DIN 2008, FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂ
DOAR CU CERTIFICAT DE MEMBRU CMDR
Conform Legii 95 / XIII / 2006, Colegiul Medicilor Dentişti din România este autoritatea competentă
care prin înscrierea în cadrul său a medicilor dentişti, îi autorizează să practice profesia. Articolul 499
stabileşte modalitatea de comunicare a datelor pentru cetăţenii străini membri CMDR, către statele de
origine. Pentru aceste motive, legiuitorul a hotărât în art. 502/1/e următoarea obligaţie a CMDR : întocmeşte, actualizează permanent (lunar) Registrul Unic al medicilor dentişti din România, administrează
pagina de internet de publicare a acesteia şi înaintează TRIMESTRAL Ministerului Sănătăţii Publice un
raport privind situaţia numerică a membrilor săi, evenimentele înregistrate în domeniul său de autorizare,
control şi supraveghere a exercitării profesiei de medic dentist .
Articolele 504-506 din lege sunt dedicate înscrierii medicilor în colegiile teritoriale şi condiţiile
îndeplinirii criteriilor .
Decizia Consiliului Naţional privind eliberarea Certificatului de membru CMDR (publicat în MO 11/2007)
stabileşte, conform legii 95 / XIII ce date personale trebuie înscrise, ele stînd la baza comunicării lunare.
CMD Judeţene trebuie să comunice periodic prin programul Medisoft , aprobat de CN toate datele în
sistem electronic până cel târziu data de 25 a fiecărei luni. Pentru aceasta sunt desemnaţi ca responsabili
de comunicarea programului, secretarii birourilor executive care trebuie să completeze declaraţia de
confidenţialitate, conform legii 476/2003. Alături de ei, va lucra la prelucrarea datelor, un angajat din
personal ce le va înscrie pe CD.
Începând cu 1 ianuarie 2008, am fost anunţaţi de MSP că vor începe comunicările trimestriale.
Situaţia actuală, conform statisticii , este că în judeţe mai sunt de înregistrat şi înmânat circa 5000 (cinci mii)
de certificate de membru, care au fost trimise de mult de la Sediul Central . Aceasta presupune mai multă
implicare pe plan local, ocazie cu care se reglează şi colaborarea dintre medicii aleşi in CMD Judeţene şi
colegii din teritoriu, precum şi datoriile financiare. Probabil că nu este cunoscută suficient Legea 95 / XIII cu
obligaţiile si drepturile ce revin în calitate de membru CMDR .
Termenul acordat de Consiliul Naţional al CMDR pentru înmânarea Certificatelor este 31 octombrie
2007 şi nu trebuie prelungit, Autorizaţiile de Liberă Pactică ale DSp expirînd. Să nu se uite că în aceste zile
au terminat facultatea şi se vor înscrie in CMDR peste 1.500 de absolvenţi . Deasemenea, sunt peste 5.500
de medici în jurul vârstei de pensionare, chiar dacă mulţi vor solicita prelungiri anuale . Deja au început
transferuri dintr-un judeţ în altul . Sunt destul de multe dosare la comisiile de disciplină, dintre care unele vor
primii sancţiuni, după cum mulţi medici dentişti restanţieri la cotizaţie vor fi sancţionaţi în judeţe .
Toate aceste date, precum şi altele : calificări profesionale, grade, ore emc, etc., vor trebui
comunicate electronic la Secretariatul General, lunar, iar aici se va emite raportul către Ministerul Sănăţăţii .
Doar pe baza exactitatăţii datelor comunicate din judeţe se va putea ţine evidenţa naţională şi se va
putea concepe un necesar periodic de medici, pe ani, zone geografice din ţară etc. Aşa cum s-a
hotărât în Consiliul Naţional, pe site-ul CMDR se vor face publice numai numele medicului dentist şi colegiul
judeţean din care face parte acesta cît şi un anuar actualizat .
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