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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 VELA 
 

Ministerul Finanțelor Publice 
Domnului Ministru Florin CÎȚU 
 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
Domnului Ministru Virgil Daniel POPESCU 
 

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 

 

Raportat la situația de excepție în care se află România ca urmare a necesității de implementare 

a acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, 

precum și la prevederile art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire 

a răspândirii COVID-19 referitoare la suspendarea totală a activităților stomatologice, cu excepția 

intervențiilor stomatologice de urgență, începând cu data de 22.03.2020, 

luând în considerare faptul că furnizorii de servicii de medicină dentară funcționează 

majoritar în sistem privat, 

ținând seama de presiunea majoră de ordin material asupra medicilor stomatologi și a 

familiilor acestora, 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită elaborarea unor completări și a unor 

norme de aplicare a legislației în vigoare astfel încât toți medicii stomatologi să fie cuprinși în rândul 

entităților beneficiare ale unor măsuri compensatorii pentru pierderile neprevăzute suferite în 

contextul afectării populației de infecția cu COVID-19.  



Biroul Executiv Național 
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În acest sens, menționăm următoarele: 

- OUG nr. 30/2020 prevede la art. XI și la art. XV, acordarea, în condițiile prevăzute de actul 

normativ,  a unor indemnizații salariaților, respectiv profesioniștilor care nu au calitatea de angajatori, 

dar nu sunt prevăzute măsuri și pentru profesioniștii titulari ai cabinetelor individuale, grupate sau 

asociate ori asociații din societățile medicale, entități organizate în cazul medicilor stomatologi, în 

baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, 

republicată, care au calitatea de angajator, în condițiile în care aceștia nu au dreptul de a fi angajați 

ai propriilor forme de exercitare a profesiei, așa cum am precizat și în adresele nr. 881/20.03.2020, 

respectiv nr. 852 și 854/19.03.2020; 

- în cadrul art. XI-XIII din OUG nr. 30/2020 sunt reglementate documentele și modalitatea de  

obținere a indemnizațiilor de care beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc condițiile 

prevăzute de actul normativ, însă nu sunt reglementate documentele și modalitatea de obținere a 

indemnizațiilor la care pot avea acces medicii stomatologi care își exercită profesia fie ca titulari ai 

cabinetelor individuale, asociați în cadrul societăților medicale, indiferent dacă au sau nu au calitatea 

de angajatori, fie în calitate de persoană fizică independentă (entitate diferită de persoana fizică 

autorizată care se înregistrează la Registrul comerțului și care nu poate exercita profesii medicale în 

această calitate), ca urmare a înregistrării la administrația financiară în a cărei rază domiciliază 

profesionistul respectiv. 

Suplimentar acestor măsuri, o categorie specială care mai trebuie avută în vedere este 

reprezentată de medicii stomatologi aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, 

pentru care trebuie adoptate de urgență reglementări exprese prin care să se prevadă derogări de la   

dispozițiile privitoare la respectarea programului de lucru, necesitarea de realizare a manoperelor de 

specialitate, amânarea reevaluării până la reluarea activității profesionale (existând la acest moment 

somații către medicii stomatologi efectuate de unele case de asigurări de sănătate județene pentru 

efectuarea acestui demers) inclusiv diminuarea obligațiilor de plată aferente evaluării, în condițiile în 

care acestea se realizează pe baza autoevaluării, luând în considerare și necesitatea suspendării 

contractului de furnizare a asistenței stomatologice în sistemul public al asigurărilor de sănătate. 

Precizăm că în contextul suspendării activităților în cabinetele de medicină dentară, toate 

aceste cabinete, respectiv medicii stomatologi și salariații acestora, nu mai au niciun venit realizat 

prin singura activitate posibilă și permisă unui cabinet de medicină dentară, respectiv furnizarea de 

servicii stomatologice. 

Față de contextul legislativ expus, considerăm că este absolut necesară adoptarea de 

prevederi suplimentare prin care să fie incluși toți medicii stomatologi în categoria beneficiarilor de 

indemnizații compensatorii.  

  

Cu deosebită considerație, 

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

Prof. dr. Ecaterina IONESCU 


