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Având în vedere dispozițiile art. 1 din Ordonanța militară 2/2020 privind măsuri de 
prevenire a răspândire a COVID-19,  

ținând cont de propunerile Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii 
infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 
5/24.03.2020, 

văzând și prevederile art. 518 și art. 519 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare că, în baza art. 46 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptat prin Decizia Adunării generale naționale 
nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare, deciziile emise de către președinte în 
aplicarea hotărârilor Adunării generale naționale, ale Consiliului național și/sau ale Biroului 
executiv sunt obligatorii pentru toți membrii Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 
denumit în continuare Regulamentul de organizare și funcționare, 

în temeiul art. 537 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, 

Biroul executiv național  
al Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

 

adoptă următoarea 

Decizie 
 

Art. 1. - (1) Medicii stomatologi au obligația să respecte cu strictețe și fără nicio abatere 
de la lege dispozițiile autorităților competente.  

(2) Medicii stomatologi au obligația să respecte și să aplice în orice împrejurare normele 
de deontologie ale profesiei de medic stomatolog, să nu aducă prejudicii reputației profesiei sau 
altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Stomatologi din 
România, denumit în continuare și CMSR, și să aibă un comportament demn în exercitarea 
profesiei ori a calității de membru al CMSR, inclusiv, și mai ales în contextul evoluției situației 
epidemiologice pe teritoriul României ca urmare a răspândirii infecției cu COVID-19,: 

a) să se informeze din surse oficiale cu privire la aspecte care au legătură cu 
exercitarea profesiei de medic stomatolog, cu demersurile, măsurile și 
recomandările Colegiului Medicilor Stomatologi din România și  

b) să evite participarea la propagarea unor informații false în mass-media și în mediul 
on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire. 

(3) Informații oficiale privind infecția cu COVID-19, precum și măsurile adoptate de 
Colegiului Medicilor Stomatologi din România pot fi consultate și pe site-ul corpului profesional, 
la adresa: https://cmdr.ro/covid-19/, secțiune gestionată de Grupul de lucru de lucru pentru 
prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului 
Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare Grupul de lucru național. 

Art. 2. - (1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va asigura constituirea Grupului local de 
lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, denumit 
în continuare Grupul local de lucru. 

https://cmdr.ro/covid-19/
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(2) Grupurile locale de lucru prevăzute la art. 1 vor exercita următoarele atribuții: 
a) elaborarea de propuneri referitoare la prevenirea și limitarea riscului de 

îmbolnăvire cu Coronavirusul SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților 
profesionale de către membrii colegiului teritorial, respectiv a exercitării 
atribuțiilor de către corpul profesional; 

b) centralizarea problemelor cu care se confruntă membrii colegiului teritorial 
privind implementarea măsurilor pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu 
Coronavirusul SARS-CoV-2 dispuse de autoritățile competente; 

c) centralizarea situației membrilor corpului profesional aflați în dificultate sau în 
situații deosebite (medici stomatologi în vârstă, singuri; medici stomatologi cu 
grave probleme de sănătate aflați în imposibilitate de deplasare; medici 
stomatologi care au calitatea de persoane singure din familia monoparentală, 
definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru 
susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare etc); 

d) inițierea și coordonarea, alături de organizații neguvernamentale, de acțiuni de 
voluntariat, fie de exercitare a activităților profesionale de către medici 
stomatologi în contextul limitării și prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19, fie 
de ajutorare prin mijloace legale a membrilor corpului profesional care se 
încadrează în categorii cu grad ridicat de risc (persoane peste 65 de ani etc.);  

e) inițierea de apeluri către comunitatea locală, inclusiv către mediul de afaceri, 
pentru donarea de echipamente de protecție, dezinfectanți etc. sau de sume de 
bani către personal medical și entități implicate în gestionarea răspândirii infecției 
cu COVID-19;  

f) centralizarea solicitărilor adresate colegiului teritorial de către autoritățile publice 
implicate în adoptarea și implementarea de măsuri în contextul infecției cu COVID-
19 și soluționarea acestora cu respectarea dispozițiilor Grupului de lucru național, 
și a deciziilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din 
România; 

g) centralizarea cabinetelor de medicină dentară care pot efectua intervențiile 
stomatologice de urgență și înscrierea acestora într-un registru special întocmit și 
actualizat la nivelul fiecărui colegiu teritorial; 

h) comunicarea către Grupul de lucru național, în cel mai scurt timp posibil, a 
informațiilor prevăzute la lit. a)-g). 

Art. 3. Activitatea grupurilor locale de lucru prevăzute la art. 1 va fi coordonată de Grupul 
de lucru național. 

Art. 4. - (1) În vedere îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f), biroul executiv 
al colegiului teritorial va întocmi registrul și va asigura gestiunea informațiilor ce vor fi înscrise/ 
actualizate/radiate în cadrul acestuia, respectiv:  

a) datele de identificare a cabinetului de medicină dentară (denumire, cod unic de 
înregistrare/cod fiscal, sediu social); 

b) datele de contact (telefon, poștă electronică, site); 
c) activitățile profesionale autorizate pentru desfășurarea în cadrul unității sanitare,  
d) numele reprezentantului legal; 
e) locația în care se efectuează intervențiile stomatologice de urgență și  
f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind îndeplinirea 

regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, 
precum și a condițiilor stabilite prin decizii ale organelor de conducere ale 
Colegiului Medicilor Stomatologi în România în activitatea de asistență 
stomatologică de urgență. 
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(2) În situația în care reprezentantul legal nu deține calitatea de medic stomatolog, 
declarația pe propria răspundere va fi dată de medicul stomatolog coordonator al activității de 
asistență stomatologică de urgență sau, dacă nu există un coordonator, de către medicul 
stomatolog care efectuează efectiv această activitate.  

(3) Birourile executive ale colegiilor teritoriale au obligația de a comunica informațiile 
prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) Grupului de lucru național și autorităților competente, în timp real, 
și vor asigura publicarea acestora pe site-urile proprii. 

Art. 5. În vederea asigurării unei comunicări adecvate și a coordonării activității între 
grupurile de lucru constituite la nivel local și național, inclusiv a desfășurării corespunzătoare a 
ședințelor Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România și ale comisiilor 
de lucru constituite în cadrul acestuia în contextul decretării stării de urgență pe teritoriul 
României și a limitării graduale a libertății de circulație a persoanelor, luând în considerarea și 
necesitatea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), se aprobă achiziția unei 
soluții informatice care să ofere membrilor Consiliului național capacități de colaborare și de 
productivitate adecvate. 

Art. 6. - (1) Birourile executive ale colegiilor teritoriale vor efectua în cel mai scurt timp, 
pentru reprezentanții colegiului teritorial în Consiliul național și în comisiile acestuia, demersurile 
necesare pentru obținerea certificatului calificat pentru semnătura electronică emis în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. 

(2) În limita fondurilor disponibile, birourile executive ale colegiilor teritoriale vor 
achiziționa de la prestatori care oferă servicii de semnătură electronică la distanță, autorizați 
conform legii, soluții informatice care să permită utilizarea de către membrii colegiului teritorial 
a semnăturii electronice la distanță în relația cu corpul profesional. 

Art. 7. Birourile executive ale colegiilor teritoriale vor adopta măsurile prevăzute în 
Regulamentul de organizare și funcționare în situația constatării propagării de către medicii 
stomatologi a unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-
19 și la măsurile de protecție și prevenire, care au legătură cu exercitarea profesiei de medic 
stomatolog sau cu exercitarea atribuțiilor specifice corpului profesional. 

Art. 8. Birourile executive ale colegiilor teritoriale și grupurile locale de lucru vor aduce la 
îndeplinire dispozițiile art. 2, 4, 6 și 7. 

Art. 9. Prezenta decizie se comunică Departamentului Secretariat din cadrul Colegiului 
Medicilor Stomatologi din România și colegiilor teritoriale. 

 
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 

Prof. dr. Ecaterina IONESCU 
  

 

 

 

 

București, 24 martie 2020 
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