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Regulamentul de organizare și funcționare 

al Comisiei pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare 

din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

 

 

 

Cap. I ORGANIZARE SI ATRIBUTII 

 

 

 Art. 1. Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare este organizată și funcționează în 

cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în baza dispozițiilor Legii nr. 95/2006 cu privire la 

reforma în domeniul sănătății, republicată, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Colegiului 

Medicilor Stomatologi din România precum și a prezentului Regulament propriu. 

 Art. 2. Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare își are sediul în București, str. Lainici 

nr. 9, sector 1, cod poștal 012251. 

 Art. 3. Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare este compusă din nouă membri, 

membri supleanti si este condusă de un Președinte. 

 Art. 4. (1) Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare se întrunește de câte ori este 

necesar pentru verificarea și avizarea solicitărilor persoanelor interesate. 

 (2) Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare beneficiază de un secretariat propriu. 

 Art. 5. (1) Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare, denumită în continuare și CASSD, 

are ca obiectiv impunerea unor standarde și criterii de asigurare a calității actului medical pe teritoriul 

României în domeniul medicinei dentare.  

 Art. 6.  Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare îndeplinește următoarele atribuții 

principale: 

• Asigură verificarea, validarea şi echivalarea calificării medicilor străini din ţări UE/nonUE care 

profesează pe teritoriul României; 

• Asigură avizarea dosarelor de practică temporară şi definitivă a medicilor străini care profesează pe 

teritoriul României; 

• Participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare şi echivalare a diplomelor, 

specialităţilor, competenţelor şi gradelor profesionale. 

•  Asigură colaborarea cu colegiile medicilor stomatologi din străinătate în cazul unor activităţi 

neconforme ale medicilor stomatologi cetateni români; 

• Se ocupă de verificarea autenticităţii diplomei de licenţă a cetăţenilor străini care doresc să profeseze 

pe teritoriul României. 

  În domeniul studiilor şi strategiilor de dezvoltare CASSD exercită următoarele atributii: 

• propune obiective strategice, programe și proiecte de dezvoltare și restructurare; 

• planifică realizarea programelor de dezvoltare; 

• realizează proiecte de interes pentru corpul profesional și membrii acestuia. 

 

 Art. 7. (1) Profesia de medic stomatolog se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute 

la art. 7 din acest Regulament care îndeplinesc următoarele condiții: 

 a) dețin un titlu oficial de calificare în medicina dentară prevăzut de prezenta lege; 

 b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta 

lege; 

 c) sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic stomatolog; 

 d) sunt membri ai CMSR; 
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 e) prin excepție de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, medicii 

stomatologi care întrunesc condițiile prevăzute la art. 7 lit. b), d) și f) trebuie să înștiințeze Ministerul 

Sănătății cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medico-dentare pe teritoriul României și 

să fie înregistrați pe această perioadă la CMSR. 

 (2) Medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai 

Confederației Elvețiene, stabiliți pe teritoriul României, precum și medicii stomatologi care întrunesc 

condițiile prevăzute la art. 7 lit. c) și e) exercită profesia de medic stomatolog cu aceleași drepturi și obligații 

ca și medicii stomatologi cetățeni români membri ai CMSR. 

  

   

 

Cap. II PRESTAREA SERVICIILOR MEDICO-DENTARE ÎN REGIM TEMPORAR 

 

 

 Art. 8. (1) Prezentele dispoziții se aplică medicilor stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai 

unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, care sunt stabiliți în vederea exercitării profesiei în 

unul dintre aceste state, atunci când se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita în regim temporar 

și ocazional activitățile de medic stomatolog. 

 (2) Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităților de medic stomatolog este stabilit, de la 

caz la caz, de CMSR în funcție de durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea acestora. 

 Art. 9.  (1) Medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau 

ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, sunt exceptați de la obligația înscrierii în 

CMSR, precum și de la plata cotizației de membru, atunci când solicită accesul la una dintre activitățile de 

medic stomatolog în vederea prestării temporare sau ocazionale de servicii medico-dentare în România. 

 (2) Aceștia sunt înregistrați automat la CMSR pe durata prestării serviciilor respective, în baza copiei 

documentelor prestatorului prevăzute la art. 500 din legea 95/2006 republicată, și transmise în acest scop de 

Ministerul Sănătății. 

 (3) Exercițiul activităților de medic stomatolog, în aceste situații, se face în concordanță cu celelalte 

drepturi și obligații prevăzute de lege pentru medicii stomatologi cetățeni români membri ai CMSR. 

 Art. 10. Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe 

teritoriul României, medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau 

ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, se supun dispozițiilor cu caracter profesional, 

regulamentar sau administrativ al calificărilor profesionale care definesc profesia și utilizarea titlurilor, 

dispozițiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct și specific protecția și securitatea 

consumatorilor, precum și dispozițiilor disciplinare prevăzute de lege pentru medicii stomatologi cetățeni 

români membri ai CMSR. 

 Art. 11. Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul 

României de către medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai 

Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state se face cu titlul profesional prevăzut de lege 

pentru calificarea profesională însușită. 

 Art. 12. (1) Solicitările medicilor stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat 

aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, privind prestarea 

temporară ori ocazională de servicii medico-dentare în România, se soluționează de către CMSR, prin 

intermediul Comisiei pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare. 

 (2) În cazul în care, în vederea prestării temporare de servicii medico-dentare, solicitantul se află la 

prima deplasare în România sau în cazul în care în situația acestuia intervin schimbări materiale atestate de 

documente, acesta va înainta CMSR următoarele acte: 

 a) o declarație prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace 

de protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul 

beneficiază în statul membru de stabilire; 

 b) copia documentului de cetățenie; 
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 c) o declarație privind cunoașterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în 

România; 

 d) o dovadă prin care autoritățile competente ale statului membru de stabilire atestă că 

titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări 

penale; 

 e) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic stomatolog prevăzute de lege ori de normele 

UE pentru prestarea activităților în cauză; 

 f) traducerea legalizată în limba română a documentului prevăzut la lit. d). 

 (3) Declarația prevăzută la alin. (2) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele și se reînnoiește o 

dată pe an, dacă prestatorul intenționează să furnizeze, de manieră temporară sau ocazională, în cursul anului 

respectiv, servicii medico-dentare în România. 

 (4) Prezentarea declarației prevăzute la art. 500 alin. (2) lit. a) din Legea 95/2006, republicată, este 

obligatorie și dă acces medicului stomatolog solicitant la prestarea de servicii medico-dentare pe întreg 

teritoriul României. 

 (5) Înafară de documentele prevăzute la alin. 2 lit a-f, medicul interest va mai depune și orarul 

(programul) de lucru pentru toată perioada exercitării profesiei precum și dovada achitării taxelor legale.  

 Art. 13. Medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai 

Confederației Elvețiene care, în timpul exercitării profesiei în România, încalcă dispozițiile, legile și 

regulamentele profesiei răspund potrivit legii. 

  

. 

 

Cap. III PRESTAREA SERVICIILOR MEDICO-DENTARE ÎN REGIM DEFINITIV 

 

 

 Art. 14. (1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările medicilor stomatologi cetățeni ai 

unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene cu privire la accesul la 

una dintre activitățile prevăzute la art. 480 din Legea 95/2006, republicată, se soluționează de Ministerul 

Sănătății, în colaborare cu CMSR, în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către cel 

interesat. Aceștia primesc certificatul de membru al CMSR în urma aplicării procedurii de recunoaștere a 

calificării profesionale. 

 (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi extins cu o lună în situațiile în care recunoașterea 

profesională se face pe baza principiilor Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale. În 

acest caz se prelungește corespunzător și perioada de valabilitate prevăzută la alin. (4). 

 (3) Dosarul prevăzut la alin. (1) va cuprinde: 

 a) copia documentului care face atestă cetățenia; 

 b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, respectiv a titlurilor de calificare care 

asigură accesul la profesia de medic stomatolog și, după caz, dovada experienței profesionale a 

titularului. În cazul titlurilor de calificare de medic stomatolog a căror recunoaștere intră sub 

incidența Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru 

profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 

competente române pot cere posesorului informații cu privire la formarea însușită de acesta, necesare 

stabilirii diferențelor față de formarea de medic stomatolog din România, în vederea alcătuirii probei 

de aptitudini. În cazul în care acesta nu este în măsură să furnizeze respectivele informații, autoritățile 

competente române se adresează punctului de contact, autorității competente sau oricărui alt 

organism competent al statului membru de origine; 

 c) certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de 

proveniență în cazul medicilor stomatologi care întrunesc cerințele de formare prevăzute de normele 

UE, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute la anexa nr. 5 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.282/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
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 d) dovezi emise de statul membru de origine sau proveniență privind caracterul onorabil, 

moral sau absența unei situații care suspendă sau interzice exercitarea profesiei de medic stomatolog 

în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenței unor suspendări 

temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale; 

 e) documentul privind sănătatea fizică și psihică a medicului stomatolog titular emis de statul 

membru de origine sau de proveniență; 

 f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile de asigurare din unul din statele 

membre prevăzute la alin. (1) prin care se atestă că medicul stomatolog titular este asigurat împotriva 

riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională potrivit prevederilor legale în vigoare 

în România privind termenii și extinderea acestei garanții. 

 (4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d) -f) se însoțesc de traduceri legalizate în limba română. 

 (5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d) -f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii. Autoritățile 

competente, organismele, precum și alte persoane juridice implicate asigură confidențialitatea informațiilor 

transmise. 

  

 Art. 15. Autoritățile competente române, în situația în care România este statul membru de origine 

sau proveniență al medicilor stomatologi care solicită recunoașterea calificării profesionale într-un alt stat 

membru, transmit documentele solicitate în termen de 2 luni. 

 Art. 16. (1) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului, Ministerul Sănătății informează 

solicitantul asupra documentelor necesare completării acestuia. 

 (2) Deciziile autorităților competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanța de contencios 

administrativ. 

 Art. 17. Procedura de examinare a cererii de obținere a autorizației de a exercita profesia în România 

înaintată de către medicii stomatologi prevăzuți la art. 477 din Legea nr. 95/2006, republicată, trebuie să 

conducă la o decizie justificată în mod corespunzător a autorităților competente române, în oricare dintre 

cazuri, în termenul prevăzut la art. 493 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată (3 luni). 

 Art. 18. (1) În cazul unor suspiciuni justificate, autoritățile competente române pot solicita 

autorităților competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor 

de calificare de medic stomatolog eliberate de acesta, precum și, după caz, confirmarea faptului că medicul 

stomatolog titular îndeplinește condițiile minime de formare prevăzute de normele UE pentru calificarea 

profesională dobândită de acesta în statul membru emitent. 

 (3) În cazul unor suspiciuni justificate, România în calitate de stat membru gazdă poate solicita 

autorităților competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că medicul stomatolog solicitant nu 

este suspendat sau nu are interdicție de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave sau a 

unei condamnări pentru infracțiuni legate de exercitarea activităților sale profesionale. 

 (4) Schimbul de informații între autoritățile competente române și autoritățile competente din 

celelalte state membre UE în temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul IMI. 

 Art. 19. (1) Atunci când autoritățile competente române au cunoștință de fapte grave și precise care 

pot avea repercusiuni asupra începerii activității profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic 

stomatolog în România, comise de medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat 

aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, anterior stabilirii în România și în afara teritoriului său, 

acestea informează statul membru de origine sau de proveniență al celor în cauză. 

 (2) Autoritățile competente române comunică statului membru gazdă informațiile solicitate cu privire 

la sancțiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum și cu privire la sancțiunile 

penale interesând exercițiul profesiei de medic stomatolog, aplicate medicilor stomatologi pe durata 

exercitării profesiei în România. 

 (3) Autoritățile competente române analizează informațiile transmise de statul membru gazdă cu 

privire la faptele grave și precise comise de medicii stomatologi cetățeni români sau care provin din 

România, anterior stabilirii în statul membru gazdă și în afara teritoriului său, fapte care pot avea 

repercusiuni asupra începerii activității profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic stomatolog în 

acel stat. 
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 (4) Autoritățile competente române decid asupra naturii și amplorii investigațiilor pe care le 

întreprind în situațiile pentru care au fost sesizate și comunică statului membru gazdă consecințele care 

rezultă cu privire la atestatele și documentele pe care le-au emis în cazurile respective. 

 

 

Cap. IV PROCEDURA DE AVIZARE  

 

 Art. 20. Cererile de avizare se depun la Colegiul Medicilor Stomatologi din România, unde vor fi 

înregistrate în ziua primirii. 

 Art. 21. Cererile de avizare însoțite de documentația aferentă vor fi dirijate către secretariatul 

Comisiei pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare, în vederea procesării acestora la proxima ședință. 

 Art. 22. (1) Cererea de avizare va fi semnată olograf de către titular și va fi însoțită de toate 

înscrisurile prevăzute de lege. 

 (2) În situația în care documentația depusă nu este completă, titularul acesteia va fi înștiințat de îndată 

prin orice mijloace (telefonic cu notă telefonică, prin e-mail, prin poștă, prin fax, personal, etc.).  

 (3) Dovada înștiințării se va păstra la arhiva secretariatului Comisiei. 

 Art. 23. Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”Conform cu originalul” și semnătura 

olografă a titularului. 

Candidatul va fi anuntat prin posta electronica despre data si locatia sustinerii testului, avind obligatia de a se 

legitima cu un act de identitate  valabil. 

 Art. 24. Membrii Comisiei pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare și personalul auxiliar vor 

păstra confidențialitatea datelor și informațiilor cu care intră în contact cu ocazia analizării și avizării 

cererilor și vor respecta dispozițiile legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.  

(3) Medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației 

Elvețiene, care exercită profesia ca urmare a recunoașterii calificării profesionale de către autoritățile 

competente române, trebuie să posede cunostintele lingvistice necesare desfășurării activităților profesionale 

în România. 

 Art. 25. (1) Colegiul Medicilor Stomatologi din România este desemnat ca autoritatea competentă să 

verifice respectarea obligației prevăzute la art. 508 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată. 

 (2) Verificarea cunoștințelor lingvistice se limitează la cunoașterea limbii române ca limbă oficială în 

România.  

 (3)În aprecierea cunoștințelor lingvistice, CMSR va ține cont de durata activității care urmează a fi 

desfășurată.  

 (4) Dovada cunoștințelor lingvistice se poate face cu un certificat de competență lingvistică sau  se 

face  

 Art. 26. Certificatul de competentă lingvistică trebuie să fie emis de către una din următoarele 

instituții de învățământ superior din următoarele centre universitare: 

 

  București - Centrul de limbi străine al Universității din București. 

 Iași - Facultatea de litere din cadrul Universității ”Alexandru  Ioan Cuza” Iași.   

 Cluj - Centrul de limbi moderne Alpha, Universitatea  Babeş-Bolyai. 

 Timișoara - Facultatea de litere, istorie și teologie, Universitatea de Vest din Timisoara. 

 Arad - Centrul Internațional de Testare Lingvistică, Universitatea  ”Vasile Goldiș” Arad. 

 Oradea - Facultatea de litere, Universitatea din Oradea. 

 Craiova - Centrul de limbi moderne ”Interlingua”, Universitatea din Craiova. 

 Constanta - Facultatea de litere, Universitatea ”Ovidius” din Constanța. 

 Galați- Facultatea de litere, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați. 

 Târgu Mureș - Facultatea de Științe și litere, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureş. 

 Art. 27. În urma verificării cunoștințelor lingvistice CMSR emite o decizie. 

https://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82050787&d=2019-04-10#p-82050787
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 Art. 28. Deciziile Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu privire la verificarea 

cunoștințelor lingvistice pot fi atacate de medicii stomatologi titulari la instanța de contencios administrative, 

după parcurgerea procedurii prealabile obligatorii. 

Art. 29. (1) Candidatul trebuie sa faca dovada ca detine cunostinte despre legislatia in vigoare 

(Legea sanatatii 95/2006, republicata) prin sustinerea unui test scris si verbal cu intrebari aleatorii si care se 

va finaliza cu calificativul: Admis/Respins, procedeu care dureaza, in medie, 15 minute.  

(2). Candidatul va fi anuntat prin posta electronica despre locaţia si data susţinerii testului. 

 Art. 30. (1) Deciziile Comisiei pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare se iau cu majoritatea 

membrilor prezenți, respectiv, 2/3 membri. Daca un membru al comisiei  nu poate participa la sedinta, va fi 

inlocuit cu un membru supleant. Membrii care nu sunt de acord cu soluția adoptată trebuie să motiveze în 

scris poziția lor. 

 (2) Membrii Comisiei pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare nu se pot abține cu prilejul 

deliberării asupra deciziilor ce urmează a fi luate. 

           (3) ) La sfirsitul sedintei, membrii Comisiei pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare vor semna 

un Proces Verbal in care vor consemna toate aspectele constatate.  

 Art. 31. Comisiei pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare poate sesiza Comisia de disciplină în 

situația în care ia cunoștință direct de încălcarea dispozițiilor legale ce reglementează profesia de medic 

stomatolog în condițiile prevăzute de dispozițile art. 540 – art. 544 din Legea nr. 95/2006, republicată. 

  Art. 32. (1). Dupa acordarea avizului favorabil de catre comisie, actul va fi semnat de Presedintele 

Colegiului Medicilor Stomatologi din România.                  

(2) Dosarul va fi depus la Colegiul teritorial pe raza caruia medicul doreste sa profeseze. 

 

 

 


