
CAP. 2 

Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic dentist in Romania de catre medicii dentisti cetateni 

ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai 

Confederatiei Elvetiene 

SECTIUNEA 1 

Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire 

ART. 485 

(1) In caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al 

Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu 

privire la accesul la una dintre activitatile prevazute la art. 472 se solutioneaza de Ministerul Sanatatii 

Publice, in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, in termen de 3 luni de la depunerea 

dosarului complet de catre cel interesat. Acestia primesc certificatul de membru al Colegiului Medicilor 

Dentisti din Romania in urma aplicarii procedurii de recunoastere a calificarii profesionale. 

(2) Dosarul prevazut la alin. (1) cuprinde: 

a) copia documentului de cetatenie; 

b) copia documentelor care atesta formarea in profesie; 

c) certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta prin care 

se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36CE; 

d) certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau de provenienta; 

e) dovada emisa de statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta onorabilitatea si 

moralitatea posesorului; 

f) dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli in activitatea profesionala, emisa de 

institutiile abilitate din unul dintre statele membre prevazute la alin. (1). 

(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. d) - f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii. 

(4) In situatia in care pentru accesul si exercitiul activitatii prevazute la alin. (1) statul membru de origine 

sau provenienta nu impune o astfel de cerinta si, in consecinta, nu emite cetatenilor sai documentul 

prevazut la alin. (2) lit. d), autoritatile competente romane accepta din partea acestuia un atestat 

echivalent certificatului de sanatate. 

(5) In cazul in care statul membru de origine sau de provenienta nu impune o astfel de cerinta si, in 

consecinta, nu emite cetatenilor sai documentul prevazut la alin. (2) lit. e), autoritatile competente romane 

accepta atestatul eliberat pe baza declaratiei sub juramant sau a declaratiei solemne a solicitantului de 

catre autoritatea judiciara sau administrativa competenta sau, dupa caz, de notarul sau organizatia 

profesionala abilitata in acest sens de acel stat. 

ART. 486 

(1) In termen de 30 de zile de la primirea dosarului, Ministerul Sanatatii Publice informeaza solicitantul 

asupra documentelor necesare completarii acestuia. 



(2) Deciziile autoritatilor competente romane in aceste cazuri pot fi atacate la instanta de contencios 

administrativ. 

ART. 487 

(1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave si precise care pot avea 

repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist in 

Romania, comise de medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat 

apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii in Romania si in 

afara teritoriului sau, acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza. 

(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la 

sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum si cu privire la sanctiunile 

penale interesand exercitiul profesiei de medic dentist, aplicate medicilor dentisti pe durata exercitarii 

profesiei in Romania. 

(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda cu privire la 

faptele grave si precise comise de medicii dentisti cetateni romani sau care provin din Romania, anterior 

stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra 

inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist in acel stat. 

(4) Autoritatile competente romane decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le intreprind in 

situatiile pentru care au fost sesizate si comunica statului membru gazda consecintele care rezulta cu 

privire la atestatele si documentele pe care le-au emis in cazurile respective. 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare 

ART. 488 

(1) Prezentele dispozitii se aplica medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai 

unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti in 

vederea exercitarii profesiei in unul dintre aceste state, atunci cand se deplaseaza pe teritoriul Romaniei 

pentru a exercita in regim temporar si ocazional activitatile de medic dentist. 

(2) Caracterul temporar si ocazional al prestarii activitatilor medico-dentare este stabilit, de la caz la caz, 

de Ministerul Sanatatii Publice in functie de durata, frecventa, periodicitatea si continuitatea acestora. 

ART. 489 

(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului 

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de 

la obligatia inscrierii in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, precum si de la plata cotizatiei de 

membru, atunci cand solicita accesul la una dintre activitatile de medic dentist in vederea prestarii 

temporare sau ocazionale de servicii medico-dentare in Romania. 



(2) Acestia sunt inregistrati automat la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania pe durata prestarii 

serviciilor respective, in baza copiei documentelor prestatorului prevazute la art. 492 si transmise in acest 

scop de Ministerul Sanatatii Publice. 

(3) Exercitiul activitatilor de medic dentist, in aceste situatii, se face in concordanta cu celelalte drepturi si 

obligatii prevazute de lege pentru medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti 

din Romania. 

ART. 490 

Pe durata prestarii cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul Romaniei, 

persoanele prevazute la art. 489 alin. (1) se supun dispozitiilor cu caracter profesional, regulamentar sau 

administrativ al calificarilor profesionale care definesc profesia si utilizarea titlurilor, dispozitiilor cu privire 

la faptele profesionale grave care afecteaza direct si specific protectia si securitatea consumatorilor, 

precum si dispozitiilor disciplinare prevazute de lege pentru medicii dentisti cetateni romani membri ai 

Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. 

ART. 491 

Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul Romaniei de catre 

persoanele prevazute la art. 489 alin. (1) se face cu titlul profesional prevazut de lege pentru calificarea 

profesionala insusita. 

ART. 492 

(1) Solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand 

Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, cu privire 

la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare in Romania, se solutioneaza de 

Ministerul Sanatatii Publice in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania. 

(2) In cazul in care, in scopul prestarii temporare de servicii medico-dentare, solicitantul se afla la prima 

deplasare in Romania sau in cazul in care in situatia acestuia intervin schimbari materiale atestate de 

documente, acesta va inainta Ministerului Sanatatii Publice: 

a) o declaratie prealabila scrisa, in care se precizeaza durata de prestare, natura, locul de desfasurare a 

acestor activitati, precum si domeniul de asigurare sau alte mijloace de protectie personala sau colectiva 

privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in statul membru de stabilire; 

b) copia documentului de cetatenie; 

c) o dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de stabilire atesta ca la data eliberarii 

acestui document posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau in vederea exercitarii activitatilor de medic 

dentist si nu i-a fost interzisa exercitarea acestora, nici chiar cu titlu temporar; 

d) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic dentist prevazute de lege sau de normele Uniunii 

Europene pentru prestarea activitatilor in cauza. 

(3) Declaratia prevazuta la alin. (2) lit. a) poate fi inaintata prin toate mijloacele si se reinnoieste o data pe 

an, daca prestatorul intentioneaza sa furnizeze, de maniera temporara sau ocazionala, in cursul anului 

respectiv, servicii medico-dentare in Romania. 



ART. 493 

(1) In caz de prestare temporara a serviciilor, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii 

Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in 

unul dintre aceste state, sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia asigurarilor 

sociale de sanatate. 

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a informa in prealabil Casa Nationala de Asigurari de 

Sanatate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei, iar in caz de urgenta, in 

termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora. 

ART. 494 

Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatile competente romane vor retrage, dupa caz, 

temporar sau definitiv, documentele prevazute la art. 492 alin. (2) lit. c) eliberate medicilor dentisti care 

intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. a), c) si e), precum si medicilor dentisti stabiliti in Romania 

care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. b), d) si f), in cazul in care acestora li se aplica 

sanctiunile prevazute de lege cu suspendarea sau interdictia exercitarii profesiei. 

ART. 495 

(1) Pentru fiecare prestare de servicii autoritatile competente romane pot solicita autoritatilor competente 

omoloage din statul membru de stabilire informatii pertinente cu privire la legalitatea conditiei de stabilire, 

buna conduita profesionala a solicitantului, precum si la absenta in cazul acestuia a sanctiunilor 

disciplinare sau penale. 

(2) La solicitarea statului membru gazda, autoritatile competente romane transmit informatiile solicitate cu 

respectarea prevederilor art. 499. 

(3) Autoritatile competente asigura schimbul necesar de informatii pentru ca plangerea beneficiarului 

impotriva prestatorului de servicii medico-dentare in regim temporar sau ocazional sa fie corect 

solutionata. In aceasta situatie, beneficiarul este informat asupra cursului demersului sau. 

 

SECTIUNEA a 3-a 

Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii medico-dentare 

ART. 496 

Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului 

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care, in timpul exercitarii profesiei in Romania incalca 

dispozitiile, legile si regulamentele profesiei raspund potrivit legii. 

ART. 497 

(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului 

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia de medic dentist in Romania au 

dreptul de a atasa la titlul profesional prevazut la art. 477 titlul legal de formare obtinut in statul membru 

de origine sau de provenienta, in limba statului emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu in masura in 



care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi insotit de numele si locul institutiei sau 

ale organismului emitent. 

(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire complementara neinsusita de 

beneficiar, acesta va utiliza in exercitiul profesiei forma corespunzatoare a titlului indicata de autoritatile 

competente romane. 

ART. 498 

(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului 

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care doresc sa exercite profesia in Romania pot 

obtine de la autoritatile competente romane informatii cu privire la legislatia din domeniul sanatatii, din 

domeniul securitatii sociale, precum si cu privire la Codul deontologic al medicului dentist. 

(2) In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1), autoritatile competente romane vor organiza la 

nivelul structurilor teritoriale si centrale birouri de informare legislativa. 

(3) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului 

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia ca urmare a recunoasterii 

calificarii profesionale de catre autoritatile competente romane, trebuie sa posede cunostintele lingvistice 

necesare desfasurarii activitatilor profesionale in Romania. 

ART. 499 

(1) Autoritatile competente romane colaboreaza indeaproape cu autoritatile competente omoloage ale 

statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor apartinand Spatiului Economic European si, respectiv, 

ale Confederatiei Elvetiene, asigurand confidentialitatea informatiilor transmise. 

(2) Schimbul de informatii privind sanctiunile disciplinare sau penale aplicate in caz de fapte grave si 

precise, susceptibile de a avea consecinte asupra activitatilor de medic dentist, se va face cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 

sectorul comunicatiilor electronice si a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 


