Către:

Parlamentul României
Camera Deputaților
Domnului Președinte Ion Marcel CIOLACU
Senat
Domnului Președinte Titus CORLĂȚEAN
Guvernul României
Domnului Prim-ministru Ludovic ORBAN,
Ministerul Afacerilor Interne
Domnului Ministru Ion Marcel VELEA,
Ministerul Finanțelor
Domnului Ministru Florin CÎȚU,
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Domnului Ministru Ion ȘTEFAN,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Doamnei Ministru Victoria Violeta ALEXANDRU,
Ministerul Sănătății
Domnului Ministru conf. dr. Victor Sebastian COSTACHE,
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Doamnei Președinte Adela COJAN,
Având în vedere necesitatea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca
urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus
SARS-CoV-2, personalul medical fiind resursa cea mai prețioasă deținută de România în efortul
de combatere a infecției cu COVID-19,
în condițiile în care profesia de medic stomatolog reprezintă una dintre profesiile cu risc
foarte mare de expunere la infecția cu COVID-191,
iar, pe de altă parte, conform prevederilor art. 480 din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesia de medic
stomatolog are ca scop asigurarea sănătății publice și a individului prin activități de prevenție,
diagnostic și tratament ale maladiilor și anomaliilor oro-dento-maxilare și ale țesuturilor
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U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, Guidance on preparing workplaces for
COVID-19, pag 19. Material disponibil la adresa: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf.
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adiacente, natura acestor
activitățiNațional
încadrând profesia de medic stomatolog în rândul
Biroul Executiv
profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare,
Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită adoptarea și implementarea de
măsuri sau, după caz, susținerea adoptării acestora de către autoritățile competente, în cel mai
scurt timp, privind:
1. Includerea profesiei de medic stomatolog în categoria profesiilor cu risc ridicat de
afectare în urma pandemiei de COVID-19 și extinderea tuturor măsurilor economice și de
protecție socială inclusiv în ceea ce privește medicii stomatologi (indiferent de forma și
modalitatea de exercitare a profesiei), unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități
de medicină dentară și angajații acestora, în lista celor prevăzute în Proiectul de Lege privind
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în alte acte normative ce
urmează a fi adoptate, pentru a beneficia de amânarea plății cu cel puțin 90 de zile sau până la
confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu
Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României ori, după caz, de scutirea de la plata:
-

impozitelor și contribuțiilor datorate statului în calitate de persoană juridică
(inclusiv cabinetele stomatologice constituite în baza prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societățile, republicată - societăți cu răspundere limitată etc.),
entități fără personalitate juridică organizate în baza prevederilor OG nr.
124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată
sau persoană fizică independentă;

-

impozitelor și contribuțiilor datorate statului în calitate de angajator;

-

impozitelor și contribuțiilor datorate statului în calitate de angajat.

2. Scutirea sau amânarea cu cel puțin 90 de zile sau, după caz, până la confirmarea de
către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe
teritoriul României de la plata taxelor datorate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
3. Acordarea unei indemnizații atât medicilor stomatologi, cât și angajaților acestora,
similară celei de carantină, conform art. 20 din OUG nr. 158/2005 privind concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări
Sociale de Sănătate, în cazul întreruperii activității cabinetelor stomatologice.
4. Amânarea plății ratelor bancare pentru formele de exercitare a profesiei de medic
stomatolog și pentru personalul acestora.
5. Instituirea unui moratoriu legal cu privire la amânarea scadențelor chiriilor datorate de
formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog.
6. Garantarea de către stat a unor linii de finanțare pentru relansarea activității în condiții
optime - post stare de urgență.
7. Efectuarea manoperelor stomatologice de primă necesitate, cu asigurarea de către
Departamentul pentru Situații de Urgență a echipamentelor de protecție corespunzătoare
pentru tratarea pacienților în condiții de siguranță.
8. Permiterea derogării, pe perioada stării de urgență, de la programul comunicat de
cabinetele stomatologice care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate fără a
exista penalități sau/și sancțiuni, precum și plata unei indemnizații egală cu media ultimelor 3
luni conform decontărilor în subsidiar față de acordarea indemnizației de carantină.
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9. Luarea tuturor
măsurilor
către autoritățile competente în vederea asigurării
Biroul
Executiv de
Național
accesului/aprovizionării inclusiv a cabinetelor stomatologice, indiferent de forma de organizare,
publică sau privată, cu echipament de protecție (mănuși, combinezon, măști etc.), dezinfectanți
și biocide, produse care în prezent nu se găsesc la distribuitori, prin direcțiile de sănătate publică,
Unifarm sau prin orice altă cale legală.
În lipsa asigurării accesului la echipamentele și materialele corespunzătoare pentru
asigurarea protecției personalului medical și nemedical din cadrul cabinetelor stomatologice,
inclusiv a pacienților și însoțitorilor acestora, se va impune sistarea asigurării activității
stomatologice în condițiile în care majoritatea manoperele stomatologice presupun generarea
de aerosoli contaminați, ceea ce impune folosirea echipamentelor de protecție adecvată
(combinezon, ochelari, mască de protecție FFP3 etc.)2.
10. Testarea cu prioritate a personalului medical în cazul apariției simptomelor specifice
COVID-19.
Totodată, Colegiul Medicilor Stomatologi din România vă asigură de întreaga colaborare
a corpului profesional în vederea contracarării efectelor pandemiei de COVID-19 pe teritoriul
României, cu sublinierea faptului că protecția adecvată a corpului medical prin măsuri tehnice,
economice și de protecție socială trebuie să reprezinte o prioritate absolută inclusiv în interesul
ocrotirii sănătății publice și a populației.
Cu deosebită considerație,
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU
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Detalii despre măsurile necesare a fi adoptate în practica stomatologică în cazul pandemiei cu COVID-19 au fost
descrise de practicienii din China în articolul: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges
for Dental and Oral Medicine, disponibil la https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0022034520914246.
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