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Citrc
Colcgiilc Tcritorialc

in atentia
Doamnclor/Domnilor Pre~dioti

(cu rugllmintea de a transmite acest comunicat tuturor medicilor stomatologi din colegiul
teritorial)

Stimati colegi,
Avnnd in vedere nevoia acutA a populatiei din Iara noastrii la serviciile stomatologice, ~tiut
fiind faptul cA Romania se aflli pe ultimul loc in U.E. in ceea ce priv~te sAnlitatea oralA. Colegiul
Medicilor Stomatologi din Romania (CMSR) a militat pennanent pentru reconsiderarea politicilor
de s~Atate aplicate stomatologiei in domeniul scrviciilor de ingrijiri de slinAtatc prin sistemul
public de asigurAri sociale de siinlilate. in acest context, CMSR a solicitat autoritlltilor statului, pe
baza unor note de fundamentarc temeinic documentate, sa puna in aplicare mlisurile propuse prin
Motiunea Consiliului national al CMSR.
Proiectul de modificare al contractului-cadru ~i a nonnelor de aplicare ale acestuia publicat
pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de SAnAtate (CNAS) aduce anumite modificliri ale
clauzelor contractuale pentru serviciilc stomatologice. Concret, pentru anul 2022, bugetul alocat
stomatologiei a fast majorat cu peste 70%, dep~ind suma de 200 milioane lei, iar tarifele de
contractare pentru tratamentele/procedurile stomatologice au fast majorate cu peste 43%. Plafanul
lunar alocat pentru medicii stomatologi aflati in relatii contractuale cu casele de sAn!itate teritoriale
a crescut cu l 00%, respectiv in loc de 2000 lei pe lunA, va ti de 4000 lei pe lunil, cu o majorare de
incll 50% pentru medicii care ofcrA servicii stomatologice in mediul rural (6000
lei/medic/stomatolog/lunA).
Precizam cA intrarea in vigoare a noilor clauze contractuale se va face incepand cu I aprilie
2022, respectiv dupd expirarea actualclor clauze ale contractelor aflate in derulare.
Apreciind cr~terea bugetului alocat serviciilor stomatologice ca un prim pas, in cadrul
negocierilor/consultlirilor recente cu CNAS, CMSR a solicitat cre~terea bugetului alocat
stomatologiei la un procent de 2% din FNUASS ~i identificarea unor modalitllti corecte de
finantarc pentru stomatologie.
Cu consideratie,
Pr~edintele Colegiului Medicilor Stomntologi din Romania
Prof. dr. Ecnte_,!'.i na IONESCU
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