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Colegiul Medicilor Stomatologi din România 

 

Notă 
Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.  
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial. 

 
 

Decizia nr. 15/2CN/2019 
privind stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care 

au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai 
mare de 5 ani 

 
 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din data de 8 august 2019 
 

În temeiul art. 487, 515 și al art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,    

Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie: 

Art. 1. - Întreruperea exercitării profesiei de medic stomatolog pe o durată consecutivă mai 

mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din 

România, denumit în continuare și CMSR, respectiv pierderea dreptului de a exercita profesia de 

medic stomatolog. 

Art. 2. - (1) În vederea redobândirii calității de membru al CMSR și a dreptului de a exercita 

profesia de medic stomatolog, medicii stomatologi aflați în situația prevăzută la art. 1 sunt obligați să 

urmeze un program de pregătire profesională sub forma unui stagiu practic cu durata de 6 luni. 

(2) În cazul întreruperii exercitării profesiei de medic stomatolog pe o perioadă mai mare de 

10 ani, durata stagiului va fi de două ori mai mare. 

(3) La finalizarea programului de pregătire profesională, medicul stomatolog va susține un 

examen privind reatestarea profesională și redobândirea calității de membru al CMSR.  

(4) Înscrierea la examen se va face în baza dovezii privind efectuarea stagiului de pregătire 

profesională și realizarea în anul respectiv a unui număr de 40 de credite de educație medicală 

continuă. 

Art. 3. Stagiile practice de pregătire profesională se vor desfășura în cabinetele medicilor 

stomatologi care au o vechime neîntreruptă în profesie mai mare de 8 ani ori gradul profesional de 

medic primar sau specialist în specialitatea respectivă, după caz. 

Art. 4. La finalul perioadei de pregătire, medicul stomatolog cursant va primi de la medicul 

stomatolog coordonator o atestare privind parcurgerea perioadei de pregătire profesională și 

propunerea de reacordare a dreptului de liberă practică. 

Art. 5. Examenul prevăzut la art. 2 alin. (3) se va susține în fața unei comisii formate din medici 

stomatologi cu un grad profesional cel puțin egal cu cel al solicitantului, aprobată de consiliul 

colegiului teritorial pe raza căruia s-a efectuat stagiul de pregătire profesională, la propunerea 

biroului executiv al colegiului teritorial, în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și 

funcționare a CMSR și de prezenta decizie. 

Art. 6. Tematica și bibliografia se stabilesc de biroul executiv al colegiului teritorial, raportat 

la gradul profesional și specialitatea solicitantului, în baza tematicii și bibliografiei pentru examenul 

de licență, respectiv pentru concursul de rezidențiat în domeniul medicină dentară publicate pe site-

urile www.ms.ro, respectiv rezidentiat.ms.ro, în vigoare la data adoptării deciziei biroului executiv 

privind data, ora și locul organizării examenului.  

Art. 7. - (1) Examenul va consta în susținerea unei probe orale și a unei probe practice.  
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(2) Metodologia de examen este stabilită de comisia de examinare, cu respectarea 

prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a CMSR și ale prezentei decizii.  

(3) Calificativul acordat de către comisia de examinare va fi „admis” sau „respins”.  

Art. 8. - (1) Comisia de examinare va întocmi un proces-verbal, semnat de către toți membrii 

acesteia, în care se va consemna calificativul acordat și recomandarea comisiei. Procesul-verbal va fi 

înaintat biroului executiv al colegiului teritorial pentru validare și pentru emiterea deciziei 

corespunzătoare. 

(2) În situația stabilirii calificativului „admis”, comisia de examinare va menționa în procesul-

verbal recomandarea de a acorda solicitantului calitatea de membru al CMSR și, pe cale de 

consecință, în baza reatestării profesionale, de a redobândi dreptul de a exercita profesia de medic 

stomatolog. 

(3) În situația stabilirii calificativului „respins”, comisia de examinare va menționa în procesul-

verbal recomandarea efectuării unui stagiu practic suplimentar cu o durată de la o lună la 6 luni, într-

un cabinet de medicină dentară situat pe raza aceluiași colegiu teritorial. 

(4) După prezentarea dovezii de efectuare a stagiului practic prevăzut la alin. (3) și a plății 

taxei stabilite de consiliul colegiului teritorial pentru susținerea examenului, reexaminarea se poate 

desfășura numai în fața unei comisii aprobate de colegiul teritorial pe raza căruia s-a efectuat stagiul 

de pregătire profesională inițial.  

Art. 9. Reexaminările privind reatestarea profesională și redobândirea dreptului de a exercita 

profesia de medic stomatolog pot fi organizate o dată la 6 luni. 

Art. 10. Președintele colegiului teritorial are obligația de a transmite Biroul executiv național 

al CMSR, trimestrial, situația examenelor de reatestare a competenței profesionale, inclusiv a 

reexaminărilor. 

Art. 11. Pentru activitatea desfășurată, în baza adeverinței eliberate în acest sens de colegiile 

teritoriale, medicii stomatologi coordonatori vor beneficia de acordarea unui număr de 40 de credite 

de educație medicală continuă pentru fiecare persoană îndrumată. Un coordonator poate pregăti cel 

mult 2 medici stomatologi pe an. 

Art. 12. Nu se consideră întrerupere a exercitării profesiei perioada în care medicul 

stomatolog urmează forme de învățământ medical de specialitate ori perfecționare profesională sau 

cercetare în domeniu. 

Art. 13. La dată intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național nr. 

6/2006 privind stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor care 

au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai 

mare de 5 ani publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 478 din 2 iunie 2006. 

Art. 14. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 

Prof. dr. Ecaterina IONESCU 


