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Stimaţi colegi,
În ceea ce priveşte modificările intervenite în procedura de acordare a autorizaţie
sanitare de funcţionare adoptate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2012, vă
comunicăm următoarele:
1. Colegiul Medicilor Dentişti din România a comunicat Ministerului Sănătăţii un
material privind acest subiect (a se vedea Adresa înregistrată la Cabinetul Ministrului sub
nr. 729/01.11.2012) în care se subliniază dezaprobarea fermă a Colegiului cu privire la
modul de adoptare a Ordinului nr. 251/2012şi la conţinutul acestuia, solicitând totodată
clarificări cu privire la modul de aplicare a actului normativ în situaţia cabinetelor de
medicină dentară care nu deţin paturi până la adoptarea rectificărilor necesare, având în
vedere că, la acea dată, nu exista o prevedere expresă care să excepteze cabinetele de
medicină dentară de la obligaţia solicitării şi obţinerii vizei anuale.
2. În urma acestui demers, în Monitorul Oficial nr. 795 din 27.11.2012 a fost
publicat

Ordinul

ministrului

nr.

1.185/2012 pentru

modificarea

şi completarea

Ordinului

sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea
obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, act
normativ în care se prevede în mod expres că autorizaţia sanitară de funcţionare pentru
activităţile menţionate la lit. a)-e) se vizează anual (art. 9 alin. 3), iar pentru obiectivele care
desfăşoară activităţile menţionate la lit. f)-k) emisă pe baza declaraţiei pe propria
răspundere înainte de apariţia Ordinului ministrului sănătăţii nr. 251/2012 îşi menţine
valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia (art. 9
alin. 4).
Având în vedere aceste precizări, precum şi faptul că activităţile de asistenţă
stomatologică sunt prevăzute la art. 9 alin. 2 lit. h (şi deci nu sunt cuprinse în activităţile
care fac obiectul art. 9 alin. 2 lit. a-e), rezultă că, în cazul desfăşurării de activităţi
asistenţă

stomatologică,

de

nu este necesară solicitarea şi obţinerea vizei anuale pentru

autorizatia
, sanitară defunctionare.
,
Mai mult, din aceleaşi dispoziţii, rezultă că, în cazul obiectivelor care desfăşoară de
asistenţă stomatologică,

autorizaţia sanitară de funcţionare emisilifJ~ '~iittti"dmWl'ttţi't'i 1fe

propria răspundere înainte de apariţia Ordinului ministrului sănătăţii nr. 251/2012 îşi
menţine valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii
acesteia, nefiind necesară parcurgerea etapelor prevăzute de actul normativ pentru
obţinerea unei no} autorizaţii în baza referatului de evaluare (dacă nu se modifică
condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare de funcţionare eliberată pe baza
declaraţiei de proprie răspundere).
Prin urmare, o eventuală solicitare a direcţiilor de sănătate publică teritoriale de
reavizare a autorizaţiei sanitare de funcţionare de către cabinetele de medicină dentară de
pe raza acestora şi obligarea titularilor la plata sumei de 200 lei sunt contrare prevederilor
legale astfel cum sunt acestea în vigoare începând cu data de 27.11.2012(data intrării în
vigoare a Ordinului

nr. 1185/2012 pentru

modificarea şi completarea

Ordinului

ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009).
În măsura în care aveti, cunostintă
de cazuri concrete în care directiile
de sănătate
"
,
publică teritoriale solicită, la această dată, titularilor de cabinete de medicină dentară să
efectueze demersuri pentru obţinerea vizei anuale, inclusiv să plătească suma de 200 lei,
vă rugăm să ne comunicaţi de urgenţă pentru a putea efectua la nivel naţional demersurile
necesare pentru soluţionarea acestor situaţii.
Totodată, vă rugăm să luaţi măsurile necesare pentru informarea tuturor membrilor
cu privire la modificarea cadrului legislativ.
Cu deosebită considera tie,
,
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