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Colegiul Medicilor Stomatologi din România 

 

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

 
Decizia nr. 8/2CN/2022 

privind desfășurarea manifestărilor de educație medicală continuă 
 
 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 8 aprilie 2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 533 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 34 din Regulamentul de organizare 

și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale 

naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere contextul actual generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

în vederea aplicării prevederilor anexei nr. 3 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor 

Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală 

continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație 

medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație 

medicală continuă adresate medicilor stomatologi, 

în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

al art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 

adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie: 
 

Art. 1. Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (4) din anexa nr. 3 la Decizia Consiliului național al 

Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de 

educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor 

de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor 

de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi, în tot cursul anului 2022, manifestările de 

educație medicală continuă nonformale se pot organiza cu prezență fizică sau în sistem hibrid, cu 

respectarea măsurilor prevăzute de lege. 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 
Prof. dr. Ecaterina IONESCU 

 


