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GRILĂ DE EVALUARE 
A CABINETULUI STOMATOLOGIC 

 
 
 

  A. Date personale ale medicului. 
Nume, prenume __________________________________________________________________ 
Nume anterior căsătoriei __________________________________________________________ 
Data naşterii __________________Localitatea ________________ Judeţul _________________ 
Cetăţenia _____________________________ Naţionalitatea _____________________________ 
B.I./C.I. seria _____ nr. _____________ Cod Numeric Personal __________________________ 
Eliberat la data de _________________________ de Poliţia _____________________________ 
Domiciliul ______________________________________________________________________ 
Telefon/Fax _____________________________________________________________________ 
 
  B. Criterii legale de autorizare. 
 

– Cunoaşterea legislaţiei medicale Titlul XIII din Legea 95/2006 
          Legea 629/2004 

– Act de deţinere a spaţiului (contracte de vânzare – cumpărare, închiriere, concesionare, comodat, etc.) 
– Diplomă universitară 

– Diplomă de pregătire postuniversitară 

– Certificat de avizare a cabinetului medical de către Colegiul Medicilor din România/Colegiul Medicilor 

Dentişti din România 

– Autorizaţia de Liberă Practică emisă de M. S. 

– Autorizaţia Sanitară de Funcţionare, avizată pe anul în curs 

– Autorizaţia pentru radiologia stomatologică C.N.C.A.N. 

– Autorizaţia de Protecţie a Muncii 

– Avizul M.S. Pentru cadrul mediu angajat şi contract muncă 

– Certificat de Înregistrare Fiscală (Cod Fiscal) 

– Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (S.R.L.) 

– Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Direcţiei de Sănătate Publică 

– Contract de Muncă sau Contract de Asigurare Socială a medicului şi a personalului angajat cu Direcţia 

Muncii şi Protecţiei Sociale 

– Contract colaborare de Prestări Servicii (inclusiv contract/convenţie service pentru aparatura medicală, 

incinerare, etc.) 

– Contract de Asigurare de Răspundere Civilă pentru riscuri profesionale în stomatologie (Mal-Praxis) 

– Dovada plăţii la zi a cotizaţei de membru CMDR 
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C. Criterii de pregătire profesională. 

 
Studii universitare de bază: Institutul de Medicină _______________________________________ 
Facultatea ______________________________________ Anul absolvirii ____________________ 
Studii postuniversitare: specialitatea __________________________________________________ 
Supraspecializarea ________________________________________________________________ 
Competenţă ______________________________________________________________________ 
Studii postuniversitare în desfăşurare: 
  rezident____________________________ 
  doctorand___________________________ 
Titluri obţinute: -medic specialist 
     -a 2-a specialitate 
     -medic primar 
     -doctor în medicină 
     -alte titluri 
Grade universitare: 
Educaţie Medicală Continuă (începând cu 01.01.1999) 
a)publicaţii:- autor/ coautor 
b)abonamente la publicaţii medicale: 

– “Viaţa Medicală” 
– “Viaţa Stomatologică” 

 
c)punctajul obţinut până în prezent (diplome, certificate, atestate obţinute) 
 Locul de muncă actual: 

– a)forma de practicare a profesiei: -patron 
                  -angajat 
       -contractant C.J.A.S.S.A. 

– b)forma juridică de organizare:  -cabinet individual 
                 -cabinete asociate 
       -cabinete grupate 
       -asociaţie familială 
       -societate civilă medicală 
       -societate cu răspundere limitată 
 

D. Criterii de dotare minima obligatorie. 
Dotare: 

 unit dentar cu cel putin doua piese terminale; 
 fotoliu dentar; 
 tensiometru şi stetoscop; 
 opţional: lampa de fotopolemizare, aparat de detartraj cu ultrasunete; 
       
       Instrumentar şi materiale: 
 ace Reamers, Hedstrom, Lenttullo, Miller,tirre-nerf, Kerr; 
 freze Beutelrock scurte şi lungi; 
 bisturiu pentru mucoasa; 
 cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior); 
 cleşte crampon; 
 chiurete tip Volkman – drepte şi curbe; 
 elevatoare drepte şi curbe; 
 foarfece chirurgicale drepte şi curbe; 
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 canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie; 
 oglinzi dentare; 
 sonde dentare; 
 pense dentare; 
 spatule bucale metalice; 
 excavatoare duble de diferite mărimi; 
 pense Pean; 
 lampă de spirt sau arzător de gaze; 
 linguri metalice pentru amprente şi/sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile); 
 matrice, portmatrice Ivory; 
 matrice, portmatrice circulare; 
 separatoare de dinţi Ivory; 
 mandrine piesă dreptă şi unghi; 
 seringă uniject cu ace; 
 ace chirurgicale atraumatice (de unica folosinta); 
 mandrine pentru piesă dreptă şi unghi; 
 instrumentar de detartraj de diferite forme; 
 freze pentru turbină din oţel şi diamante; 
 freze din oţel şi diamante pentru piesa dreaptă şi unghi; 
 gume, perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag; 
 bol de cauciuc; 
 spatulă pentru malaxat gips; 
 cutit pentru ceară; 
 materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare; 
 materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică; 
 materiale termoplastice; 
 materiale pentru coafaj pulpar; 
 materiale pentru obturaţii provizorii; 
 materiale pentru obturaţii fizionomice; 
 aliaj de Ag + Hg; 
 cimenturi dentare diferite; 
 materiale pentru terapia endodontică; 
 soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform; 
 substanţe anestezice injectabile şi de contact; 
 echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari). 
 
 Trusa de urgenţă: 
 
  1.tensiometru    1 buc 
  2.stetoscop    1 buc 
  3.garou    1 buc 
  4.seringi de unică folosinţă:-10ml 5 buc 

– 5ml 5 buc 
  5.ace sterile de unică folosinţă         10 buc 
  6.feşe      1 buc 
  7.alcool iodat 1%           100 ml 
  8.alcool sanitar 70           200 ml 
  9.apa oxigenata 3%           200 ml 
  10.leucoplast    1 tub 
  11.gelaspon    1 cutie 
  12.vitamina K (fitomenadion)      5 fiole 
  13.vitamina C    5 fiole 
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  14.glucoză 33%   5 fiole 
  15.ser fiziologic 9%   5 fiole 
  16.hemisuccinat de hidrocortizon     10 fiole 
  17.sulfat de Mg 20%   5 fiole 
  18.gluconat de Ca 10% si Mg 5 fiole 
  19.Miofilin 805   5 fiole 
  20.algocalmin    10 tablete 
  21.romergan    10 drajeuri 
  22.fenobarbital10%   5 fiole 
  23.nitroglicerina   1 cutie 
  24.nifedipin    1 cutie 
  25.etampsilat    5 fiole 
 
 
  E. Sistem informaţional: 

– Evidenţa datelor medicale: -registru pacienţi 
        -fişe pacienţi 
        -evidenţa informatică 
 
 
   
  
 
 
 CONCLUZII: 
 
 
 
 
 
 
 
Data:_____________________ 

Localiatatea:_______________ 

       

        Reprezentantul legal al cabinetului: 

        Dr. __________________________ 

         

 

        Comisia de Stomatologie: 

        1. Dr. _________________________ 

        2. Dr. _________________________ 


