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Privind: schimbarea denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul medical de Profilaxie Oro – 

dentara” in ,,Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceul 
tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria 

 
 
Inca din anul 2010, in Municipiul Alexandria a fost inceputa actiunea de infiintare a cabinetelor 

dentare scolare unde copii si elevii din Municipiul Alexandria isi pot rezolva gratuit problemele dentare. 
In conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 6.555/ 20.12.2012 emis de Ministerul Educatiei, 

Cercetarii, Tineretului si Sportului si nr. 1.294/18.12.2017 emis de Ministerul Sanatatii privind modificarea si 
completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului si al ministrului sanatatii nr. 
5.298/ 1.668 din 7/9 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate 
a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind 
acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos si avand in vedere 
numarul copiilor/elevilor care sunt arondati celor doua cabinet medicale stomatologice existente a fost 
necesar extinderea activitatii de asistenta medicala dentara cat si a infiintarii si implementarii activitatii de 
profilaxie dentara. 

Pentru a preîntâmpina apariţia problemelor dentare în rândul copiilor şi elevilor, municipalitatea a 
luat decizia înfiinţării unui centru de asistenta medicala dentara cat si de profilaxie oro-dentară in cadrul 
caruia toti copii/elevii care se vor prezenta sa beneficieze atat de servicii de specialitate medicina dentara 
cat si de profilaxie. 
 Prin HCL al Municipiului Alexandria, nr. 204/25.06.2015, a fost schimbata destinatia unui imobil ce 
apartine domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia Centrala 
Termica in ,,Centru Medical de Profilaxie Oro – dentara”, situat in strada Viitorului (zona bloc I2 -  I3), in 
Municipiul Alexandria.  

Obiectivul principal al acestui proiect a fost amenajarea unui spatiu in care copiilor si elevilor 
inscrisi in unitatile de invatamant de stat pe raza Municipiului Alexandria, sa le poata fi asigurata asistenta 
medicala stomatologica, sa le poata fi evaluate si tratate problemele medicale stomatologice si totodata sa 
poata fi invatati regulile de educatie si profilaxie dentara. 



Infiintarea ,,Centrului medical de Profilaxie Oro – dentara” s-a realizat in conformitate cu 
prevederile art.3, respectiv art. 33 din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ,,protectia sanatatii publice constituie o obligatie a autoritatilor 
administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice”, iar ,,asistenta 
medicala preventiva din colectivitatile de copii prescolari, scolari si studenti prin cabinetele medicale 
organizate, conform legii, in unitatile de invatamant prescolar, scolar sau universitar, publice sau private, 
sau prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, dupa caz.” 

Deasemenea, conform Ordinului nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea 
starii de  
 
 
 
 
 
 
sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, 
privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, ,,statul 
asigura asistenta medicala si masurile de ocrotire a sanatatii pentru toti copii cu accent pe dezvoltarea 
masurilor primare de ocrotire a sanatatii” . 

Potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 820/2009, finantarea asistentei medicale si de medicina 
dentara acordata prin unitatile de invatamant se efectueaza astfel: de la bugetul de stat pentru cheltuielile 
de personal aferente platii salariilor medicilor, medicilor dentisti si asistentilor medicali si cheltuielile pentru 
asigurarea baremului de dotare a cabinetelor conform Ordinului nr. 653/2001, respectiv cheltuielile cu 
bunuri si servicii se vor asigura de catre unitatile de invatamant in cadrul carora isi desfasoara activitatea. 

Avand in vedere cele prezentate necesitatea functionarii in cadrul unitatilor de invatamant de stat a 
cabinetelor medicale de medicina dentara pentru asigurarea serviciilor de medicina dentara pentru toti copii 
si elevii inscrisi in unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Alexandria este o obligatie a autoritatii 
locale. 

Ca urmare a celor expuse mai sus, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii, Directia Buget Finante Taxe si Impozite, 
Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Locala in vederea aprobarii schimbarii denumirii 
obiectivului de investitii ,,Centrul medical de Profilaxie Oro – dentara” in ,,Cabinet de medicina scolara 
stomatologica” si darea in administrare catre Liceul tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria. 
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