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Articolul 402 

(1) Solicitările medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai 
Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în unul dintre aceste state, privind prestarea temporară ori 
ocazională de servicii medicale în România, se soluţionează de către CMR. 
(2) În cazul în care, în vederea prestării temporare de servicii medicale, solicitantul se află la 
prima deplasare în România sau în cazul în care în situaţia acestuia intervin schimbări 
materiale atestate de documente, acesta va înainta CMR: 
a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace 
de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul 
beneficiază în statul membru de stabilire; 
b) copia documentului de cetăţenie; 

c) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în 
România; 

d) o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că 
titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori 

condamnări penale; 

e) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic prevăzute de lege ori de normele UE pentru 
prestarea activităţilor în cauză; 

f) traducerea legalizată în limba română a documentului prevăzut la lit. d). 

La data de 02-09-2016 Lit. f) a alin. (2) al art. 402 a fost modificată de pct. 20 al art. I 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 684 din 2 septembrie 2016. 

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele şi se reînnoieşte 

o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze, de manieră temporară sau 
ocazională, în cursul anului respectiv, servicii medicale în România. 
(4) Prezentarea declaraţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) este obligatorie şi dă acces medicului 

solicitant la prestarea de servicii medicale pe întreg teritoriul României. 
La data de 02-09-2016 Alin. (4) al art. 402 a fost introdus de pct. 21 al art. I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
684 din 2 septembrie 2016. 
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