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ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN RoMANIA

DECIZIE
privind aprobarea competenţelor medicului dentist, inclusiv ale medicului specialist

,1 ale medicului primar In stomatologie generali

Tn temeiul arL500,502 şi 525dinLegea nr. 95J2OO6 privirxl reforma Tn domeniul sAnătăţii, cu rm::lificările şi completările ullerioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor DentlfOdin Romlnla adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Se eprobă competenţele medicului dentlst, Inclusiv Art. 3. - La data Intrării Tn vigoare a prezentei decizII se
ale medicului specialist şi ale medicului primarTn stomatologie abro~ă. D~izia Co"!siliului Na~onal ~I. Col~giului M~icilor

generală prevăzute În anexa care face parte integrantă din Dentiştl din Rcmănla nr. 312008 privind Lista cupnnzAnd
, .. procedurile terapeuUca care pot fi aplicate de medicul dentlst,

prezenta dedzle. . . . _ . . inclusiv medicul epecleuet şi medicul primar În stomatologie
Art. 2. - prezenta deciZie se pubhcă In Momtorul Oficial al generală, publicată Tn Monitorul Oficial al RomAniei, Partea 1,

României, Partea 1. nr. 340 din 2 mai 2008.

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentlştt din România,
Ecaterina Ionescu

Bucureşti , 30 iunie 2012.
Nr. 49.

Competenţele medicului dentist , inclusiv ale medi culu i specialist şi ale medi cului primar În stomato logie generali

1. Consu l taţi a de specialitate, inclusiv consult oncologie 21. Tratamentul pulpitelor acute şi cronice la dinţii temporarl
preventiv şi permanenţi

2. Tehnici curente de anestezie În medicina dentară 22 . Tratamentul necrozet şi gangrenei putoare la dinţii

3. Tratamentul accidentelor generale ale anestezie! roco- temporari şi permanenţi

regionale, in vederea menţinerii funcţiilor vitale 23. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronica
4. Tratamentul accidentelor şi ccmplicaţiitor locale ale 24. Tratamentul unor afecţiuni ale mucoasei orale

anesteziei loco-reqionale (gingivostomatite erttemetoasezutcero-necrotrce. ulceraţii

5. Tehnici de extracţie a di nţilo r temporari ş i permanenţi attoase, infeCţii virale, infecţi i fungice, hipertrofii gingivale,
6. Tratamentul de urgen ţă al accidentelor şi comp l i caţi i l o r manifestă ri alergice)

extracţiei dentare 25. Tratamentul protetic alleziunilor coronare
7. Odontectomia dinţilor incluşi ce nu au raport cu 26. Tratamentul eoentanet parţiale

următoare le formaţiu ni anatomice: canal mandibular, sinusul 27. Tratamentul eoentaşe! totale
maxilar, fosele nazale 28. Tratamentul protetic al leziunilor coronare a d i nţilor

8. Rezecţie aplcară pe 1- 2 dinţi din grupul frontal permanenţi şi a diferitelor forme de edentaţie la copii si
maxilar/mandibular adolescenţi

9.Amputa ţ ia radiculară, premolarizare 29. Reparaţii ale aparatelor ortodontice
10. Replantarea dentară . Transplantarea dentară 30. Profilaxia canei dentare
11.Tratamentul de urgenţă al accidentelor erupţiei dentare la 31. Stabilirea şi aplicarea planurilor de dispensarizare

dinţii temporart şi permanenţi complexe, aplicabile În corectlvtt ăţne şco lare şi preşcorare

1~. Tratamentul gingivitelor şi parodontilelor marginale 32. Diagnosticarea anomaliilor denlo-maxilare şi m ăsu tt

crcmce simple terapeutice (realizarea menţlnătoarelor de spa~u ,

13. Tratamente chirurgicale preprotetice necompncate oecondiţlonarea obiceiurilor vicioase)
(extracţia a lveoloplaslică , regu la rizări de creastă , Îndepărtarea 9 I 33. Depistarea şi profilaxia anomaliilor dento-mexnere În
exostozelor, gingivoplaslia, excizia şi plastia frenurilor şi bridelor) colectivităţi

14. Inserareaimplanturilorln creasta alveolam edentatll care 34. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiofogice ln
nu necesită nicio procedură de adi~elaugmentare osoasă medicina dentară

15. Realizarea lucrârllor profetica pe lmplanturl Competenţele care aparţin medicului stomatologlmedlculul
16. Tratamentul de urgenţă al plăgilor cavitAţii orale dentist nu pot fi anulate unui absolventde medicinAdentarAcare
17. Tratamentul de urgenţă in fracturile maxilo-mandibulare urmează o specializare Tn chirurgie dentoalveolară, chirurgie
18. Tratamentul supuraţiilor perlceceee (abces crc-medlc-teclelă, ortodonţie şi ortopedie dentc-teclelă,

vesUbularlpalatinal, parodontal) proteUcA, parodontologle, endodonţle.
19. Tratamentul nechirurgical de reducere a luxaţiilor Medicul dentist, medicul specialist şi medicul primar Tn

temporo-mandibulare stomatologie generală nu au dreptul de a practica incizii
20. Tratamentulcenetsimple la din1ii temporari şi permanen~ tegumentare cervlco-tedele.
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Pentru toate specialită~le medicinei dentare, inclusiv pentru
medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute
de Ministerul Sănătlţii pe diverse arii de specialitate conferă

drepturile legale fn vigoare.
Stagiul de doctorat Tn ştiinţe medicale nu se consideră ca

modul de pregAtire Tn rezidenţial, conform art. 11 alin. (4) din
Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat tn
specialitA~le prevăzute de Nomenclatorul specialitA~lor

medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de
asistenţă medicalA aprobat prin Ordinul ministrului sAnătă~i

publice şi al ministrului educa~ei, cercetării şi tineretului
nr.1.141/1.38612007.

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

Faţă decelede maisus,titluldedoctorTn ştiinţe medicale nu
se asimileazA celui de medic specialist, Tn conformitate cu
Adresa Ministerului SAnâtâţll nr. VIII d/4.127 din 23 Ianuarie
2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate contonn Regulamentului de
educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din
RomAnia,aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului
Medicilor Dentişti din RomAnia nr. 5812011, cu completArile
ulterioare, nu reprezintA atestate de studii complementare
(competen1e) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit
Adresei Ministerului SănătAţii nr.112 din 7 ianuarie 200B.

DECIZIE
privind aprobarea competenţelormedicului specialist ş i ale medicului primar

În chirurgia dento-alveolară

Tn temeiul art. 500, 502şi 525dinLegea nr. 9512006 privind reforma În domeniul s ănătăâl, cu modificările şi completănle ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicil or Denti şti din România adoptă următoarea decizie:

Art.1. - Se aprobă competenţele medicului specialist şi ale Art. 3. - La data intrări i in vigoare a prezentei dedzll se

medicului primar În chirurgia dento-alveolară , prevăzute În abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor
, . . . Dent i şti din România nr. 6f2008 privind Lista cuprinzând

anexa care face parte I ntegrantă din prezenta decizie. procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist
Art. 2. - Prezenta decizie se publică În Monitorul Oficial al ş i de medicul primar În chirurgia dento-alveolară, publ i cată Tn

RomAniei, Partea 1. Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 345 din 5 mai 2008.

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentiştt din România,
Ecaterin a Ionescu

Bucureşt i , 30 iunie 2012 .
Nr. 50.

Competentele medicului specia lis t şi ale medicului prima r
in chirurgie dentc-alveotară

1. Consu l taţi a de specialitate, inclusiv consult oncologie 13. Metode chirurgicale preprotetice: exracţla

preventiv afveoroprastrcă . requranz ă rt de creastă , îndepărtarea

2. Tehnici de anestezie În medicina dentară exostozelor, gingivoplastia, excela şi plastla frenurilor şi bridelor,
3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco- extirparea hiperplaziilor inflamatorii, extirparea fibromatozelor

regionale, in vederea menţinerii funcţiilor vitale tuberozitare, excizta crestelor balante; plastia şan1url lor

4. Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor locale ale periosoase; remodelarea procesului alveolar; plastia modelantA
anesteziei loca-regionale """ a 7 24 t a torusurilor) I 1 ,

5. Tehnici de extracţie a dinţilor temporar! ş i permanenţi :;J I 14. Metode chirurgicale preimplantare: grefe de augmentare,
6. Tratamentul de urgentă al accidentelor şi compuceţmor ediţie ş i Interpozfţte : elevaţie membrane! sinusale şi mărirea

extraC1iei dentare distall1eisubsinusale (Iifting Sinus)
7. Odontectomia din~lor incluşi 15. Inserarea implanturilor şi realizarea lucrărilor profetica pe
B. Rezecţla eplcelă, amputa~a, premolarlzarea Implanturl
9. Replantarea denteră. Transplantarea dentară 16. Tratamentul de urgentAal plăgilor cavit:ă~i orale
10. Tratamentul accidentelor etupjlel dentare la din~i 17. Tratamentul de urgentAal fracbJrilormaxilo-mandibulare

temporar; şi definitivi 18. Tratamentul supuraţiilor periosoase (abces vestibularl
11. Redresarea chirurgical-ortodontică a din~lor incluşi, Tn palatinallparodontal)

colaborare cu medicul specialist ortodont 19. Biopsia leziunilor premaligne ,i/sau cu potenţial de
12. Tratamentul (inclusiv chirurgical) al parodonlopatiilor malignizare ale mucoasei orale

marginale cronica 20. Biopsie glandelor sellvare mici
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21. ExIirparea chirurgicală a tumorilor de tip .epulis-Iike·,
papilom, fibrom, mucocellsialochist, cu obligativitatea
examenului histopatologic

22. Tratamentul chirurgical al chisturilor oaselor maxilare
care nu implicA sinusul maxilar, fosele nazale şi canalul
mandibular)

23. Tratamentul nechirurgical de reducere al luxaţiilor

temporo-mandibulare
24. Tratamentul cariei simple la din1iitemperari şi permanenţi
25. Tratamentul pulpitelor acute şi aonice la din1iitemporari

,i permanerlli;
26. Tratamentul necrozei ,i gangrenei pulpare la din~i

temporari ,i permanerlli
27. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronice
28. Tratamentul afecţiunilormucoasei orale (gingivostornatite

eritemaloaselulcero-necrotice, ulcera1ii aftoase, infecţii virale,
infecţii fungice, hipertrofii gingivale, manifestări alergice)

29. Tratamentul protetic alleziunilor ccronere
30. Tratamentul edentaţiei parţiale

31. Tratamentul edentaţiei totale
32. Tratamente specifice chiru rgiei oento-elveorare la

pacien~i cu afecţi un i asociate ce nu necesi tă spitalizare
33. Efectuarea şi interpretarea examenelor radioioqtce şi

ImaglsUce În medicina dentară.

Competenţe le care aparţin medicului stomatolog/medicului
denllst nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care
urmează o specializare in chirurgie dento-alveolară , chirurgie
oro-maxllo-fac ia Iă . ortodonţie şi ortopedie dento-faciaIă ,

protetlcA, parodonto logie, endodonţie .

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

Medicul specialist şi medicul primar de chirurgie dento
elveolară nu au dreptul de a practica incizii tegumentare
cervico-faciale, respectAnd Ghidul de practică fn chirurgia dento
alveolarA, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 12812011
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru
specialitatea chirurgie orală şi maxilo-faciaIă.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru
medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute
de Ministerul SAnătă~i pe diverse arii de specialitate conferA
drepturile legale fn vigoare.

Stagiul de doctorat fn tliin1e medicale nu se consideră ca
modul de pregătire fn reziden~at, conform art. 11 alin. (4) din
Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezldenţlat fn
specialităţile prevăzute de Nomenclalorul specialităţilor

medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de
aeletentă medicală aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii

publice şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului
nr.1.141/1.3B6I2007.

Faţă ce~ de mai sus , \lit'.ul de doc\oţ"inştiinţt!medicale nu
se asimilează celui de medic specialist, in conformitate cu
Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VlII d/4.127 din 23 lanuerle
2008.

Cursu rile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de
educaţie med ica lă continuă al Colegiului Medicilor Denttştl din
România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului
Med icilo r Dentişti din România nr. 581201 1, cu ccmoretănle

ul terioare, nu reprezin tă ates tate de studii complementare
(competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, pob1vlt
Adresei Ministerului Sănătăţi i nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

DE CI ZIE
priv ind apro barea competenţe lo r mediculu i specialist şi ale medicu lui primar

in chirurgia oro-maxilo-faciaIă cu dub lă li cenţă (medicină denta ră şi med icină genera lă)

sau absolvenţi ai facultăţilor de med ic i nă denta ră

Tntemeiul art. 500, 502 şi 525 din l egea nr.9512006privind reforma in domeniul sănătăţii, cu mex:lificările şi rompletările ulterioare,

Consil iul naţional al Colegiului Medicilor nenttşn din România adoptă următoarea decizie :

Art. 1. - Se aerob ă competenţele medicului specialist şi ale Art . 3, - La data i ntră ri i in vigoare a prezentei dedzll se
medicului primar in chirurgia oro-maxno-facară cu dublă li cenţă abrogă Deciz ia Consil iului naţional al Colegiului Medicilor
(medicină dentară ş i medicină generală) sau absolvenţi ai Dentişf din România nr. 7/2008 privin d Lista cupr inzând

procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist
faCIJItă~lor de medicină dentară , p revăzute in anexa care face

şi de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-faciaIă cu dublă

parte integ rantă din prezenta decizie. licenţă (med icină dentară şi medicină generală) sau absolverlli
Art. 2. - Prezenta decizie se publică in Mon.!!o~!.,0Y~ia!.-aII'~ai facultăţi lor de medicină dentară , publicată in Monitorul Oficial

RomAniei, Partea 1. al României, Partea 1, nr. 345 din 5 mai 2008.

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Romania,
Ecaterlna Ionescu

Bucureşti, 30 iunie 2012.
Nr.51.
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Competentele medicului specialist fi ale medicului primari" chirurgie oro-mexilo-faciali cu dubli licenţi

(medicinA dentari ,1 medicinA generali) sau absolvenţi al facultlţllor de medicinA dentarl

1. Consultaţia de specialitate, inclusiv consult oncologie
preventiv

2. Anestezia in chirurgie oro-maxilo-taciaIă şi medicina
dentarA

3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco
regionaleÎn vederea menţinerii funcţiilor vitale

4. Tratamentul accidentelor şi compllca~lIor locale ale
anesteziei loco-regionale

5. Extracţia din~lor temporari şi pennanenţi
6. Tratamentul accidentelor şi compllcaşllor locale ale

extracţiei dentare
7. Rezecţie apicali. amputa~a radiculară, premolarizarea
B. Replantări şi transplantări dentare
9. Tratamentul chiru rgical al parodonlopatiilo r marg inale

cronice
10. Tra tamentul chirurgical preprotetic şi prelmpla ntar
11. Inserarea implanturilor şi realizarea l ucră ri l or protetice pe

implanbJri
12. Etevaţta mucoasei slnuzate şi mărirea distanţei

subsinuzale (Iifting sinus)
13. Tratamentul incluziei dentare şi a accidentelor erupţiei

dentare
14. Tra tamentul supuraunor oro-maxno-tacreie
15. Tra tamentul afecţi un i l or sinuzale de origine dentară

16. Tra tamentul durerii in teritoriul oro-maxito-facial
17. Tratamentul de urgenţă şi definitiv in traumatotoqta ora

maxllo-facia lă

18. Tratamentul chisturitor şi tumoritor benigna ale oaselor
maxilare

19. Tratamentul nrmornor benigne ale părţi l o r moi oro-rnaxno-
cervico-faciale

20. Tratamentul tumorilor maligne oro-maxilo-cervico- taclale
21. Tra tamentul afecţiunilor articulaţie! temooro-mancnburare
22. Tra tamentul afecţiunilo r glandelor salivare
23. Tratamentul ma lformaţiilor congenitale ale feţe i şi

maxilarelor
24. Tratamentul chirurgical al anomaliilor oento-maxnare. in

colaborare cu medicul specialist/primar ortodont
25. Plastia reconstructlv ă de părţi moi şi osoase in terito riul

crc-medlo -cervico-tactat

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂN IA

26. Tratamentul cariei simple şi complicate la din~i temperari
şi permenen11

27. Tratamentul afecţiunilormucoasei orale (gingivostomatite
eritematoaseJulcero-necrotice, ulcera~i aftoasa, infecţii virale,
Infecţii funglce, hlpertrofll glnglvale, manlfestilrl alergice, lezlunl
cu potell1iel de malignizareJpremaligne)

28. Tratamentul protetic alleziunilor coronare
29. Tratamentul edenta.~ei parţiale

30. Tratamentul edenta~ei totale
31. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi

imagistice fn teritoriul oro-maxilo-facial
Competen1ele care aparţin medicului stomalologlmedicului

dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care
urmeaz ă o specializare În ch irurgie dento-alveolară . chirurgie
oro-maxno-tactată . ortodonţie şi ortopedie dento-faclaliil. ,
protencă , oarooontoroqte. enoooonue.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru
medicul stomatolog/medicul dentisl, competenţele recunoscute
de Ministerul S ănăt ăţlt pe diverse ar ii de specialitate conferă

drepturile legale În vigoare.
Stag iul de docto rat În şti in ţe medicale nu se consideră ca

modul de pregătire În reziden ţ ia l, conform art . 11 alin . (4) din
Regulamentul de efectua re a preq ătirf prin rezidentiat Tn
specia lităţi le prevăzu te de Nomenclatorul specia l tăţilor

medicale , medico-den lare şi farmaceutice pentru reţeaua de
asistenţă medicală , aprobat prin Ordi nul ministrului sMătăţii

publice şi al ministrului ed ucaţiei , cercetării şi tineretului
nr.1 .141/1.386/2007.

Faţă de ce le de mai sus, titlul de doctor În ştiinţe medicale nu
se asimi lează ce lui de medic speci alist , in con formi tate cu
Adresa Ministerului Sănătăţi i nr. VllI df4.127 din 23 tanuarle
2008.

Cursurile de o zi , desfăşurate conform Regulamentului de
educaţie med ica lă continuă al Colegiu lui Medicilor Dennştl din
România, aprobat prin Decizi a Consiliului naţi onal al Colegiului
Medicilor Dentlştt din Romania nr. 58/20 11, cu compretările

u lterioare, nu reprez i n tă ates tate de studii complementare
(competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, pob1vlt
Adresei Ministerului Sănătăţi i nr. 112 din 7 ianu arie 2008 .

00(1C D E C I Z I EI77()12
privind aprobarea competenţelormedicului s~e'cialist şi ale medicului primar În ortodonţie

,i ortopedie dento-faciafă

Tn temeiul ari. 500, 502 şi 525 din Legea nr.9512006 privind refonna Tn domeniul sAnAtă1Il, QJ modlflcâr11e şi axnpletAr11e ullBrloare,

Consiliul naţionalal Colegiului Medicilor DentlfO din Romlnla adoptă următoareadecizie:

Art. 1. - Se eprcbă competentele medlculul specialist şi ale
medicului primer În crtcdcnşe şi ortopedie dentc-teclelă,

prevăzute fn anexa care face parte integrantA din prezenta
decizie.

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

Art. 3. - La data intrării Tn vigoare a prezentei decizii sa
ebrogA Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor
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Dentişti din RomAnia nr. 212008 privind Lista cuprinzAnd şi medicul primar fn ortodonţie, publicată fn Monitorul Oficial al

procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist RomAniei, Partea 1, nr. 345 din 5 mai 2008.

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,
Ecaterlna Ionescu

Bucureşti, 30 iunie 2012.
Nr.52.

Competenţelemedicului specialist ,1 ala medicului prlmartn ortodonţla,1 ortopedie dento-faclall

1. Consulta~e pnmeră de specialitate şi control oncologie 21. Proceduri terapeutice ortodontlce specifice la copii cu
preventiv revot sneciate (copil Ql dlzabilltAţi)

2. Completarea integ rală ş i obligatorie a foii de observaţie pe 22. Stabilirea obiectivelor planului de tratament ortodontic
baza anamnezei, examenului clinic, examenelor

pentru diverse tipuri de anomalii, incluzând etapele de
complementare, rezultatelor altor spec i alităţi

3. Tehnici de amprentare pentru situaţii clinice diverse tratament, anticiparea rezultatelor, previziuni asupra creşterii şi

4. Analiza re laţii l or intermaxilare şi inregistrarea ocluziei evoluţiei cazului ş i asupra recidivei. evaluarea duratei contenţiei

habibJale 23. Efectuarea ş i interpretarea examenelor radiologice şi

5. Analiza şi interpretarea documentaţiei ortooontrce imagistice În medicina dentară

(fotografi i, modele, radiografii, examen antropologic etc.) În Competenţele care aparţin medicului stomatologfmedicului
vederea stabilirii diagnosticului anomaliilor dento-maxilare

dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care6. Depistarea şi oeconcnnonarea obiceiurilor vicioase
7. Depistarea tu l bură rilor funcţionale şi modalităţi terapeutice urmează o specializare in chirurgie oento-aiveorar ă . chirurgie

de reeducare funcţională oro-maxno-tactată . ortodonţie şi ortopedie oento-taclelă ,

8. Tratamentul oromactrco-oreventtv al anomaliilor dento- protetică, parodontologie, endodonţie.

maxilare Pentru toate specialităţi le medicinei dentare, inclusiv pentru
9. Tratament orlodontic interceptiv medicul stomatoroqzmeorcut dentist, competenţele recunoscute
10. Tratament ortodontico-pedcdontic (asiqurarea sănătăţii

de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferădentare, supravegherea evol uţie i sistemului dentar,
monitorizarea permută rii dentare, extracţi i dirijate etc.) drepturile legale În vigoare.

11. Diagnosticul ş i tratamentul urgenţei ortcoonttce Stagiul de doctorat În ştii n ţe medicale nu se consideră ca
12. Aplicarea şi conducerea tratamentului cu aparate modul de pregătire În reztoenţtat. conform ari. 11 alin. (4) din

ortodontlce mobillizabile (adaptare, activare, control, repa ra ţ i i Regulamentul de efectuare a pregătiri i prin rezidentiat fn

etc.) special ităţi le prevăzute de Nomenclatorul special tAţilor
13. Aplicarea şi conducerea tratamentului cu aparate

funcţiona le (ocluzie cons truită , adaptare, activare, control, medicale, medico-dentare ş i farmaceutice pentru reţeaua de
repara~i etc.) asistenţă medicală aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii

14.Aplicarea şi conducerea tratamentului anomannor oento- publice şi al ministrului educaţie i , ce rcetări i şi tineretului
maxllare cu aparate fixe ( pa rţi a le şi totale) nr. 1.141f1.386/2007.

15. Aplicarea ş i conducerea tratamentului cu dispozitive de Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor În ştii nţe medicale nu
mărire a ancorajului: aparate extraorare, implant ortooonncetc. se asimi lează celui de medic specialist, in conformitate cu

16. Realizarea ş i aplicarea dispozitivelor de contenue , . . _ _ _ .. . .
(temporară şi permanentă) .... ,..., .... _ ...... Adresa Ministerului Sanataţn nr. VIII d/4.127 din 23 lenuerle

17. Tehnici speciale de tratament ( g hidareaJdezvO I Iă rii ~2008;') 720 12
oc:Iuzale, tratament ortodontlc la adult etc.) Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de

18. Diagnosticul şi tratamentul ortodontic al malforma1iilor educeşe medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din

congenitale România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului
en::i~iagnOStiCUI şi tratamentul ortodontic al slndrcemelcr Medicilor Dentişti din RomAnia nr. 5812011, cu completArile

g 20. Tratamente ortodontice complexe interdisciplinare ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare
(ortodontico-chirurgicale, ortodontico-protetice, ortodontico- (ccmoetenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, pobivit
parodontale etc.) Adresei Ministerului SănătAţll nr.112 din 7 Ianuarie 2008.
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