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ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI

DIN ROMÂNIA
COlEGIUL MEDICILORDENTlşn DIN ROMÂNIA

DECIZIE
privind aprobarea compalan\alor madlcululapeclaliat,i ale medicului primar in protetlca dentari

n-.. ar< 500, 502" 52S dn Ulgea rr. 9!>'2006 poM>d """""" In domon U
dnNţi, cumocificArie şi ~iIe ulterioare,

ConslDul n-tlonal al Colegiului M.dlcllor o.nd,d din RomInla ltdoptA
utmătoerea decizie:

Alt 1. - Se _ aJrI1lllIsnţ8Ie med laJkJl_ lat"al. """""'*-' """""
In pn>I"" --. provOzute In anexa care face parte ,_ . ""' prezenta
ded2le.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea 1.

Preşed intele Colegiului Medici l(l( Dennştt din România.
Ecateri na Ionescu

Bucureşti . 30 iunie 2012.
Nr.57.

competen ţele medicului specialist ş i ale medicu lui primar in prot etica dentară

1. Consuttaua de specialitate, inclusiv consult oncologie preventiv
2. Elaborarea diagnosticului şi a planului de tratament
3. Proceduri de pregătire pre- şi pro-protencă a cămpulu i protetic
4. Planificarea şi aplicarea conceptelor ccluaate În realizarea protezărilor fixe şi mobmzabue În cazuri

clinice complexe
5 . Realizarea proteză ri i provizorii fixe În cazuri clinice complexe
6. Aplicarea tehnicilor de amprentare moderne implicate În algoritmu l de protezare fi xă pe dinţi

naturali ş i pe implanturi
7 . Apl icarea diferitelor tipuri de preparări in cazuri cl inice complexe (protezare metale-ceram ică .

protezări integral ceramlce. punţi colate)
8. lnregi strarea relaţiilor mandibulo-craniene În cazurile complexe de leziuni odontale şi edenta ţie

parţia lă redusă cu ajutorul arcurilor faciale şi transferul in laborator al datelor pe articutatoare
semiadaptabile şi total adaptabile

9 . Prepararea şi realizarea componentei protence fixe din cadrul unor tratamente mixte fixe 
mobutzabue

10. c oretarea etapelor clinice cu etapele tehnologice in cazurile clinice complexe ce necesită

prolezare fixă

11. Realizarea protezări i provizori i mobilizabile in cazuri clinice complexe
12. Conceperea designului proteze ! parţia l e mobmzabne scnetetete cu sisteme speciale de

menţinere , sprijin şi stabilizare in cazuri clinice complexe
13. Inregistrarea retaunormandibulo-craniene in cazurile complexe de edentauecu ajutorul arcurilor

faciale şi transferul in laborator al datelor pe arncotatoare semiadaptabile şi total adaptabile
14. Corelarea etapelor clinice cu fazele tehnologice pentru diferitele tipuri de prctez ă ri mobn tzabne

care hlpflc6 te/esooparea., coroanele freza1e. geJvsnotorrnare
15. Ap/k:area procedurilor terapeutice jmpteate In algoritm ul dlnk;o-tl!l hnol~ de realizare a

prote2AriIor totale In ClIZLIri dinice complexe
16. Aplicarea tehnicilor de ciptuşireIrebaz B protezeIormobiizabile
17. Tehnici de realizare B rest8l.riri1or~ pe implanturl dentare
18. Elaborarea protocolu lui terapeutic~Interdl~lnar. al eaZU'11orparticulare de edentaţIe

19. Tratamentul protetic la ex>pi şi adolescent
20.Aplicaţi d inlco-tehnologicede reabilitare B pierderilor de substanţA mici fi medii In C8Zl6i clinice

al peIoIcgle complexl
21. Algoritmul c:inico-tehnologic al restBLririor protetice pe implanturl
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22. Realizarea algoritmului terapeutic protetic al pacienţilor cu patologie complexă, asociată şi

multidisciplinară

23. Efectuarea şi interpretarea examenului radiologic şi imagistic În medicina dentară.

Competenţelecare aparţin medicului stomatologlmedicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent
de medicină dentară care urmează o specializare În chirurgie dento-alveolară, chirurgie oro-maxilo-faciaIă,

ortodonţie şi ortopedie dento-faciaIă, protetică, parodontologie, endodonţie.
Pentru toate specialităţile, inclusiv pentru medicul stomatologldentist, competenţele recunoscute de

Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale În vigoare.
Stagiul de doctorat În ştiinţe medicale nu se consideră modul de pregătire În rezidenţiat, conform

art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat În specialităţile prevăzute de
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă

medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului
nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor În ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist,
În conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului
Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din
România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentiştl
ş i pentru apro barea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din
România, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare ( competenţe) şi nici
nu pot fi asimilate cu acestea, potri vit Adresei Ministerului Sănătăţi i nr. 112 din 7 ianuarie 2008 .
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