Biroul executiv național

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgență pe teritoriul României, denumit în continuare Decretul nr. 195/2020,
raportat la faptul că profesia de medic stomatolog reprezintă una dintre profesiile cu risc
foarte mare de expunere la infecția cu COVID-191, iar pe de altă parte, conform prevederilor art. 480
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, profesia de medic stomatolog are ca scop asigurarea sănătății publice și a individului prin
activități de prevenție, diagnostic și tratament ale maladiilor și anomaliilor oro-dento-maxilare și ale
țesuturilor adiacente, natura acestor activități încadrând profesia de medic stomatolog în rândul
profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare,
în condițiile în care personalul medical reprezintă resursa cea mai prețioasă deținută de
România în efortul de combatere a infecției cu COVID-19, iar asigurarea unei protecții adecvate a
personalului medical o reprezintă nu numai punerea la dispoziție a echipamentelor de protecție
corespunzătoare tipului de infecție indusă de Coronavirusul SARS-CoV-2, instruirea prealabilă în
funcție de acțiunile ce se vor desfășura sau asigurarea unui timp de repaus compensatoriu pentru
refacerea capacității de muncă, din punct de vedere psihic și fizic, ci și adoptarea și aplicarea de măsuri
economice și de protecție socială special destinate personalului medical, inclusiv elevilor, studenților,
rezidenților, personalului medical din rețeaua școlară și studențească și din cadrul unităților publice
ori a voluntarilor din sistemul privat implicați și/sau afectați de acest efort,
având în vedere și faptul că ulterior limitării răspândirii Coronavirusului SARS-CoV-2 se vor
manifesta efecte specifice în ceea ce privește sănătatea umană, efecte a căror combatere va fi de
asemenea în sarcina personalului medical,
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. 2/18.03.2020,
în temeiul art. 537 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,

Biroul executiv național
al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
adoptă următoarea

Decizie
Art. 1. Biroul executiv național va comunica autorităților competente solicitarea corpului
profesional de a adopta măsurile necesare în vederea asigurării protecției adecvate a personalului
medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu
Coronavirus SARS-CoV-2.
Art. 2. Biroul executiv național va solicita autorităților de stat competente:
- adoptarea de măsuri de susținere a cabinetelor stomatologice, acestea fiind în mod direct
afectate de COVID-19, prin reducerea drastică, în unele cazuri totală, a activităților
profesionale ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției
cu Coronavirus SARS-CoV-2, precum și a suportării la nivelul acestor unități sanitare a unor
costuri deosebite efectuate în vederea conformării cu regulile de disciplină sanitară
stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu;
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-

sprijinirea angajatorilor
și a angajaților
Biroul Executiv
Național afectați de efectele crizei cauzate de pandemia de
COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare;
- consultarea corpului profesional, demers care se va realiza cu celeritate la nivel intern,
prin videoconferință sau orice alte mijloace disponibile care pot atesta existența
cvorumului organelor de conducere și a voturilor exprimate, cu privire la introducerea de
noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-19
care au efect asupra medicilor stomatologi și asupra medicinei dentare.
Art. 3. Biroul executiv național va comunica Ministerului Muncii și Protecției Sociale
disponibilitatea de a colabora cu privire la stabilirea măsurilor de protecție socială pentru angajații
din sistemul de sănătate (cu referire expresă la domeniul medicinei dentare), inclusiv pentru familiile
acestora, a căror activitate profesională este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale
autorităților publice, pe perioada stării de urgență, precum și la realizarea unei campanii de informare
a membrilor corpului profesional pentru popularizarea acestor măsuri.
Art. 4. La nivel național și la nivel local se vor elabora recomandări privind adoptarea de către
Consiliul național și de consiliile colegiilor teritoriale a unor măsuri de reducere sau scutire de taxe
datorate Colegiului Medicilor Stomatologi din România sau colegiilor teritoriale, pe perioada stării de
urgență sau până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire
cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României.
Art. 5. La nivel local vor fi adoptate decizii de suspendare a desfășurării adunărilor generale
ale colegiilor teritoriale până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de
îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României.
Art. 6. Se aprobă planul de măsuri privind punerea în aplicare la nivelul Colegiului Medicilor
Stomatologi din România a unor măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă cuprinse în anexa
nr. 1 la Decretul nr. 195/2020, cuprinse în anexă, parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 7. Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi, precum și Planul de
măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a exercitării
atribuțiilor de către corpul profesional, în conformitate cu recomandările Ministerului Muncii și
Protecției Sociale adoptate prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 se completează
cu prevederile prezentei decizii.
Art. 8. La nivel local, colegiile teritoriale vor adopta de îndată măsurile necesare în vederea
conformării cu dispozițiile Decretului nr. 195/2020 și ale prezentei decizii.
Art. 9. Birourile executive ale colegiilor teritoriale vor aduce la îndeplinire de îndată
dispozițiile prezentei decizii și vor asigura publicarea acesteia și a deciziilor adoptate la nivel național
și local pe site-urile și la sediile colegiilor teritoriale.
Art. 10. Prezenta decizie se comunică Departamentului Secretariat din cadrul Colegiului
Medicilor Stomatologi din România, colegiilor teritoriale și autorităților competente.
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

București, 18 martie 2020
Nr. 12/3BExN
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Anexa
la Decizia Biroului executiv național
nr. 12/3BExN/2020

Plan de măsuri
privind punerea în aplicare la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România
a unor măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă
cuprinse în anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020
1. În aplicarea dispozițiilor art. 14 din Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă
cuprinse în anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020, denumite în continuare Măsurile de primă urgență
cu aplicabilitate directă, se menține valabilitatea documentelor eliberate de Colegiul Medicilor
Stomatologi din România care expiră pe perioada stării de urgență.
2. În aplicarea dispozițiilor art. 33 din Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă, la
nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România și al colegiilor teritoriale, pe perioada stării de
urgență, acolo unde este posibil, se vor introduce dispoziții privind prestarea de către personalul
angajat a muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului, în
condițiile legii.
3. În aplicarea dispozițiilor art. 50 din Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă:
a) la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România și al colegiilor teritoriale se va
organiza activitatea astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane,
inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare;
b) activitatea structurilor de conducere ale corpului profesional, atunci când se impune
analiza și adoptarea de măsuri în exercitarea atribuțiilor specifice se va efectua exclusiv
prin videoconferință, precum și, în cazul structurilor cu un număr de până la 20 de membri
(ex.: membrii comisiilor de lucru, ai comisiilor de specialitate etc.), prin consultare
telefonică și prin intermediul poștei electronice;
c) se vor elabora modele de formulare privind cereri ale membrilor corpului profesional
legate de exercitarea profesiei care să poată fi folosite preponderent prin intermediul
mijloacelor electronice de comunicare;
d) se va iniția dezvoltarea de aplicații informatice, de proceduri și de sesiuni de informare și
de instruire care să încurajeze folosirea de către medicii stomatologi a mijloacelor
electronice de comunicare în relația cu corpul profesional.
4. În aplicarea dispozițiilor art. 51 din Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă, la
nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România și al colegiilor teritoriale, birourile executive
stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea
regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile
Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea
prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.
5. În aplicarea dispozițiilor art. 54 din Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă,
Colegiul Medicilor Stomatologi din România și colegiile teritoriale contribuie la campania de
informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național, după cum
urmează:
a) publicarea pe site-ul CMSR în cadrul unei secțiuni speciale gestionate de Grupul de lucru
pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, denumit în
continuare Grupul de lucru, în cadrul căreia să se prezinte surse de informații oficiale
referitoare la COVID-19 și la virusul care a provocat această boală (Coronavirus SARS-CoV-
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2), precum și măsurile adoptate la nivelul corpului profesional referitoare la prevenirea și
Biroul Executiv
Național
limitarea răspândirii
COVID-19,
respectiv la protecția membrilor corpului profesional;
b) informațiile prevăzute la lit. a) vor fi preluate exclusiv din surse oficiale ale autorităților
publice române și europene, precum și ale Organizației Mondiale a Sănătății (WHO) și ale
altor autorități publice competente care prezintă relevanță în contextul pandemiei de
COVID-19;
c) Departamentul Secretariat din cadrul CMSR va comunica colegiilor teritoriale în format
electronic, în timp util, materialele adoptate în vederea publicării acestora pe site-urile și
la sediile colegiilor teritoriale;
d) colegiile teritoriale vor asigura preluarea informațiilor și a măsurilor din cadrul secțiunii
prevăzute la lit. a) și publicarea pe site-urile proprii într-un format care să asigure
actualizarea în timp real a informațiilor (ex.: legătură către site-ul CMSR);
e) colegiile teritoriale vor publica pe site-urile proprii materialele emise de organele de
conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România în formatul publicat pe siteul Colegiului Medicilor Stomatologi din România;
f) colegiile teritoriale vor asigura de îndată actualizarea informațiilor publicate pe site-urile
proprii (acte normative consolidate la zi, proceduri, formulare etc.);
g) colegiile teritoriale vor comunica Grupului de lucru, la adresa de poștă electronică
secretariat@cmdr.ro, propuneri cu privire la adoptarea de măsuri specifice profesiei în
completarea celor stabilite la momentul adoptării prezentelor dispoziții (la nivel
profesional și administrativ);
h) în situația propagării 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, Colegiul Medicilor Stomatologi din România și colegiile teritoriale vor lua
măsurile stabile de lege, conform competențelor deținute.
6. În aplicarea dispozițiilor art. 56 din Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă, la
nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România și al colegiilor teritoriale, pe perioada stării de
urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea petițiilor se dublează.
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