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Notă 
Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.  
Pentru varianta oficială a actelor normative vă rugăm să consultați Monitorul Oficial. 
 

Decizie nr. 58/2011  
privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști și pentru 

aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România 
 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 19.12.2011 
 

Text consolidat la data de 20.08.2014.  

Actul include modificările și/sau completările din următoarele acte: 

 Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 21/2012 publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 17.02.2012. 

 Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 7/2014 publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20.08.2014. 

În temeiul art. 500, 502, 510 și 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România decide: 
 
Art. 1. - (1) Medicii dentiști cu drept de liberă practică au obligația ca, în mod continuu și pe parcursul 
întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educație medicală continuă și să 
cumuleze numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din 
România. 
(2) Nerealizarea numărului minim de credite de educație medicală continuă implică, conform legii, 
suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), în condițiile 
cuprinse în prezenta decizie. 
Art. 2. - Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităților 
planificate de pregătire teoretică și practică desfășurate de medicii dentiști în vederea dobândirii sau 
îmbunătățirii statusului profesional, nivelului de cunoștințe și aptitudini/deprinderi, în concordanță cu 
progresul științific și tehnologic din domeniul medicinii dentare, pentru creșterea calității actului medical 
în beneficiul asistenței medicale a pacientului. 
Art. 3. - (1) Formele de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite în continuare credite de 
EMC. 
(2) În sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice alocate unor activități unitare de 
pregătire în domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciază, în medie, cantitatea și calitatea 
pregătirii profesionale, sub toate aspectele ei. 
(3) Creditele de EMC se acordă pentru fiecare activitate unitară de pregătire profesională conform 
prevederilor Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România, 
prevăzut în anexa nr. 1. 
Art. 4. - Creditele obținute de medicul dentist în urma participării la formele de EMC contribuie la 
alcătuirea punctajului profesional al acestuia. 
Art. 5. - (1) Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 
de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cel puțin 20 de credite anual. 
(2) Medicii dentiști care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege și care solicită avizul de 
prelungire a activității de medicină dentară conform dispozițiilor Consiliului național al Colegiului 
Medicilor Dentiști din România au obligația de a realiza un punctaj profesional anual de minimum 40 de 
credite de EMC. 
(3) Creditele de EMC realizate în intervalul prevăzut la alin. (1) care depășesc punctajul profesional minim 
nu se reportează pentru următorul ciclu de 5 ani. 
Art. 6. - (1) Colegiul teritorial este obligat să întocmească, să actualizeze și să păstreze dosarul profesional 
al fiecărui medic dentist înregistrat în acel colegiu. 
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(2) În cazul transferului medicului dentist în alt colegiu teritorial, dosarul profesional se transmite 
colegiului în evidența căruia s-a transferat medicul dentist. 
(3) Colegiul teritorial din care se transferă medicul dentist va păstra o copie a dosarului profesional. 
Art. 7. - (1) Dosarul profesional al medicului dentist va conține: 

a) documentele care au stat la baza eliberării certificatului de membru al Colegiului Medicilor 
Dentiști din România, denumit în continuare CMDR; 

b) certificatul de membru al CMDR, în copie certificată conform cu originalul de președintele 
colegiului teritorial; 

c) titlurile privind specialitățile, calificările, specializările ori alte competențe dobândite în domeniul 
medical, în copie; 

d) fișa de evidență a EMC sau, după caz, dovezile corespunzătoare, în copie; 

e) un exemplar al documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist, în original; 

f) fișa profesională a medicului dentist. 
(2) Medicul dentist va certifica, pentru documentele depuse de acesta în copie, conformitatea copiei cu 
originalul. 
(3) Pe exemplarul arhivat la dosarul profesional al documentelor prevăzute la alin. (1) lit. e) se va înscrie 
data comunicării acestora către medicul dentist solicitant, atașându-se dovada corespunzătoare. 
(4) Dosarul profesional va fi ținut și în format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicată și 
CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicată de îndată în format electronic și CMDR. 
Art. 8. - (1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se efectuează de către colegiul 
teritorial în care acesta este înregistrat, actualizând în mod corespunzător fișa profesională a medicului 
dentist, în următoarele situații: 

a) la avizarea anuală a certificatului de membru al CMDR; 

b) la solicitarea unui certificat de status profesional curent; 

c) la solicitarea avizului anual pentru exercitarea profesiei, în cazul împlinirii vârstei de pensionare 
prevăzute de lege; 

d) la cererea medicului dentist, pentru propriul punctaj; 

e) cu ocazia soluționării abaterilor disciplinare; 

f) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul; 

g) în alte cazuri stabilite prin decizie a consiliului colegiului teritorial. 
(2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a formelor de EMC prezentate 
de medicul dentist. 
Art. 9. - (1) Acreditarea/Reacreditarea furnizorilor și a lectorilor, precum și creditarea formelor de EMC se 
realizează de către CMDR la nivel național. 
(2) În vederea eliberării avizului de principiu al creditării formelor de EMC de către CMDR, furnizorii 
acreditați sunt obligați să obțină avizul prealabil al colegiului teritorial. 
(3) În vederea creditării formelor de educație medicală continuă, cererile pentru stabilirea și acordarea 
numărului de credite de EMC se comunică CMDR după cum urmează: 

a) congrese și conferințe/simpozioane - până la data de 15 noiembrie a anului anterior celui în care 
acestea vor avea loc; 

b) celelalte forme de EMC - cu minimum 30 de zile înainte de desfășurarea efectivă a formei de EMC. 
(31) Stabilirea și acordarea numărului de credite de EMC se realizează numai pentru formele de educație 
medicală continuă ale căror cereri de creditare au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (3). 
(4) Se supun evaluării și acreditării numai activitățile de pregătire teoretică și practică desfășurate de 
furnizori acreditați de CMDR. 
Art. 10. - (1) CMDR aprobă anual un program național de EMC. 
(2) Programul național de EMC se aprobă până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs și se 
afișează pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, împreună cu lista furnizorilor și a lectorilor 
acreditați, precum și cu lista publicațiilor medicale agreate de CMDR. Pentru anul 2012, Programul 
național de EMC se aprobă și se afișează pe pagina de internet a CMDR până cel mai târziu în luna februarie 
2012. 
(3) Programul național de EMC se realizează în condițiile prevăzute de Regulamentul de educație medicală 
continuă al CMDR. 
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Art. 11. - Furnizorii de EMC sunt obligați să achite taxele stabilite de Consiliul național al CMDR în vederea 
acreditării sau a reacreditării, după caz, precum și a evaluării și stabilirii numărului de credite aferent 
formelor de EMC a căror creditare o solicită. 
Art. 12. - Prin prezenta decizie se aprobă: 

a) Regulamentul de educație medicală continuă al CMDR, prevăzut în anexa nr. 1; 

b) modelul cererilor de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC, prevăzute în anexele nr. 2A și 
2B; 

c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevăzută în anexa nr. 3; 

d) modelul avizului de principiu privind creditarea formei de EMC, prevăzut în anexa nr. 4; 

e) fișa publicației de specialitate pentru înscrierea în lista publicațiilor medicale agreate, prevăzută 
în anexa nr. 5; 

f) modelul fișei profesionale a medicului dentist, prevăzut în anexa nr. 6. 
Art. 13. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 14. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. 15. - La data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor 
Dentiști din România nr. 46/2009 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru 
medicii dentiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 4 decembrie 2009. 
 
Anexa nr. 1 | Regulamentul de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România 
link 
Anexa nr. 2A | Cerere de acreditare a furnizorului de educație medicală continuă (EMC) link 
Anexa nr. 2B | Cerere de reacreditare a furnizorului de educație medicală continuă (EMC) link 
Anexa nr. 3 | Cerere de creditare a formelor de educație medicală continuă (EMC) link 
Anexa nr. 4 | Aviz de principiu privind creditarea formei de educație medicală continuă (EMC) link 
Anexa nr. 5 | Fișa publicației de specialitate link 
Anexa nr. 6 | Fișa profesională link 
 


