaştere a Diplomelor (CNERD) din cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale o solicitare de echivalare a studiilor de bază în domeniul 
Medicină, absolvite la Northwestern University, în Statele Unite ale Americii.

În conformitate cu art. 9 din Hotărârea de Guvern nr. 1282/2007 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, diplomele de bază în domeniul Medicină se recunosc de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare, care transpune 
normele europene obligatorii în materie, respectiv Directiva 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Calificările de medic specialist, obţinute după formarea de bază, se recunosc de 
către Ministerul Sănătăţii, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de 
Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii. În 
speţă, echivalarea studiilor de specialitate efectuate de dl Ştefan Mindea nu intră 
în competenţa Ministerului Educaţiei Naţionale, ci a Ministerului Sănătăţii. În 
dosarul de recunoaştere a studiilor de bază depus la CNERD nu se regăseşte 
niciun document de studii eliberat de Stanford University.

În ceea ce priveşte echivalarea de către CNERD a studiilor de bază în domeniul 
Medicină, absolvite la Northwestern University în Statele Unite ale Americii, 
menţionăm că aceasta presupune evaluarea programului de studii urmat prin 
comparaţie cu programul de studii din România. În vederea recunoaşterii 
automate a diplomelor de medicină din România în orice stat al UE, au fost 



introduse condiţiile minime obligatorii, în termeni de durată şi ore, respectiv 6 
ani de studii şi 5500 de ore, condiţii stabilite prin Directiva 2005/36/CE. În 
cazul de faţă, această evaluare s-a realizat de către un expert evaluator - cadru 
didactic universitar în domeniu, conform normelor legale în vigoare, în baza 
dosarului de studii depus iniţial de dl Mindea. Astfel, s-a constatat că dosarul de 
echivalare este incomplet, solicitându-se a se completa cu documentele 
necesare, conform informaţiilor publice postate pe site-ul CNERD. Având în 
vedere documentele transmise spre completare, dosarul de echivalare a fost 
supus, în data de 10 decembrie 2013, unei noi evaluări, în urma căreia s-a 
constatat lipsa dovezii de  „cel puţin 6 ani de studii sau 5.500 de ore de formare 
teoretică şi practică” (Directiva UE 36/2005, art. 24, alin. 2).

Urmare a acestei rezoluţii, dosarul a fost completat în data de 13.01.2014 cu 
documente suplimentare de studii eliberate de University of Illinois at Urbana - 
Champaign (SUA).

Faţă de cele de mai sus, CNERD a propus constituirea unei comisii de 
specialitate formată din cadre didactice universitare de specialitate -  
reprezentanţi ai universităţilor de medicină şi farmacie din ţară, desemnaţi de 
conducerea acestor universităţi, în vederea reevaluării dosarului de 
recunoaştere. Comisia de specialitate întrunită în data de 13.02.2014, în urma 
reevaluării dosarului de echivalare şi a documentelor de studii transmise 
ulterior, a acordat aviz favorabil cu privire la echivalarea studiilor efectuate de 
dl Mindea la Northwestern University (SUA). Astfel, în urma finalizării 
procedurii de echivalare, CNERD a emis în data 18.02.2014 atestatul de 
echivalare, ridicat de către domnul Mindea în data de 05.03.2014.

În concluzie, precizăm că:
- recunoaşterea studiilor de specialitate care îi dau dreptul domnului Mindea 

să profeseze, în România, ca „medic specialist în Neurochirurgie spinală”, se 
realizează de către Ministerul Sănătăţii;

- procedura urmată de CNERD pentru echivalarea studiilor de bază în 
domeniul Medicină s-a realizat cu respectarea condiţiilor de formă şi de fond, 
precum şi a termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare;

- informaţiile privind metodologia aplicată pentru recunoaşterea studiilor 
preuniversitare /universitare, documentele necesare recunoaşterii studiilor, 
precum şi datele de contact ale echipei pot fi consultate pe site-ul CNERD aici:

- http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4022-2008.pdf
- http://cnred.edu.ro/#Reguli-de-procedura

http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4022-2008.pdf
http://cnred.edu.ro/#Reguli-de-procedura


- http://cnred.edu.ro/#Echipa

În ceea ce priveşte numărul de cazuri „de medici cu studii în străinătate”, 
menţionăm că, după cum am precizat mai sus, Ministerul Sănătăţii este 
autoritatea competentă pentru recunoaşterea diplomelor de bază de medic 
obţinute în statele membre ale UE şi pentru recunoaşterea, în anumite condiţii, a 
diplomei de medic specialist. Ministerul Educaţiei Naţionale are atribuţii numai 
în recunoaşterea diplomei de bază de medic obţinute în statele terţe şi, în acest 
sens, s-au înregistrat şi au fost soluţionate următoarele dosare de recunoaştere:

* în anul 2013, în domeniul Sănătate, au fost  înregistrate un număr de 184 de 
solicitări de echivalare soluţionate astfel: 

- 170 dosare avizate favorabil
- pentru 9 dosare  au fost stabilite examene de diferenţe, ca  urmare 

a evaluării programului de studii urmat comparativ cu programul de studii din 
România

- 5 dosare avizate negativ întrucât programele de studii şi cele analitice 
nu corespund cerinţelor minime şi obligatorii în România şi Uniunea 
Europeană.

* în anul 2014, până în prezent, au existat 31 solicitări de echivalare în 
domeniul Sănătate, astfel:

- 30 dosare soluţionate favorabil
- 1 dosar complet care urmează a fi evaluat.
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