Consiliul național

Având în vedere dispozițiile art. 35 lit. m) din Regulamentul de organizare și funcționare a
Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr.
5/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare și Regulamentul de
organizare și funcționare,
Ținând cont de faptul că în Monitorul Oficial nr. 720 din data de 21 august 2018 a fost
publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 994 din 9 august 2018 pentru modificarea și completarea
Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătății nr. 119/2014, în lipsa consultării prealabile a Colegiului Medicilor Dentiști din
România, deși actul normativ în cauză afectează, chiar în mod deosebit, exercitarea profesiei de
medic dentist,
În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 34 din Regulamentul de
organizare și funcționare,

Consiliul național
al Colegiului Medicilor Dentiști din România
adoptă următoarea

Moțiune
Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România, organism profesional, cu
responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și
supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată,
solicită modificarea în regim de urgență a prevederilor art. 6 din Normele de igienă și sănătate
publică privind mediul de viață al populației, astfel cum a fost acesta modificat prin Ordinul
ministrului sănătății nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și
sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății
nr. 119/2014, precum și a celorlalte modificări și completări aduse actului normativ menționat în
măsură să afecteze exercitarea profesiei de medic dentist.
Încă o dată, Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România subliniază că se
impune consultarea corpului profesional pentru toate actele normative cu efect asupra medicinei
dentare, conform dispozițiilor exprese ale art. 512 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 538
alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, cu precizarea că această consultare trebuie să reală și nu formală,
pentru a se asigura că măsurile adoptate la nivel legislativ, care afectează medicina dentară, țin
cont inclusiv de realitatea cu care această profesie se confruntă, inclusiv de particularitățile
exercitării acesteia în raport de alte ramuri ale medicinei sau de alte profesii din sistemul de
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pacienților și autorităților de control implicate.
Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România apreciază că situația de față
reprezintă un nou exemplu al efectelor negative pe care demersurile legislative ale autorității de
stat, insuficient fundamentate și fără a realiza o consultare reală a corpurilor profesionale, le
poate produce la nivelul societății, fără discriminare, atât la nivel de profesioniști, cât și la nivelul
pacienților în condițiile în care, pe termen scurt, mediu și lung, vor fi afectate în mod deosebit
cabinetele de medicină dentară în cadrul căror își desfășoară cu predilecție activitatea medicul
dentist titular sau un număr restrâns de medici, prin reducerea drastică a acestora și forțarea
titularilor de exercita profesia în cadrul societăților mari, reducându-se implicit adresabilitatea
serviciilor de specialitate, chiar și concurența pe piața de profil, prin concentrarea resursei
umane.
Astfel, introducerea, pentru cabinetele medicale, a condiției de asigurare de intrare și
circuite separate față de locatarii din imobilul în care va funcționa cabinetul, în vederea obținerii
autorizației sanitare de funcționare și a documentelor prealabile autorizării, este în măsură să
afecteze adresabilitatea acordării asistenței medicale de specialitate, inclusiv prin restrângerea
drastică, arbitrar decisă, în opinia Consiliului național, a numărului de cabinete de medicină
dentară, și în mod special, a celor în care exercită profesia un singur medic dentist sau un număr
restrâns de medici dentiști, această modalitate de exercitare a profesiei fiind una majoritară la
nivelul tuturor colegiilor teritoriale, raportat inclusiv la împrejurarea că în medicina dentară, spre
deosebire de multe alte ramuri ale medicinei, serviciile de specialitate sunt prestate aproape
exclusiv în sistem privat (cu excepțiile de rigoare, deși chiar și acestea sunt extrem de reduse ca
număr - spitale, unități de învățământ superior etc.).
Precizăm că, dincolo de restrângerea drastică a locurilor în care poate fi exercitată
profesia pentru profesioniștii care vor dori să înființeze cabinete de medicină dentară după
intrarea în vigoare a actului normativ mai sus-menționat, sunt afectați în mod deosebit
profesioniștii care au accesat și au obținut finanțări pentru dotarea cabinetelor, aflate în diverse
stadii de derulare și pentru care nu au fost emise, în special datorită etapelor obligatoriu de
parcurs în diversele programe de finanțare, notificările privind certificarea conformității.
Mai mult, deși se precizează la art. II și IV din Ordinul nr. 994/2018 că autorizațiile sanitare
de funcționare și notificările privind certificarea conformității emise de către direcțiile de
sănătate publică până la data intrării în vigoare a prevederilor ordinului își mențin valabilitatea
sub rezerva respectării condițiilor de la data emiterii acestora, precum și că autorizațiile eliberate
pentru cabinetele medicale care își desfășoară activitatea la data intrării în vigoare a ordinului își
mențin valabilitatea până la modificarea condițiilor de autorizare, prevăzute în Ordinul
ministrului sănătății publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura
funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară, cu modificările și completările
ulterioare, se pierde din vedere situația cabinetelor medicale care doresc să își îmbunătățească
circuitele și/sau structura funcțională, să modifice numărul de unituri dentare sau care aduc orice
modificare în măsură să necesite obținerea unei noi autorizații sanitare de funcționare,
nepermițând acestor cabinete șansa de a se dezvolta și de a își îmbunătății serviciile oferite și
adresabilitatea de teama refuzului eliberării avizelor necesare de către autoritatea competentă
în lipsa conformării cu cerințele extrem de dure și inegale impuse prin Ordinul nr. 994/2018, cel
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la cabinet și care pot prezenta diverse riscuri epidemiologice nu sunt în număr mai mare decât
clienții altor profesii din afara sistemului de sănătate, ci chiar mai redus (ex.: dacă este posibil ca
o persoană care suferă de gripă să se prezinte, să spunem, la un notar sau la un contabil, acesta
cu siguranță nu va fi programat pentru efectuarea unei intervenții stomatologice la un cabinet
de medicină de dentară etc.).
O aceeași situație poate fi prevăzută și pentru profesioniștii pentru care expiră perioada
de folosință a spațiilor în care sunt înființate sedii/puncte de lucru ale cabinetelor și care, din
diverse motive, vor fi nevoiți să mute sediul/punctul de lucru într-o nouă locație, a celor care
doresc să înstrăineze praxisul sau situația particulară a cabinetelor medicale înființate în cadrul
imobilelor în care au funcționat fostele policlinici (în condițiile în care art. 6 vizează nu doar
cabinetele înființate în imobilele de locuit, ci și clădiri în care se desfășoară și alte activități) .
Subliniem, de asemenea, faptul că modalitatea de redactare a art. 6, inclusiv a precizării
că se amplasează cabinete medicale „în clădiri în care se desfășoară și alte activități”, făcânduse legături cu celelalte cerințe cuprinse în cadrul articolului în cauză, este în măsură să genereze
noi conflicte și interpretări diverse la nivelul direcțiilor de sănătate publică, în condițiile în care și
redactare anterioară a generat foarte multe probleme (multe clădiri nu au parter sau au mezanin
etc.), astfel încât se impune revizuirea redactării textului în cauză pentru a asigura claritatea
normei juridice.
Un alt element extrem de important este și împrejurarea că o parte importantă a
actualelor cabinete de medicină dentară, cu predilecție cele în care își exercită profesia un medic
dentist sau un număr restrâns de medici dentiști și care sunt situate în centre universitare, sunt
înființate în clădiri care nu pot suferi modificări constructive.
În concluzie, având în vedere argumentele mai sus sus-prezentate, Consiliul național al
Colegiului Medicilor Dentiști din România solicită modificarea de urgență a prevederilor cuprinse
în Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, astfel cum au fost
acestea modificate și completate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 994/2018, în special
eliminarea cerinței prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)1 pct. 1, modificarea pct. 5, eliminarea
sintagmei „în clădiri în care se desfășoară și alte activități” din cuprinsul art. 6 și realizarea de
consultări reale cu corpul profesional atunci când se intenționează adoptarea de acte normative
cu efect asupra medicinei dentare, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din Romania,
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

București, 08 septembrie 2018
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