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Propunere de modificare legislativă referitoare la exercitarea meseriei de medic şi
de către cetăţenii străini
Descrierea situaţiei actuale:
Meseria de medic se exercită pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legii
nr.95/2006 reforma în domeniul sănătăţii. Art.370 stipulează că “(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 Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului
Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directa,
aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;
d) membri 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, aprobata cu modificări şi
completări prin Legea nr. 260/2005;
e) cetăţeni ai 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).
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 371 alin. (1), alin. (3) lit. d) şi art. 372, medicii
cetăţeni ai unui stat terţ pot exercita activităţile profesionale în România în scop
didactic şi ocazional, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi cu avizul Colegiului
Medicilor din România. 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
INSTITUTUL INTERCULTURAL
Bd. 16 Decembrie 1989, Nr. 8, Timişoara 300173
Tel./fax 0256498457, iit@intercultural.ro
www.intercultural.ro; www.migrant.ro

București

Constanța

Uniunea Europeană

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General
pentru Imigrări

Direcţia Schengen

an. Metodologia de avizare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul
Colegiului Medicilor din România, şi se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I”.
Din textul de lege menţionat reiese că există o singură excepţie şi anume:
exercitarea ocazională pentru o perioadă de 3 luni pe an cu posibilitate de prelungire
pentru încă 3 luni, cu condiţia ca acesta să se desfăşoare având aprobarea Ministerului
Sănătăţii şi avizul Colegiului Medicilor din România.
Art.379 stipulează că “1) Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către
persoanele prevăzute la art. 370 care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţin un titlu oficial de calificare în medicina;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate
prevăzute de prezenta lege;
c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
d) sunt membri ai Colegiului Medicilor din România;
e) prin excepţie de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii,
medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 370 lit. b), d) sau f) trebuie să
înştiinţeze Ministerul Sănătăţii cu privire la prestarea temporară sau ocazională de
servicii medicale pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la
Colegiul Medicilor din România.
Pentru exercitarea pe teritoriul Romaniei a profesiei de medic trebuie
îndeplinite, pe de o parte, condiţia cetăţeniei sau deţinerea unui permis de şedere
pe termen lung şi, pe de altă parte, înscrierea în Colegiul Medicilor din Romania.
Astfel, cetăţenii străini, absolvenţi ai unui program de rezidenţiat în România care nu au
un permis de şedere pe termen lung şi nu îndeplinesc termenul pentru obţinerea lui nu
se pot înscrie în Colegiul Medicilor din România. Astfel, aceştia sunt obligaţi, fie să se
întoarcă în ţara de origine, fie să aibă un contract de voluntariat, pentru care nu primesc
nicio remuneraţie şi se află în imposibilitatea de a fi asigurat. De fapt, se constată că
acestă formă este o modalitate de a prelungi şederea pe teritoriul României şi de
exercitare a meseriei de medic în condiţii la limita legalităţii.
Schimbări preconizate:
În ultimii 6 ani ani au plecat din sistemul sanitar roman aproximativ 14000 de medici,
anual constatându-se un trend ascendent al migraţiei lor în alte state din Uniunea
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Europeană ca urmare a unei salarizări net superioare. Dacă în România un medic câştigă
între 200 şi 1500 euro, în străinătate poate avea şi 12000 de euro. Exodul medicilor
afectează şi economia naţională deoarece statul roman alocă cca 51000 lei pentru
pregătirea fiecărui medic. Spre deosebire de medicii români, cetăţenii străini care
urmează un program de rezidenţiat la noi doresc să rămână şi să îşi exercite meseria de
medic pe teritoriul României. Prin acestă măsură se asigură o parte a deficitului de
cadre medicale din sistemul sanitar, în special în zone defavorizate.
Impactul socio-economic :
Numărul acestor absolvenţi, anual, se situează undeva la cca 300 spre deosebire de
absolvenţii români al cărui număr este de cca 3000. Mai mult, o parte a
absolvenţilor români se angajează în domenii colaterale cum ar fi cel farmaceutic
unde li se asigură salarii mult mai mari.
Prin angajarea absolvenţilor cetăţeni străini se poate acoperi deficitul de cadre
medicale în zonele defavorizate. În România sunt zone (în special cele cu
infrastructură rudimentară) în care nu mai activează medici de zeci de ani sau se
constată că există un medic la cca 4000 de persoane. În aceste zone medicii
specialişti vin ocazional la perioade mari de timp, locuitorii fiind nevoiţi să meargă
la oraş pentru o consultaţie de specialitate.
Impactul financiar: Nu există
Modificări legislative:
1. Completarea Legii nr.95/2006 reforma în domeniul sănătăţii şi a legislaţiei
subsecvente
Se completează alin.1 al art.370 cu o nouă literă, litera “g” care va avea următorul
conţinut:
“g) cetăţenii statelor terţe dacă au urmat un program de rezidenţiat în România sau
într- unul din statele membre ale Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului
Economic European sau în Confederaţia Elveţiană”.
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