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În temeiul hotărârilor și deciziilor Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea 
bolilor înalt contagioase pe teritoriul României din cadrul Departamentului pentru Situații de 
Urgență, 

urmare a declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de urgență pentru 
sănătatea publică cu impact internațional din cauza infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 
(pandemie COVID-19), 

pe baza dovezilor disponibile conform cărora virusul SARS-CoV-2 se transmite de la om la 
om prin contact direct și prin picături Fluge, 

având în vedere hotărârile și recomandările Ministerului Sănătății referitoare la acest 
fenomen, 

ținând cont de faptul că măsurile de prevenire și protecție sunt esențiale atât în domeniul 
asistenței medicale, cât și în cel al comunității,  

luând act de faptul că personalul medical trebuie să ia măsuri de protecție suplimentare 
pentru a proteja și a preveni transmiterea virusului în timpul îngrijirilor/serviciilor medicale 
acordate, 

în temeiul art. 537 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, 

Biroul executiv național  
al Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

 

adoptă următoarea 

Decizie 
 

Art. 1. Se aprobă constituirea la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România a 
Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, 
format din membrii Biroului executiv național, având ca obiectiv formularea de recomandări și 
măsuri preventive și de protecție pentru unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități 
de medicină dentară, precum și pentru Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivelul 
structurilor naționale și al colegiilor teritoriale, privind  prevenirea și limitarea riscului de 
îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale, 
respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional. 

Art. 2. Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu 
Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii 
stomatologi (anexa nr. 1), respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional (anexa nr. 
2). 

Art. 3. Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus 
SARS-CoV-2 va monitoriza periodic evoluția infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul 
României și a impactului asupra desfășurării activităților profesionale de către medicii 
stomatologi, respectiv asupra exercitării atribuțiilor de către corpul profesional și va formula 
recomandări ce vor fi comunicate colegiilor teritoriale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din 
România.  
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Art. 4. În contextul apariției riscului de infecție cu Coronavirus SARS-CoV-2, pentru a 
reduce la minimum expunerea membrilor corpului profesional și a personalului angajat al 
corpului profesional, raportat la prevederile Deciziei Consiliului național nr. 10/2CN/2020 privind 
aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial și ai biroului 
executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș pentru mandatul 2020-2023, în contextul 
măsurilor specifice adoptate de autoritățile de stat, Grupul de lucru pentru  prevenirea și 
limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 recomandă suspendarea activităților de 
organizare și desfășurare a alegerilor parțiale până la confirmarea de către autoritățile 
competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul 
României. 

Art. 5. Până la reluarea activităților de organizare și desfășurare a alegerilor parțiale 
pentru alegerea membrilor consiliului teritorial și ai biroului executiv al Colegiului Medicilor 
Stomatologi Timiș, activitatea curentă a colegiului teritorial se va desfășura în condițiile 
prevăzute în Decizia Adunării generale naționale nr. 5/1AGN/2020 și în Decizia Biroului executiv 
nr. 9/3BExN/2020, cu respectarea măsurilor comunicate Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș. 

Art. 6. Grupul de lucru pentru  prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus 
SARS-CoV-2 recomandă suspendarea activității Comisiei superioare de disciplină (CSD) din cadrul 
Colegiului Medicilor Stomatologi din România până la confirmarea de către autoritățile 
competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul 
României. 

Art. 7. Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-
CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi, respectiv 
a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional se afișează la sediul Colegiului Medicilor 
Stomatologi din România, la sediile colegiilor teritoriale și se publică pe site-ul Colegiului 
Medicilor Stomatologi din România, precum și pe site-urile colegiilor teritoriale. 

Art. 8. Anexele nr. 1 și 2 sunt parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 9. Prezenta decizie se comunică Departamentului Secretariat din cadrul Colegiului 

Medicilor Stomatologi din România și colegiilor teritoriale. 
 

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