
 
 

Criterii de evaluare  
 

Având în vedere:  
- prevederile art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „...medicii 

care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de 
sănătate județene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul 
furnizorilor de servicii medicale, își pot continua activitatea, după împlinirea vârstei 
de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică 
județeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile județene ale 
medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate. 
Necesitatea prelungirii activității se stabilește de către o comisie organizată la 
nivelul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului Bucureşti, 
alcătuită din: 

     - un reprezentant al casei de asigurări de sănătate județene sau a 
municipiului Bucureşti; 

     - un reprezentant al direcției de sănătate publică județene sau a 
municipiului Bucureşti; 

     - un reprezentant al colegiului județean al medicilor sau al 
municipiului Bucureşti.” 

- necesitatea stabilirii unor criterii obiective în baza cărora să-și desfășoare 
activitatea comisia 

- asigurarea accesabilității la servicii medicale pentru persoanele asigurate din 
Municipiul București 
 
 
Art. 1.  Comisia adopta urmatoarele criterii de evaluare: 
 

A. Pentru furnizorii de servicii spitalicești aflați în relație contractuală cu CASMB: 
i. solicitarea motivată a angajatorului pentru menținerea în activitate, care 

cuprinde și încadrarea în buget a unității, situația posturilor (inclusiv 
vacante) la nivelul unității în specialitatea în care se solicită prelungirea 
unui medic, deficitul de personal medical în specialitatea respectivă la 
nivelul unității, serviciile acoperite pe specialitatea respectivă raportate la 
medicii existenți ; nu se justifică prelungirea activității pentru mai mulți 
medici din aceeași specialitate în cadrul aceleiași unități sanitare; în 
situația în care există 2 sau mai mulți medici cu aceeași specialitate într-o 
unitate sanitară (indiferent de numărul de secții cu aceeași specialitate, 
inclusiv spitalele monoprofil) angajatorul va recomanda motivat, dacă 
este cazul, prelungirea activității unui singur medic din acea 
specialitate;se accepta doar referatele motivate ale angajatorului care 
solicita prelungirea cu avizul  scris al ordonatorului principal de credite; 

ii. existența unui/unor posturi vacante din specialitatea respectiva și care nu 
au fost ocupate mai mult de 6 luni, inclusiv dovada scoaterii la concurs în 



ultimele 6 luni pentru specialitatea respectivă și neocupării, dacă spitalul 
consideră că e nevoie de prelungire; daca nu exista post vacant in 
specialitatea respectiva in unitatea sanitara , nu se justifica solicitarea de 
prelungire; 

iii. specialitatea medicului pentru care se solicita prelungirea sa fie din lista 
specialităților medicale deficitare stabilite de comisia constituite în baza 
prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței 
medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

iv. în cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de personal 
medical, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la 
ocuparea posturilor prin concurs; 

v. sa nu existe  reclamații din partea pacienților la adresa medicului in 
cauza; 

vi. sa nu existe sancțiuni contractuale aplicate pe relația cu CASMB; 
vii. sa nu existe sanctiuni din partea Colegiului Medicilor. 

 
B. Pentru furnizorii din asistența medicală primară aflați în relație contractuală cu 

CASMB: 
 

i. procentul de migrație a pacienților de pe lista proprie să nu fie mai mare 
decât media procentului de migrație pe anul precedent pentru medicii cu 
vârsta peste 65 de ani; 

ii. motivarea cererii de prelungire a activitații, ținând cont si de prevederile 
OMS nr. 1322/2006; 

iii. sa nu existe sancțiuni contractuale aplicate pe relația cu CASMB; 
iv. sa nu existe reclamații din partea pacienților la adresa medicului in 

cauza; 
v. sa nu existe sanctiuni din partea Colegiului Medicilor; 

vi. pentru medicii de familie angajați în cadrul unor cabinete medicale 
individuale, fără listă proprie 

i. solicitarea motivată a angajatorului pentru menținerea în activitate; 
ii. cabinetul medical individual să aibă o lista de capitație mai mare 

de 3600 de asigurați. 
 

C. Pentru furnizorii de servicii medicale în alte domenii de asistență medicală 
decât cele prevăzute la lit. A și B, aflați în relație contractuală cu CASMB: 

i. solicitarea motivată a angajatorului pentru menținerea în activitate; 
ii. existența unor posturi vacante de aceeași pregătire și care nu au fost 

ocupate mai mult de 6 luni; 
iii. sa nu existe  reclamații din partea pacienților; 
iv. sa nu existe  sancțiuni contractuale aplicate pe relația cu CASMB; 
v. sa nu existe sanctiuni din partea Colegiului Medicilor. 

 



Art. 2. (1) Prevederile art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 fac referire la toți 
medicii aflati în contract cu CASMB care au împlinit vârsta de pensionare (65 de ani), 
fără excepție. CASMB va notifica periodic  furnizorii de servicii medicale cu care 
este în contract cu privire la medicii care intra sub incidenta legii( au atins varsta de 
pensionare de 65 ani), cat si Comisia. În termen de 45 de zile calendaristice de la 
primirea acestei notificări, medicii care solicită prelungirea activității vor depune la 
DSP cererea de prelungire împreună cu dosarul aferent conform cerințelor comisiei si 
prezentului protocol. Medicii care implinesc varsta de pensionare si nu depun cerere 
de prelungire in termenul prevazut nu mai pot continua activitatea in relatie 
contractuala cu CASMB.Criteriile prevazute la articolul 1 sunt minimale si obligatorii 
pentru hotararile Comisiei. Comisia poate solicita si alte documente considerate 
necesare. 

(2) Președintele comisiei de avizare este de drept membrul comisiei propus de 
CASMB. Secretariatul comisiei este asigurat de către DSP, iar activitatea comisiei se 
desfășoară într-un spațiu pus la dispoziție de către DSP, cu participarea strictă a 
membrilor comisiei și a secretarului. 

(3) Hotărârea comisiei este nominală, pentru fiecare medic în parte. De 
asemenea, avizul eliberat de către DSP în urma hotărârii comisiei se eliberează 
nominal și are valabilitate un an de la data emiterii. 
 

Criteriile adoptate au la baza art.391 (al.1-8) din Legea 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
precum si Protocolul privind aplicarea la nivelul municipiului București a 
prevederilor art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare incheiat intre 
CASMB, CMB si DSPMB. 

 
 
 
 
 
 

      COMISIA pentru avizarea prelungirii activitatii medicilor dupa 
implinirea varstei de pensionare 


