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Stima?i colegi,

Atragem aten?ia asupra faptului ca, pe teritoriul României, profesia de medic dentist, indiferent de modalitatea de 
exercitare, salariata ?i/sau independenta în formele de exercitare prevazute de OUG nr. 124/1998 privind organizarea ?i 
func?ionarea cabinetelor medicale, republicata, se exercita numai de catre medicii denti?ti membri ai Colegiului Medicilor 
Denti?ti din România.

În aceste condi?ii, în calitate de titular/reprezentant legal al uneia dintre formele de exercitare a profesiei, este necesar sa va 
asigura?i ca medicul dentist cu care dori?i sa colabora?i în una dintre modalita?ile permise de lege de?ine dreptul de a 
exercita profesia pe teritoriul României, respectiv de?ine:
?certificat de membru al Colegiului Medicilor Denti?ti din România, vizat la zi conform regulamentelor adoptate de catre 
corpul profesional sau
?drept de acces la prestarea temporara sau ocazionala de servicii de medicina dentara dobândit în condi?iile legii.

Precizam ca, în caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii, medicii denti?ticeta?eni ai unui alt stat membru al 
Uniunii Europene, ai unui stat apar?inând Spa?iului Economic European sau ai Confedera?iei Elve?iene?i cei asimila?i 
acestora conform Legii, potrivit art. 476 alin. 1 lit. e din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanata?ii, cu 
modificarile ?i completarile ulterioare  (denumita în continuare Legea), trebuie sa:
?în?tiin?eze Ministerul Sanata?ii cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii de medicina dentara pe 
teritoriul României ?i 
?sa fie înregistra?i pe aceasta perioada la Colegiul Medicilor Denti?ti din Româniaîn condi?iile prevazute de lege.

Accesul la activita?ile de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se realizeaza în baza înaintarii catre Ministerul Sanata?
ii a urmatoarelor documente (art. 492 din Lege):

a)      o declara?ie prealabila scrisa, în care se precizeaza durata de prestare, natura, locul de desfa?urare a acestor activita?i, 
precum ?i domeniul de asigurare sau alte mijloace de protec?ie personala sau colectiva privind responsabilitatea 
profesionala de care solicitantul beneficiaza în statul membru de stabilire;

b)      copia documentului de ceta?enie;

c)       o dovada prin care autorita?ile competente ale statului membru de stabilire atesta ca la data eliberarii acestui 
document posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau în vederea exercitarii activita?ilor de medic dentist ?i 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 activita?ilor în cauza.

În acest context, un aspect deosebit de important îl reprezinta faptul ca, în exercitarea activita?ii profesionale, medicii denti?
ti care beneficiaza de dreptul de prestare temporara sau ocazionala a profesiei de medic dentist pe teritoriul Românieise 
supun dispozi?iilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ al calificarilor profesionale care definesc 
profesia ?i utilizarea titlurilor, dispozi?iilor cu privire la faptele profesionale grave care afecteaza direct ?i specific protec?ia
?i securitatea pacien?ilor, precum ?i dispozi?iilor disciplinare prevazute de lege pentru medicii denti?ti ceta?eni români 
membri ai Colegiului Medicilor Denti?ti din România (art. 490 din Lege).

Va aducem la cuno?tin?a faptul ca, în vederea protejarii adecvate atât a intereselor beneficiarilor serviciilor de asisten?a 
stomatologica efectuate pe raza municipiului Bucure?ti, cât ?i a membrilor Colegiului Medicilor Denti?ti din Bucure?ti, 
corpul profesional va efectua demersurile necesare pentru angajarea raspunderii disciplinare sau, daca este cazul, a 
raspunderii penale, a celor care exercita profesia medic dentist cu încalcarea dispozi?iilor legale.
 


