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Nr. 1071/31.01.2019

REGULAMENT COMISIA DE AVIZARE A PRELUNGIRII ACTIVITĂŢII
MEDICILOR DUPA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE PENSIONARE ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.391 ALIN.(1) DIN LEGEA NR. 95/2006
PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE
ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Conform art.391 alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, medicii se pensionează, la cerere, la vârsta
de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea
vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puţin 3 luni înaintea
împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Medicii pensionaţi ( cu decizie de pensionare ) nu îşi pot relua activitatea peste limita de
vârstă în condiţiile în care nu se aflau în activitate în relaţie contractuală cu CAS Mureş la data
publicării actului în Monitorul oficial (03.06.2016).
Nu fac obiectul de lucru al comisiei, respectiv nu intră sub incidenţa prevederilor
legislative din art.391 alin.(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, medicii care lucrează în sistem privat si nu
au relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş direct sau prin angajator.

CRITERII DE ANALIZĂ ŞI ACTE NECESARE

I.
PENTRU MEDICII AFLATI IN ACTIVITATE SI CARE LUCREAZA IN
UNITATI SANITARE PUBLICE CARE AU CONTRACT CU CAS MURES SE
ACORDĂ MAXIM 2 PRELUNGIRI DE CÂTE 6 LUNI.
Specialitatea medicului pentru care se solicită prelungirea să fie din lista specialităţilor
medicale deficitare stabilite de comisia de constituită în baza prevederilor H.G.nr. 140/2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 ( lista specialităţilor deficitare pe localităţi
poate fi consultată pe site-ul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş- www.casmures.ro,
şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş- www.aspms.ro);

ACTE NECESARE LA DOSAR

1. Cerere tip completată de către medicul în cauză;
2. Referatul angajatorului prin care să fie certificată necesitatea menţinerii în activitate
peste vârsta de pensionare cu specificarea motivaţiei angajatorului ( ex. situaţia posturilor
ocupate şi vacante în specialitatea respectivă, deficit de personal, inclusiv dacă este cazul, pentru
linia de gardă, dovada organizare concurs pentru posture vacante în acea specialitate, încadrare
în buget, adresabilitate, etc.)
3.În cazul unităților sanitare publice din subordinea administratiilor publice locale care
înregistrează deficit de personal medical, aprobarea ordonatorului principal de credite;
4. Certificat de membru/Avizul Colegiului Medicilor Mureş;
5. Copie act de identitate ;
6. Certificat medical de sănătate în care se precizează că este apt/inapt din punct de
vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în specialitatea respectivă.
Alte criterii de analiză:
- să nu existe reclamaţii din partea pacienţilor la adresa medicului;
- să nu existe sancţiuni contractuale aplicate de CAS MURES,
- să nu existe sancţiuni din partea Colegiului Medicilor Mureş.

II. CATEGORIILE DE MEDICI CUPRINSE IN ALIN (3) ART. 391 DIN LEGEA
95/2006,
NU FAC OBIECTUL DE LUCRU AL ACESTEI COMISII . (Alin.3 din
Legea nr.95/2006 “ În unităţile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri

corespondenţi ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, profesorii
universitari şi cercetătorii ştiinţifici gradul I, doctorii în ştiinţe medicale, care desfăşoară
activităţi medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei
de 70 de ani. Peste această vârstă medicii, membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei
de Ştiinţe Medicale pot fi menţinuţi în activitate conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea
nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările
şi completările ulterioare. De acelaşi drept pot beneficia şi medicii, membri titulari şi membri
corespondenţi ai Academiei Române.”)

III. PENTRU MEDICII DE FAMILIE CARE AU CONTRACT CU CAS MURES
DIRECT SAU PRIN ANGAJATOR
Pentru medicii de familie din rural prelungirile se vor acorda prin analiza fiecărui caz
individual până la vârsta de maxim 70 de ani. Nu se acordă prelungiri peste vârsta de 70 de
ani, doar în situaţii cu totul excepţionale.
ACTE NECESARE LA DOSAR
1. Cerere tip completată de către medicul în cauză;
2. În cazul medicului de familie angajat-Referatul medicului de familie prin care argumentează
solicitarea menţinerii în activitate peste vârsta de pensionare a medicului angajat( motive, număr
de asiguraţi);
3. Certificat de membru/Avizul Colegiului Medicilor Mureş;
4. Dovada respectării prevederilor Ordinului ministerului sănătăţii nr.1322/2006( Adeverinţă
Colegiul Medicilor);
5. Copie act de identitate;
6. Certificat medical de sănătate în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere
medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în specialitatea respectivă;
Alte criterii de analiză:
- să nu existe reclamaţii din partea pacienţilor la adresa medicului
- să nu existe sancţiuni contractuale aplicate de CAS MURES
- să nu existe sancţiuni din partea Colegiului Medicilor Mureş.
IV. MEDICII SPECIALISTI AFLATI IN ACTIVITATE IN UNITATI SANITARE
PRIVATE CARE AU CONTRACT CU CAS MURES DIRECT SAU PRIN ANGAJATOR
( Cabinet medical/SC/SRL organizat pe Legea 124/1998 sau spitale private) SE ACORDĂ
MAXIM 2 PRELUNGIRI DE CÂTE 6 LUNI.

Specialitatea medicului pentru care se solicită prelungirea să fie din lista specialităţilor
medicale deficitare stabilite de comisia de constituită în baza prevederilor H.G.nr. 140/2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019( lista specialităţilor deficitare pe localităţi
poate fi consultată pe site-ul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş- www.casmures.ro,
şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş-www.aspms.ro);
ACTE NECESARE LA DOSAR
1. Cerere tip completată de către medicul în cauză;
2. Referatul angajatorului prin care sa fie certificată necesitatea menţinerii în activitate peste
vârsta de pensionare cu specificarea motivaţiei angajatorului (ex. deficit de personal pe
specialitate, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de garda, adresabilitate, etc.);
3. Certificat de membru/Avizul Colegiului Medicilor Mureş;
4. Copie act de identitate;
5. Certificat medical de sănătate în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere
medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în specialitatea respectivă.
Alte criterii de analiză:
- să nu existe reclamaţii din partea pacienţilor la adresa medicului
- să nu existe sancţiuni contractuale aplicate de CAS MURES
- să nu existe sancţiuni din partea Colegiului Medicilor Mureş.
NOTA: Comisia poate solicita orice alt document considerat relevant.
Acordarea avizului pentru medici nu generează obligaţia Casei de Asigurări de Sănătate
Mureş de contractare de servicii medicale cu unitatea sanitară angajatoare pentru care a fost
solicitat avizul.
Dosarul cu actele necesare se depune cu cel puţin 45 zile înainte de împlinirea vârstei
legale de pensionare sau înainte de expirarea avizului anterior la sediul Direcţiei de Sănătate
Publică Mureş, Tg Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50 ( Registratură).
Comisia va elibera avize nominale pentru fiecare medic care solicită prelungirea
activităţii peste vârsta de pensionare.
Prezenta metodologie va fi afişată pe pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureşwww.aspms.ro şi site-ul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş- www.casmures.ro.

