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Articolul 386 
(1) Profesia de medic se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării 
profesionale însuşite, după cum urmează: 

a) medic de medicină generală pentru medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 
64 lit. d); 

b) medic specialist în una dintre specialităţile clinice sau paraclinice prevăzute de 
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de 
asistenţă medicală. 

(1^1) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau lit. b), profesia se exercită cu drept de 
liberă practică. 

La data de 02-09-2016 Alin. (1^1) al art. 386 a fost introdus de pct. 10 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016. 

(1^2) Exercitarea efectivă de către medicii care au obţinut drept de liberă practică a 
activităţilor profesionale de medic, cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă, 
şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege, constituie experienţă 
profesională de medic. 

La data de 02-09-2016 Alin. (1^2) al art. 386 a fost introdus de pct. 10 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016. 

(1^3) Medicii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 64 lit. d) şi care nu au 
dobândit un titlu de medic specialist în una din specialităţile medicale, clinice şi 
paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi 
farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, exercită profesia cu competenţe 
limitate, sub îndrumarea şi supravegherea unui medic de medicină generală cu drept de 
liberă practică, respectiv a unui medic specialist cu drept de liberă practică, cu 
respectarea prevederilor art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu 
completările ulterioare. 

La data de 02-09-2016 Alin. (1^3) al art. 386 a fost introdus de pct. 10 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016. 

(2) Prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică medicilor care întrunesc una din condiţiile 
prevăzute la art. 376 alin. (1) în vederea exercitării profesiei în România. 
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La data de 02-09-2016 Alin. (2) al art. 386 a fost modificat de pct. 11 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016. 

(3) Medicii care au obţinut certificatul de membru al CMR pot desfăşura activităţi 
medicale potrivit pregătirii profesionale în sistemul public de sănătate sau/şi în sistemul 
privat, fie ca angajaţi, fie ca persoană fizică independentă pe bază de contract. Calitatea 
de persoană fizică independentă se dobândeşte în baza certificatului de membru al CMR 
şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază domiciliază medicul. În 
condiţiile legii, medicii pot înfiinţa şi cabinete de practică medicală. 

(4) De la prevederile alin. (3) fac excepţie: 

a) medicii prevăzuţi la alin. (1^3) exercită profesia numai în regim salarial în unităţi 
sanitare publice sau private, precum şi în cabinete medicale, în funcţia de medic. Aceştia 
nu pot fi încadraţi în serviciile de ambulanţă şi nu pot intra în relaţie contractuală directă 
cu casele de asigurări de sănătate; 

b) medicii cetăţeni ai unui stat terţ posesori ai Cărţii albastre a UE, membri ai Colegiului 
Medicilor din România pot dobândi calitatea de persoană fizică autorizată şi pot înfiinţa 
cabinete de practică medicală numai după expirarea termenului prevăzut la art. 383 alin. 
(1^1). 

La data de 02-09-2016 Alin. (4) al art. 386 a fost introdus de pct. 12 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016. 

(5) În vederea exercitării dreptului de liberă practică, casele de asigurări de sănătate 
încheie un contract cu medicul specialist într-o specialitate clinică prevăzut la alin. (1) lit. 
b), pentru specialităţile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie 
contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a 
elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru 
investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie 
personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

La data de 12-08-2019 Alineatul (5) din Articolul 386 , Secțiunea 1 , Capitolul I , 
Titlul XII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA nr. 9 din 8 august 
2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 

(6) Proiectul de hotărâre a Guvernului prevăzut la alin. (5) se elaborează cu consultarea 
Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi 
Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 
a contractului-cadru şi a normelor metodologice, în anul 2020. 

La data de 12-08-2019 Articolul 386 din Secțiunea 1 , Capitolul I , Titlul XII a 
fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA nr. 9 din 8 august 2019, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 
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