
Colegiul Medicilor Stomatologi - Mureş, organizează  în sistem on-line, în zilele de : 

 06 noiembrie 2021 

 13 noiembrie 2021 

două seminarii interactive pe teme juridice, dedicat medicilor stomatologi, în baza noilor acte 

normative , susţinut de Av. Luciana Mihai (consultant, mediator şi trainer, cu practică specializată 

şi experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului medical, sub deviza Legal Training & More). 

Tematică seminar 06 noiembrie 2021 
Cum dovedim calitatea actului medical şi siguranţa pacientului în cabinetul stomatologic? 
 noutăţi legislative în practica stomatologică 

 noile norme privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea prevăzute de OMS nr.1761 / 2021 

 standardul legal pentru calitatea serviciilor şi siguranţa pacientului 

 harta riscurilor (directe şi asociate) 

 bune practici şi proceduri în acord cu noile reglementări 

Tematică seminar 13 noiembrie 2021 

Instrumente juridice în acord cu noile reglementări legale şI deontologice 

 noul Cod deontologic al medicului stomatolog – noi reguli de deontologie profesională şi etică 

medicală în cabinetul stomatologic 

 consecinţe privind răspunderea disciplinară şi răspunderea civilă 

 cazuistică şi dezbateri 

Taxă de participare  la ambele  seminarii = 250 lei 

Program seminarii 

Sâmbătă – 06.11.2021  Sâmbătă – 13.11.2021 
10,00 – 10,45 Conferinţa  10,00 – 10,45 Conferinţa 

10.45 – 11,00 Întrebări şi răspunsuri  10.45 – 11,00 Întrebări şi răspunsuri 

11,00 – 11,45 Conferinţă  11,00 – 11,45 Conferinţă 

11.45 – 12,00 Întrebări şi răspunsuri  11.45 – 12,00 Întrebări şi răspunsuri 

12.00 – 12.15 Pauză  12.00 – 12.15 Pauză 

12.15 – 13.00 Conferinţă  12.15 – 13.00 Conferinţă 

13.00 – 13.30 Întrebări şi răspunsuri  13.00 – 13.30 Întrebări şi răspunsuri 

 

Înscrierile se pot face la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi-Mureş, str. Libertăţii 
nr.81, telefon 0265-212333, 0762-258333, email: cmdmures@gmail.com, precum şi în 
următoarele conturi bancare :   

 

Colegiul Medicilor Stomatologi-Mureş Colegiul Medicilor Stomatologi-Mureş 

Târgu Mureş, str. Libertăţii nr.81 Târgu Mureş, str. Libertăţii nr.81 

CUI 16954246 CUI 16954246 

Banca Transilvania Târgu Mureş Libra Bank Târgu Mureş 

Cont : RO18 BTRL 0270 1205 M590 76XX Cont: RO96 BREL 0002 0007 3078 0100 

 


