
MODUL DE CALCUL AL PLAFONULUI UNIC PE ŢARĂ ÎN FUNCŢIE DE 

GRADUL PROFESIONAL ŞI TIPUL DE LUCRU AL MEDICULUI, 

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A 

CONTRACTULUI CADRU 

1. Medicul stomatolog fără asistentă medicală consumă o treime din timpul său de lucru 

pentru înlocuirea acestui cadru. 

2. Medicul stomatolog cu asistentă medicală se creditează cu o treime din punctul de lucru, 

mărind eficienţa actului medical şi costurile cabinetului cu cel puţin un salariu minim pe economie 

340 RON (3.400.000 ROL). 

CALCUL: 
a. Medicul stomatolog simplu are un plafon lunar de 1100 RON (11.000.000 ROL) pentru o 

normă de 35h/săptămână + 340 RON (3.400.000 ROL) pentru asistentă = 1440 RON (14.400.000 

ROL). 

• se scad 7.8 RON (78.571 ROL ) pentru mai puţin de 35h/săptămână şi fără asistentă pentru 

fiecare oră 

• se adaugă 7.8 RON (78.571 ROL) pentru mai mult de 35h/săptămână + asistenta 

b. Medicul stomatolog specialist are un plafon cu 20% mai mare faţă de medicul simplu: 

1320 RON (13.200.000 ROL) + 340 RON (3.400.000 ROL) pentru asistentă = 1660 RON 

(16.600.000 ROL) 

• se scad 94.285 lei pentru mai puţin de 35h/săptămână şi fără asistentă pentru fiecare oră 

• se adaugă 94.285 lei pentru mai mult de 35h/săptămână + asistenta pentru fiecare oră 

c. Medicul stomatolog primar are un plafon cu 20% mai mare faţă de medicul specialist: 

1584 RON (15.840.000 ROL) + 340 RON ( 3.400.000 ROL) pentru asistentă = 1924 RON 

(19.240.000 ROL) 

• se scad 113.143 lei pentru mai puţin de 35h/săptămână şi fără asistentă pentru fiecare oră 

• se adaugă 113.143 lei pentru mai mult de 35h/săptămână + asistenta pentru fiecare oră. 

d. Asistenta poate fi încadrată pentru orice număr de ore dar încadrarea ei este obligatorie 

pentru un program

isia paritară formată dintr-un reprezentant CMDR, un reprezentant DSP şi un 

reprezentant CJASS. 
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 de 35h/săptămână sau mai mare. 

Numărul de medici prestatori de servicii influenţează direct acest calcul, el este în funcţie de 

modul stabilit de com

 


