
APEL CATRE MEDICINA DENTARĂ!!!!!  

From: STMF_med_dentara med <stmfmeddentara@gmail.com>  

Sent: Wednesday, December 12, 2018 11:51 AM 

 

To: CMDJ ALBA <cmdjalba@yahoo.com>; CMDJ ARAD <cmdarad@yahoo.com>; CMDJ 

ARGEŞ <cmdjarges@yahoo.com>; CMDJ BACAU <cmdbacau@yahoo.com>; CMD Bihor 2 

<secretariatcmdbh@gmail.com>; CMD Bistrita 2 <dentbistrita@gmail.com>; CMDJ 

BOTOŞANI <cmd.botosani@yahoo.com>; CMDJ BRAILA <cmdbraila@yahoo.com>; CMDJ 

BRASOV <cmdr_bv@yahoo.com.ph>; CMDJ BUZAU 2 <cmdj_bz@yahoo.com>; CMDJ 

CALARASI <cmd_cl@yahoo.com>; CMDJ CARAŞ SEVERIN 

<colegiulmedicilorcs@gmail.com>; CMDJ CLUJ <cmdcluj@yahoo.com>; CMDJ 

CONSTANTA <cmdconstanta@gmail.com>; CMDJ COVASNA <cmdcovasna@yahoo.com>; 

CMDJ DAMBOVITA <cmd_dambovita@yahoo.com>; CMDJ DOLJ 

<meddentdj@yahoo.com>; CMDJ GALATI <cmdgalati@yahoo.com>; CMDJ GIURGIU 

<dr_ionita.marioara@yahoo.com>; CMDJ GORJ <cmd_gj@yahoo.com>; CMDJ HARGHITA 

<cmdrhr@gmail.com>; CMDJ HUNEDOARA <cmdhd2008@yahoo.com>; CMDJ IALOMITA 

<andrei.tron@gmail.com>; CMDJ IASI <colmdentiasi@yahoo.com>; CMDJ ILFOV 

<cmdrilfov@gmail.com>; CMDJ MARAMURES <dentisti@colmedmm.ro>; CMDJ 

MEHEDINTI 2 <cmd_mh@yahoo.ro>; CMDJ MURES <cmdmures@gmail.com>; CMDJ 

NEAMT <ancuta.miron@yahoo.com>; CMDJ OLT <cmdr_olt@yahoo.com>; CMDJ 

PRAHOVA <cmdprahova@yahoo.com>; CMDJ SALAJ <cmdsalaj@gmail.com>; CMDJ 

SATU MARE <colmedsm@gmail.com>; CMDJ SIBIU <cmdsibiu@gmail.com>; CMDJ 

SUCEAVA <cmdsuceava@gmail.com>; CMDJ TELEORMAN <mirela.maruta1@gmail.com>; 

CMDJ TULCEA <cmdtulcea@gmail.com>; CMDJ VRANCEA <cmd_vn2000@yahoo.com>; 

office@cmdb.ro; cmdr timis <timiscmdr@gmail.com>; Secretariat [CMDR] 

<Secretariat@cmdr.ro>; colegiulmedicilorstomatologi_vs@yahoo.com 

Subject: APEL CATRE MEDICINA DENTARĂ!!!!! 

  

APEL CATRE MEDICINA DENTARĂ!!!!! 

  

Imi permit sa va informez despre o acțiune a CMDR, acțiune desfășurată în secret.  

  

Uitați ce propune președinta Ionescu de la CMDR. Vrea sa schimbe denumirea noastră din 

medici dentisti in medici stomatologi( care a fost schimbată in 2007 la recomandarea UE, pentru 

armonizare) inclusiv schimbarea numelui Colegiului si implicit schimbarea numelor facultăților. 

Dar scopul urmarit prin acest act este reducerea numărului membrilor din Adunarea generală 

națională si urmărește centralizarea puterii in mâinile Bucureștiului ( nr.medicilor dentisti este 

aproximativ de 5000,iar in restul județelor numărul a scăzut, exceptând orașele universitare dar 



pe acestea vrea sa le anihileze tocmai pentru ca are controlul asupra Bucureștiului prin Colegiul 

medicilor dentisti București unde este vice-președinta, are zeci de funcții prin cumul)tocmai 

pentru a crea sistemul totalitar pe care îl are deja în Consiliul Național. Este o discriminare crasă 

iar județele mici (unele au fost 80 de medici),altele si sărace nu vor avea nici un cuvant de 

spus.  Totul pentru că-si dorește inca 2 mandate in fruntea CMDR,pentru a uzita de banii 

noștri,pentru crearea unei rețele preferențiale în scopul propriu. In plus,prin schimbarea 

denumirii facultăților si cu ajutorul ministrei învățământului se va favoriza rămânerea anumitor 

persoane in functiile de conducere spunând că e alta forma juridică, deci pot candida din nou pe 

funcții de conducere în cadrul facultăților.  Dar in primul rand ne rup de Europa, vor fi probleme 

cu actele medicilor, birocrație maximă, nici nu suntem reprezentați în Europa,ne-au dat afară din 

FDI,organism profesional de med dentară.   

Am descoperit acest act acum cateva zile iar de aceasta actiune nu știe nimeni decat cei implicati 

direct. In rest,nimeni din CMDR.Am inceput sa căutăm,sa cerem informații si începem să 

aflăm.  O sa facem public toate acestea,pe toate canalele.  

  

O să-mi permit sa vă informez in continuare. 

Cu deosebită considerație,  

  

Dr. Mihaela Cuțui 


