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ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR
DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

COLEGIULMEDICILORDENTIŞTI DIN ROMÂNIA

DECIZIE
privind aprobarea competenţelormedicului specialist

,1 ale medicului primar In parodontologle

Tn temeiul art. 500, 502 şi 525 din Legea nr. 9512006 privind reforma Tn
domeniul sănătă~i, cu modificările şi completarile ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor 08nO,O din Romlnl. adoptă
următoareadecizie:

Art. 1. - Se aprobAcompetenţele mediculuispecialist şi ale medicului primar
În parodontologie, prevăzute În anexe care face parte integrantă din prezente
decizie.

Art. 2. - Prezenta deciziese publică în Monitorul Oficialal României , Partea 1.

Preşed inte le Colegiului Medicilor Dent işti din România,
Ecaterina Ionescu

Bucureşti , 30 iunie 2012.
Nr. 53.
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Competenţele medi cului specialist ş i ale medi cului prima r În parodontologie

1. Consu l taţi a de specialitate, inclusiv consult oncologie 18. Tehnici de prezervare de creastă a lveola ră pe teren
preventiv parodontopat

2. Elaborarea diagnost icului şi a planului de tratament la 19. Terapia implanto-protetică

pacientul parodontopat 20. Managementul terapeutic al periimplantitelor
3. Tehnici curente de anestezie În medicina dentară 21. Terapia de menţi ne re În boala parodon ta lă

4. Protilaxia primară şi secundară În boala parodonta lă 22. Efectuarea ş i interpretarea examenelor radiologice şi

· 5: Terapia ~tiologică În gingivite (induse şi neinouse de placă , imagistice În medicina dentară

glnglVOSto~atl te ) _ _ _ . _ . Competenţele care aparţin medicului stomatologfmedlculul
6. Te~pla formelor ac.ute de boala parooontat ă (qinqivite ŞI dentist nu pot fi anulate unui absolvent de med icină dentar! care

perodonnte ulcero-necrot l~e ) .. .. urmează o specializare În chirurgie dento-alveolară , chirurgie
· 7: Tratamentul comphcaţl!lo r bolII .parod?ntale (~bc~sul oro-maxilo-faciaIă, ortodonţie şi ortopedie dento-faclaIA,

glnglVal,a bce~u l parooontar, hiperestezia dentinară , leziunl ale protelică, parodontologie, endodonţie .

suprafeţe! r~d l cu.l a re )~ . . . . . Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru
8. Terapia..ettologic ă In pa r.odo~tl te le cro~lce ~I aqresrve: medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute

controlul plăcii bacter.lene, sca!l~g ŞI roo~ planinq ŞI eliminarea de Ministerul Sănătăţ ii pe diverse arii de specialitate conteră
factorilor de ~I SC loc.ali.(odo.ntall, la.troge~l ) , drepturile legale În vigoare.

· g..Ter~ p la antimicrobiană ŞI antnnnamatone locală ş i Stagiul de doctorat in ştiin ţe medicale nu se consideră ca
eletemlcă In boala parodonta lă 'A • '. • )

10 M t , d tar diţiil slstemrce modul de preg ătire In rezidentiat. conform art. 11 alin. (4 din
. anagemen u paro on a a con I II or R i t' d f t . ătirii id ti t Tn

fiziologice şi al afecţiunilor patologice slsterntce eg~ a.~en u e =ec uare a prega Iru prin rezt ~n, a
11. Terapia de imobilizare temporară ş i defin i t i vă a dinţilor epecleltt ăţne ~revazute d~ Nomen~la toru l epeclet tăţllor

parodontotici prin mijloace proteuce medlcah:: , me~ lco:denlare Ş I fa.rmace.utlce pentru r~ţe~ua de
12. Tratamentul traumei ocluzale in boala parodontală aSlst~nţa .med lc.a l ~. apr~bat prin .O.rdlnul ml~ l~t r~lu! sanAtAţl1
13. Tratamentul sindromului enooparodontar necbtrurqtcal şi t Pu ~ l l ce ŞI al ministrului ed ucaţiei , cercetă ri ! Ş I t ine retului

chirurgical ( rezecţie apicală) - - nr . 1.1~ 1 /1.386/2007.., • .. .
14. Tratamentul leziunilor interradiculare prin tehnici de Faţa de cele de mal sus, titlul de doctor In ştiinţe medicale nu

rezecţie şi regenerare se asimilează celui de medic specialist, Tn conformitate cu
15. Tratamentul chirurgical al pungii parodontale: chiurelajul Adresa Ministerului SănătăţII nr. VIII d/4.127 din 23 Ianuarie

parodontal, lambou de debridare, gingivectomia cu 2008.
gingivoplastie Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de

16. Tratamentul chirurgical al defectelor Infraosoase prin educaţie medicală conUnuă al Colegiului Medicilor DentJştl din
tehnici de regenerare parodontală (adi~e, regenerare tisulară România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului
ghidatA, tehnici combinate) Medicilor DenUşll din România nr. 5812011, cu completărlle

17. Tratamentul chirurgical al defectelor mucogingivale ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare
(recesiune, bride, trenuri, gingie fixA) prin tehnici de chirurgie (competente) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, pob1vlt
plestlcă parodontală Adresei Ministerului SănătăţII nr.112 din 7 Ianuarie 2008.



12 MONITORUL OFICIAL AL RoMANIEI, PARTEA 1, Nr.490/17.VII.2012

COLEGIULMEDICILORDENTIŞTI DIN ROMÂNIA

DECIZIE
privind aprobarea competenţelormedicului specialist,i ale medicului primar În endodonţie

Tn temeiul art. 500. 502 şi 525 din Legea nr. 9512006 privind reforma Tn
domeniulsănătă~i. cu modificarileşi completArile ulterioare.

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor 08nO,O din Romlnl. adoptă
urmAtoarea decizie:

Art. 1.- Se aprobA competenţele media,lIui specialist şi alemedicului primar
in endcdonşe, prevăzute Tn anexacare face parte integrantă din prezentadecizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică Tn Monitorul Oficial al RomAniei, Partea 1.

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din RomAnia,
Ecaterlna Ionescu

Bucureşti, 30 iunie 2012.
Nr. 54.

Competenţele medicului spe cialist ş i ale medicu lui primar În endodonţie

1. Consu l taţie primară de specialitate şi consult oncotcqic 21. indepărtarea instrumentarului fracturat la nivelul
preventiv canalelor raorcutare şi a orvotumor enoooonuce

2. Tehnici de anestezie În medicina dentară 22. Tratamentul endooontic al dinţilo r oevrtau prezentind
3. Tratamentul hiperestezie! şi hipersensib i l ită ţ i i oenunare fracturi corono-radiculare sau verticale incomplete
4. Tratamentul inflamaţie! culoare reversibile prin coafaj 23. Tratamentulleziunilor endoparodontale complexe

indirect sau direct 24. Tratamentul de restaurare a d inţi l or trataţi endcoonncprin
· ~. Tratamen.tul de urgenţă al putpitelor acute. în situaţ ii le utilizarea ofvoturuor enoooontrce şi a restaurări lor

clinice caractenzate de prezenţa unor canale racrcutare greu morfofunctionale coronare/corono-radiculare directe sau
accesibile indirecte .

6. T~tam7ntu l pulpite l~lr acute_ parţia le ireversibile la 25. Tratamentul discromiei dinţilor devitali prin metoda albirii
moncradlcurart prin amputaţie pufpară interne amburatorf
· 7. Tratame.ntul pul~itelo.~ acu.t~ totale prin .extirpare putpară 26. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologlce şi

vitală sau devlt~Iă In situaţiile clin l?~ caracterizate de prezenţa imagistice În medicina dentară

unor canale radiculare âreu acces.lblle. . • Competenţele care aparţin medicului stomatologfmedicului
· 8..Ţrat~~entu l purpneror croruce prin extirpare pul~ară In oennstnu pot fi anulate unui absolvent de med icină dentară care

situaţIIle ch~ l ~e caracterizate de prezenţa unor canale raocurare urmează o specializare În chirurgie den toa l veo la ră , chirurgie
greu accesibile . . . .• oro-maxilo-faciaIă, ortodonţie şi ortopedie dentofacialA,
· 9...Trat~~entu l necrozer ŞI qanqrener pulpare Simple In protencă, parodontoroqte. endodonţie .

situaţIIle cll ~ l ~e caractenzate de prezenţa unor canale raolculare Pentru toate speciali tăţile medicinei dentare, inclusiv pentru
greu accesibue .. medicul stomatologJmedicul dentist, competenţele recunoscute

10. Tratamentul de urgentă al parodontltelor aplcale acute d M" t I S ' ătătii di .. d . lit t onteră
11.Tratamentul parodontltelor apicale acute determinate de de t l n~sl el'" I a!1a ~ . " pe rverse am e specia I a e c

pulpite acute totale rep un.e ega e In vlgo~re. .. . . w

12. Tratamentul parodontitelor aprcare cronice În situaţ ii le Staqtut de d_0:t0~at In ,şt ll n ţ~ medicale nu se con,sldera ~
clinice caracterizate de prezenta unor canale radiculare greu modul de preq âttre In rezldenţiat, conf~r.f!l a~ . 11 a.lln. (~) din
accesibile ' Reg~ la.me.ntu l de efectuare a preq ătirii prin rezld~nţlat . Tn

13. Tratamentul parooontneror eprcare cronica reacunzate În specialităţi le ~revăzute d~ Nomen~la toru l soeclaftăţllor
situaţiile clinice caracterizate de prezenţa unor canale radiculare medicale , mecnco-oentare Ş I farmaceutice pentru reţeaua de
greu accesibile asist~nţă ,med ic~ I~ , apr~bat prin .O.rdinul mi ni~t r~lu! sănătăţii

14. Tratamentul resorbţ i i l o r radiculare interne) O O 9 724 ~pu b l l ce ŞI al ministrului ed ucaţiei , ce rcetăm ŞI tmeretulul
15. Tratamentul resorbţmor radicutare externe nr. 1.141/1.386f2007: . .. .
16. Tratamentul dinţilor vitali permanenţi cu fracturi Fafă ?e cele de ~al sus, tlt!ul de d~t?r În. ştunţe med.lcale nu

penetrante la nivelul camerei pulpare se eslmlleeză celui de medic speclahst, In conformitate cu
17. Tratamentul traumatlsmelor dentoparodontale cu Adresa Ministerului SAni\tâţll nr. VIII d/4.127 din 23 Ianuarie

implica~i pulpare şi peneplcele la dinţii permanenţi 2008... .
18. Dezobturarea canalelor radiculare şi reluarea Cursunle de o ZI, desfăşurate conform RegulamentuluI de

tratamentului endodontic ortograd educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din
19. Identificarea şi abordarea la mlcroscopul operator a România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului

canalelor radiculare neinstrumentate şi neobturate Tn contextul Medicilor Dentişli din RomAnia nr. 5812011, cu completănle

reluării tratamentului endodontic ortograd ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare
20. Tratamentul cAilor false şi al perforaţiilor la nivelul (competenţe) ,i nici nu pot fi asimilate cu acestea, pobivit

sistemului endodontlc Adresei Ministerului Sănătăţii nr.112 din 7 ianuarie 2008.
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COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

DECIZIE
pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional
al Colegiului Medicilor Dentlştl din RomAnia nr. 1012007

privind conţinutulminim al trusei de urgenţă

pentru cabinetul de medicinA dentari

ln temeiul art. 500 şi 502 din Legea nr. 9512006 prtvlnd reforma 1h domeniul
siliniltâ~l, cu modificările şi completArile ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor DenU,U din Romlnla adoptă

urmAtoarea decizie:

Art.I. -Anexa la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti
din RomAnia nr. 1012007 privind con~nutul minim al trusei de urgenţă pentru
cabinetul de medicină dentară, publicată Tn Monitorul Oficial al RomAniei, Partea 1,
nr. 864 din 18 decembrie 2007, se modifică şi se Tnlocuieşte cu anexa care face
parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Prezentadecizie se publică În Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Preşedintele Colegiului Medici lor Den lişti din România,
Ecaterina Ionescu

Bucureşti, 30 iunie 2012.
Nr. 55.
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MIEXA
(Anexa la Decizia n~ l tWOQn

Conţinutu l minim al trusei de urgenţă pent ru cabinetul de medici nă dentară

1. Aparatu ră ş i materi ale

Obligatorii

t, Tensiomelru 1 buc.

2. Stetoscop 1 buc.

3. Garou 1 buc.

4. Feşe 3 rere

5. Bandă adezivă 2 rele

6. Soluţie pouvtoon-todatt sau ciornexloln ă a pentru tegumente 1 flacon

7. Perfuzoare pentru sotuţit cristaline 2 buc.

8. Canule intravenoase 20 G 2 buc.

9. Seringi 5 mi sterile 5 buc.

10. Seringi 10 mi sterile 5 buc.
VVV;;.JIi..';;,}i..'V/i..VIi..

1 BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODI NE.
2 HIB ISCRUB , HIBITANE, CLORHEXlN. DESMANOL.

Facultative

t, Butelie de oxigen cu reductor de presiune şi sistem de administrare (canulă nazală sau mască) 1 buc.

2. Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască 1 buc.

3. Plpă oro-faringianA 2 buc.
(nr.3,4)
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2. Medicamente
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",. DC" Fonnefarmaceuticl - Observapi

t, Nitrogiicerină4 Cp 0,5 mg sau 1 flacon (40 cp) 1 cp sublingual Tn criza de angină pectorală,

Cp 0,65 mg infarct miocardicacut, edem pulmonaracut cu TAS
>100mgHg

sau Se poate repeta la 5 mln. (3---4 capsule).
Atenţie la valabilitatel (6 luni)

Nitrogiicerină5
Aerosol 0,4 mg/doză 1 flacon (10 g) 2 pufuri sublingual in loc de 1 cp de Nitroglicerină

2. Enslapril6 Tablete 10 mg 10 bue. 1 comprimatsublingual, pentruscăderea TA

3. Acid acetilsalicilic7 Capsule500 mg 10 buc. 112 cp mestecat in cazul suspiciunii de infarct
miocardic acut

4. Furosemid8 Fiole 20 mg/2 mi 10 buc. IV, pentru reducerea TA

5. Adrenalină Fiole 1mg/1 mi 5buc. Indicata Tn cazul şocului anafilactic cu lmlnenţă de
stop cardiac.
Se foloseşte numai soluţie dilua t ă cu ser fiziolog ic
(1 fiolă in 10 mi). Se injectează că te 3 mi se sau
intralingual la 5 min. până la obţinerea unei TAS
> 90 mm Hg. Calea IV se va folosi numai in s itua~i

extrem e sau În condiţii le monitorizării ECG (se
folosesc ace leaşi doze).

6. Hidrocortizon Flacoane 100 mg, 2 9 (20xl 00 mg sau Se administrează IV rapid (bolus) În cazul reacţiilor

Hemtsucclnats fiole 25 mg BOx25 mg) alergice acut e, al crizei astmatice sau al crize i
Addisoniene.

7. Oremastlnumto Fiole 2 mgf1 mi 10 buc. IM sau IV lent În cazul reacţiilor alergice

sau Fiole 50 mg/2 mi 10 buc . IM În cazul reacţi i lor alergice

Prometazin ă u
Nu se i njectează IV.

8. Oimetidinăt z Fiole 200 mgf2 mi 5 buc. 1 fiolă IV lent asociată antih istaminicelor H1
sau (Clemastinul , Prometazina) şi Hiorocornzonuul Tn
Ran i lid ină 1 3 Fiule 50 mg/2 mi 5 buc. cazul reacţi i lor alergice grave

8. Clorură de sodiu 9%0 Fiole 10 mi 5 buc. Ca solvent

10. Clo ru ră de sodiu 9%0 Pungi 500 mi 2 buc. Se admin istrează IV.

Glucoză 10% Pungi 500 mi 1 buc. Se admin i strează IV În cazul hipogticemiilor severe
sau dacă aumentana ora lă este impos i bi lă .

11. Ketorolacw Cp 30 mg 5 buc. Oral

12. Drotaveruni e Cp 40 mg 10 buc. Oral , În caz de dureri colicative

13. Amox ici ti nă 1 6 Cp 500 mg 5 buc. 2 9 PO pentru profila xia infecţiilo r locale şi a
endocarditei bacteriene

14. Ci indam icină 1 7 Cp 150 mg sau 300 4 buc. 600 mg PO pentru pronraxra infecţ iilor orale şi a
mg endocarditei bacterie ne

3 Denumire chimiei! internaţiona li! (de numiri le comerciala , daca sunt dife rite de DCr.vor nusteie in subsol. cu majuscule).
4 NITROGLICERINA. ..... .......... -.J..... -' .... ..... ...............
s MAYCOR NITRO SPRAY. NITROM INT.
8ENAP.
1 ASPIRlNĂ.
I FURQRESE, LASIX.
I FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE. HIDROCORl1ZONE NATRIU SUCCINAT.

10TAVEGYL.
11 ROMERGAN.
12 HISTQCIL.
13ZANTAC.
14KETOROL, KETRODOL, TORADOL.
11 NO-aPA.
11DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXlLEN, OSPAMOX.
11DAl..ACIN C.CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE.


