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ÎNCHEIAT ÎNTRE 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, înfiinţată în baza Legii nr. 145/1997,  
denumită în continuare CNAS,  reprezentată prin: 

p. PREŞEDINTE 
VICEPREŞEDINTE, 

 

Adela COJAN 

 

şi 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, 
reprezentat prin: 

Preşedinte,                                                                 
 

Ecaterina IONESCU 

 



 

Prezentul protocol este realizat: 
În temeiul colaborării dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public potrivit 

dispoziţiilor art. 6, lit. a) din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării Punctului 
Naţional de Contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră, cu modificările ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile art. 485 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulament General privind Protecţia Datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
 
 

I. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 

Art. 1 (1) Obiectul prezentului Protocol îl constituie asigurarea de către CMSR a accesului 
CNAS la datele actualizate cu privire la medicii stomatologi cu drept de liberă practică pe teritoriul 
României, necesare furnizării de informații, la cerere, către beneficiari ai asistenței medicale 
transfrontaliere.  
          (2) Datele cu caracter personal, furnizate în temeiul prezentului Protocol pot fi prelucrate doar în 
scopul în care au fost furnizate cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi nu pot fi transmise 
terţilor, indiferent de calitatea acestora, cu excepţia transferului către instanţa de judecată sau către 
organul de urmărire penală, la cererea expresă a acestora, conform legii.  
 
 

II. DURATA PROTOCOLULUI 
 

Art. 2   Prezentul protocol este valabil începând cu data semnării şi rămâne în vigoare până când 
părţile convin altfel. 
 

III. FURNIZAREA DATELOR 
 

Art. 3 Furnizările de date sunt exceptate de la plată conform art. 6 lit. a) din Anexa la Ordinul  
Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014 
privind aprobarea organizării şi funcţionării Punctului Naţional de Contact pentru asistenţă medicală 
transfrontalieră, cu modificările ulterioare. 

Art. 4 (1) După intrarea în vigoare a prezentului Protocol, CMSR va asigura CNAS accesul la 
baza de date actualizată a medicilor stomatologi (Registrul unic al membrilor CMSR), astfel cum este 



publicată pe pagina de internet a organismului profesional, prin intermediul unui link necesar realizării 
obiectului prezentului protocol.  

(2) CMSR declară că datele puse la dispoziția CNAS, aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și 
că în desfăşurarea activităţii sale respectă legislația privind protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

(3) Link-ul de acces la informaţiile publice ale medicilor stomatologi  va fi comunicat de către 
CMSR după intrarea în vigoare a prezentului protocol şi conţine, următoarele categorii de date cu 
caracter personal: 

a) numele și prenumele persoanei; 
b) specialitatea; 
c) gradul profesional; 
d) atestatul de studii complementare/competenţe. 
(4) Condiţiile de acces prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de proces verbal, ocazie cu care 

se va menţiona faptul că datele în cauză intră sub incidenta Legii  nr. 190/2018 privind măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor). 
 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Art. 5 (1) Părţile se angajează să respecte dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) denumit în continuare 
Regulamentul (UE) 2016/679. 

 (2) În scopul respectării principiului transparenţei prelucrărilor de date personale, în termen de 
10 zile de la data intrării în vigoare, Protocolul va fi publicat pe paginile de internet ale CMSR şi PNC 
din cadrul CNAS, într-un spaţiu uşor accesibil publicului, dedicat transparenţei prelucrărilor de date cu 
caracter personal derulate de către fiecare dintre părţi. Protocolul poate fi afişat şi la sediul instituţiilor, 
într-un spaţiu amenajat corespunzător. 

(3) În sensul respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) părțile se vor informa în scris, 
reciproc, cu privire la  responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal desemnat, în cadrul 
fiecăreia dintre instituții, care să aibă acces la prelucrările de date cu caracter personal desfășurate în 
baza prezentului protocol și să poată colabora în scopul îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor prevăzute la 
art. 38 și 39 din Regulamentul (UE) 2016/679. 

Art. 6 Părţile se obligă să asigure exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la 
prelucrările de date cu caracter personal realizate în temeiul acestui Protocol, în condiţiile 
Regulamentului (UE) 2016/679. 

Art. 7 Orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal care priveşte datele prelucrate în 
temeiul prezentului Protocol este notificată, de îndată, celeilalte Părţi. Transmiterea notificării se 
realizează cel târziu la momentul transmiterii notificării către Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în condiţiile art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. 



Notificarea va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) din Regulamentul (UE) 
2016/679. 
          Art. 8 (1) Dacă CNAS constată că i-au fost furnizate date personale care nu fac obiectul 
prezentului Protocol, aceasta va dispune, prin responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, 
desemnat, notificarea de îndată a CMSR în scopul identificării condiţiilor şi cauzelor care au permis o 
furnizare neconformă cu termenii prezentului Protocol și luarea măsurilor ce se impun. 
 (2) CNAS se obligă să nu modifice datele puse la dispoziţie de către CMSR. 
          Art. 9 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Protocol, CMSR va furniza, în termen de 
30 zile către CNAS, modalitatea de acces la baza de date a medicilor stomatologi (Registrul unic al 
membrilor CMSR), care să permită căutarea automată a informaţiilor. 
          Art. 10 Baza de date a medicilor stomatologi (Registrul unic al membrilor CMSR), astfel cum este 
publicată pe pagina de internet a organismului profesional, se actualizează permanent, astfel că CNAS 
are acces la informaţiile actualizate, potrivit art. 4 şi 9, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalităţi 
între CMSR şi CNAS. 
         Art. 11 CNAS, prin intermediul PNC, va furniza, la cerere, către beneficiari ai asistenței medicale 
transfrontaliere, informaţii privind medicii stomatologi cu drept de liberă practică pe teritoriul României, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
        Art. 12 (1) CNAS şi CMSR vor stabili de comun acord măsurile de protecţie şi de securitate a 
datelor furnizate şi vor controla modul în care sunt aduse la îndeplinire. 

(2) CNAS şi CMSR vor desemna persoanele care să aducă la îndeplinire măsurile mai sus 
menţionate. 

 
V. DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 13 Orice modificare și/sau completare adusă prezentului Protocol se pot/poate face numai în 

scris, cu acordul părţilor, prin acte adiționale încheiate potrivit legii. 
 

Art. 14 Pe toată durata în care Protocolul este în vigoare, acesta produce efecte obligatorii faţă 
de CNAS, respectiv CMSR. 
 

Art. 15 Prezentul Protocol, s-a semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte semnatară, ambele având aceeași putere juridică. 
 
 
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE 
 
 
p. PREŞEDINTE 
VICEPREŞEDINTE, 
Adela COJAN 
 

 
 
COLEGIUL MEDICILOR 
STOMATOLOGI  DIN ROMÂNIA 
 
 
PREŞEDINTE, 
 

Ecaterina IONESCU 
 
 

 


