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Articolul 376 

(1) Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către 
persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină. Acestea pot fi: 
a) cetăţeni ai statului român; 
b) cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene; 

c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi în 
întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora; 

d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt 
definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe 

teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 
European, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România; 

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele 
prevăzute la lit. b); 

g) cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată în România sau de un alt 
stat membru al UE. 

La data de 02-09-2016 Lit. g) a alin. (1) al art. 376 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
684 din 2 septembrie 2016. 

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 377 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 378, medicii cetăţeni ai unui 

stat terţ pot exercita activităţile profesionale în România în scop didactic şi ocazional cu avizul 
CMR. Durata de exercitare a activităţilor profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu 
posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni, pe an. Metodologia de 
avizare se aprobă prin decizie a Consiliului naţional al CMR şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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