
Declaraţie pe proprie răspundere 

 

 

Subsemnatul/a Dr. .........................................................................................................,  

absolvent/ă al Facultăţii de Stomatologie/Medicină dentară 

.........................……….……………………, promoţia …………., declar prin prezenta faptul că nu 

intru sub incidenţa articolelor 481 şi 482 din Legea 95/2006 Titlul XIII privind exercitarea profesiei de 

medic dentist, care se referă la situaţiile de nedemnităţi şi incompatibilităţi cu profesia, astfel: 

 

ART. 489 

Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist: 

a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra 

umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic dentist şi pentru care nu a 

intervenit reabilitarea; 

b) medicul dentist căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită, 

prin hotărâre judecătorească sau disciplinară. 

ART. 490 

(1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibilă cu: 

a) calitatea de angajat ori colaborator al unităţilor de producţie ori distribuţie de produse farmaceutice, 

materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară; 

b) exercitarea în calitate de medic dentist, în mod nemijlocit, de acte şi fapte de comerţ; 

c) orice ocupaţie de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de medic dentist sau bunelor 

moravuri; 

d) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată 

ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de 

muncă; 

e) folosirea cu bună ştiinţă a cunoştinţelor medico-dentare în defavoarea sănătăţii pacientului sau în 

scop criminal. 

(4) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat să 

anunţe colegiul al cărui membru este. 

 

Jurământul lui Hipocrate 

 

 

"Odată admis printre membrii profesiei de medic dentist: 

Mă angajez solemn să-mi consacru viața în slujba umanității; 

Voi păstra profesorilor mei respectul și recunostința care le sunt datorate; 

Voi exercita profesia cu conștiință și demnitate; 

Sănatatea pacienților va fi pentru mine obligație sacră; 

Voi păstra secretele incredințate de pacienți, chiar și după decesul acestora; 

Voi menține prin toate mijloacele onoarea și nobila tradiție a profesiei de medic dentist; 

Colegii mei vor fi frații mei; 

Nu voi ingădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie, 

partid sau stare socială; 

Voi păstra respectul deplin pentru viața umană de la inceputurile sale, chiar sub amenințare, și nu voi 

utiliza cunostințele mele profesionale contrar legilor umanității. 

 

 

Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!" 

    

Data…………………………………………………………………. 

 

Semnătura……………………………………………………………… 

 

http://www.cmdbh.ro/juramantul-lui-hipocrate

