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    În temeiul art. 500, 502 şi 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie: 

   Art. 1. - Se aprobă competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în endodonţie, prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
   Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania,
Ecaterina Ionescu

    Bucureşti, 30 iunie 2012. 
    Nr. 54. 

    

    
Competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în endodonţie 

   1. Consultaţie primară de specialitate şi consult oncologic preventiv 
   2. Tehnici de anestezie în medicina dentară 
   3. Tratamentul hiperesteziei şi hipersensibilităţii dentinare 
   4. Tratamentul inflamaţiei pulpare reversibile prin coafaj indirect sau direct 
   5. Tratamentul de urgenţă al pulpitelor acute în situaţiile clinice caracterizate de prezenţa unor canale 
radiculare greu accesibile 
   6. Tratamentul pulpitelor acute parţiale ireversibile la monoradiculari prin amputaţie pulpară 
   7. Tratamentul pulpitelor acute totale prin extirpare pulpară vitală sau devitală în situaţiile clinice 
caracterizate de prezenţa unor canale radiculare greu accesibile 
   8. Tratamentul pulpitelor cronice prin extirpare pulpară în situaţiile clinice caracterizate de prezenţa unor
canale radiculare greu accesibile 
   9. Tratamentul necrozei şi gangrenei pulpare simple în situaţiile clinice caracterizate de prezenţa unor 
canale radiculare greu accesibile 
   10. Tratamentul de urgenţă al parodontitelor apicale acute 
   11. Tratamentul parodontitelor apicale acute determinate de pulpite acute totale 
   12. Tratamentul parodontitelor apicale cronice în situaţiile clinice caracterizate de prezenţa unor canale 
radiculare greu accesibile 
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   13. Tratamentul parodontitelor apicale cronice reacutizate în situaţiile clinice caracterizate de prezenţa 
unor canale radiculare greu accesibile 
   14. Tratamentul resorbţiilor radiculare interne 
   15. Tratamentul resorbţiilor radiculare externe 
   16. Tratamentul dinţilor vitali permanenţi cu fracturi penetrante la nivelul camerei pulpare 
   17. Tratamentul traumatismelor dentoparodontale cu implicaţii pulpare şi periapicale la dinţii permanenţi
   18. Dezobturarea canalelor radiculare şi reluarea tratamentului endodontic ortograd 
   19. Identificarea şi abordarea la microscopul operator a canalelor radiculare neinstrumentate şi 
neobturate în contextul reluării tratamentului endodontic ortograd 
   20. Tratamentul căilor false şi al perforaţiilor la nivelul sistemului endodontic 
   21. Îndepărtarea instrumentarului fracturat la nivelul canalelor radiculare şi a pivoturilor endodontice 
   22. Tratamentul endodontic al dinţilor devitali prezentând fracturi corono-radiculare sau verticale 
incomplete 
   23. Tratamentul leziunilor endoparodontale complexe 
   24. Tratamentul de restaurare a dinţilor trataţi endodontic prin utilizarea pivoturilor endodontice şi a 
restaurărilor morfofuncţionale coronare/corono-radiculare directe sau indirecte 
   25. Tratamentul discromiei dinţilor devitali prin metoda albirii interne ambulatorii 
   26. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice în medicina dentară 
    Competenţele care aparţin medicului stomatolog/medicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de 
medicină dentară care urmează o specializare în chirurgie dentoalveolară, chirurgie oro-maxilo-facială, 
ortodonţie şi ortopedie dentofacială, protetică, parodontologie, endodonţie. 
    Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, 
competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale 
în vigoare. 
    Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform 
art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de 
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă 
medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 1.141/1.386/2007. 
    Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, 
în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008. 
    Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului 
Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din
România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare 
(competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 
ianuarie 2008. 
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