Colegiul Medicilor Dentişti din România

Decizie nr. 7 din 28/06/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr: 614 din 20/0812014
Decizia nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Deci2iei Consiliului na~onal al Colegiului Medicilor Dentişti din
România nr. 58/2011 privind organizarea sistemutui de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru
aprobarea Requlamenfulul
de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România

În temeiul alt 500,
completările ulterioare;
Consiliul

M2, §1Q

naţional al Colegiului

şi

Q2fi

din Legea ne. 95/2006 privind reforma În domeniul

Medtcilor Dentişti din România

adoptă următoarea

sănătăjii, cu modificările

şi

decizie:

Art. 1.- Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului
de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului
de educaţie medicală continuă
al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 900 din 19 decembrie
2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Nerealizarea numărului minim de credite de educaţie medicală continuă impllcă, conform legii, suspendarea
dreptului de liberă practică până la Îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), În condiţiile cuprinse În prezenta decizie."
2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Punctajul profesional minim pe care trebuie să il realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de
EMC pe parcursul a 5 ani, cel puţin 20 de credite anual."
3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Creditele de EMC realizate În intervalul prevăzut la alin. (1) care depăşesc punctajul profesional minim nu se
reportează pentru următorul ciclu de 5 ani."
4. La articolul 7 alineatul (1), literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) certificatul de membru al CMOR, În copie certificată conform cu originalul de preşedintele colegiului teritorial;
e} un exemplar al documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist, în original;".
5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
.
"Art. 8. - (1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se efectuează de către colegiul teritorial în care acesta
este Înregistrat, actualizând in mod corespunzător fişa profesională a medicului dentist, in următoarele situa~i:
a) la avizarea anuală a certificatului de membru al CMOR;
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 solu~onării abaterilor disciplinare;
f) la transferul dintr-un colegiu teritorial În altul;
g) În alte cazuri stabilite prin decizie a consiliului colegiului teritorial."
6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În vederea creditării formelor de educa~e medicală continuă, cererile pentru stabilirea ş,j acordarea numărului de
credite de EMC se comunică CMOR după cum urmează:
a) congrese şi conferinţe/simpozioane
- până la data de 15 noiembrie a anului anterior celui in care acestea vor avea loc;
b) celelalte forme de Efv1C - cu minimum 30 de zile Înainte de desfăşurarea efectivă a formei de EMC."
7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul

(31), cu următorul

cuprins:

1

"(3 ) Stabilirea şi acordarea numărului de credite de EMC se realizează numai pentru formele de educaţie
continuă ale căror cereri de creditare au fost depuse În termenul prevăzut la alin. (3)."
8, La articolul 12, literele b) şi Q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) modelul cererilor de acredîtarelreacreditare
a furnizorilor de EMC, prevăzute În anexele nr. 2Aşi 26;
d) modelul avizului de principiu privind creditarea formei de EMC, prevăzutîn anexa nr.4;".
n.r..1-.6. se modifică şi se inlocuiesc cu anexele nrJ-Yl, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. II.· Prezenta decizie se publică În Monitorul Oficial al României, Partea 1.
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