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COMISIA DE AVIZARE A PRELUNGIRII ACTIVITATII MEDICILOR  

 DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE PENSIONARE 

 

Presedinte: Dr. Dorina Duma – Directia de Sanatate Publica a  Jud. Cluj 

Membrii Dr. Luminita Chirila Brustur- Casa de Asigurari de Sanatate 

Dr. Claudia Gherman- Colegiul Medicilor Cluj 

 

Comisia a fost constituita si functioneaza in temeiul modificarilor 

legislative cu privire la continuarea activitatii medicilor peste 

varsta de 65 ani. 

Legea nr. 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma î n domeniul sa na ta ţii 

În vigoare de la 03.06.2016 

Articol unic. 

La articolul 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatul (8) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

" 

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), medicii care îşi 
desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de 
asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, 
direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi 
pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, 

http://lege5.ro/Gratuit/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82050151&d=2016-10-19#p-82050151
http://lege5.ro/Gratuit/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82050159&d=2016-10-19#p-82050159
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la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică 
judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile 
judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza 
certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se 
stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de 
sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, 
alcătuită din: 
- un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau 
a municipiului Bucureşti; 

- un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a 
municipiului Bucureşti; 

- un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al 
municipiului Bucureşti. 

NOTA:  

Conform art. 391, alin (1):  Medicii se pensionează la 

vârsta de 65 de ani, indiferent de sex.)   

 

In temeiul modificarilor legislative cu privire la 

continuarea activitatii medicilor peste varsta de 65 ani, 

Comisia de avizare a prelungirii activitatii medicilor dupa 

implinirea varstei de pensionare, organizata la nivelul 

Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, face 

urmatoarele precizari privind conditiile care trebuie 

indeplinite in vederea depunerii documentatiei necesara 

comisiei, cu cel putin 30 de zile inainte de implinirea 

varstei de pensionare.  
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I. PENTRU MEDICII AFLATI IN ACTIVIVITATE IN   UNITATI 

SANITARE PUBLICE  CARE AU CONTRACT CU CAS CLUJ 

 

1. Cerere tip completata de catre medicul in cauza 

2. Referatul angajatorului prin care sa fie certificata 

necesitatea mentinerii in activitate peste varsta de 

pensionare cu specificarea motivatiei angajatorului 

 (ex. deficit de personal, inclusiv, daca este cazul,    

pentru linia de garda) 

3. In situatia solicitarii celui de al doilea aviz pentru 

acelasi medic, dovada angajatorului privind 

organizarea concursului pentru ocuparea postului 

4. Avizul Colegiului Medicilor Cluj pentru prelungirea 

activitatii peste varsta de pensionare. 

5. Copie act de identitate a medicului 
 

 

NOTA: 

In conditiile in care pentru medicul aflat in una din situatiile mentionate 

la alin. (3), art. 391, Legea 95/2006,  la cererea acestuia, spitalul aproba, 

in conditiile legii, continuarea activitatii peste varsta de pensionare si 

mentinerea in activitate se aproba pentru o perioada de 5 ani de la 

implinirea varstei de 65 de ani, respectiv,  pana la 70 de ani,  NU este 

necesar si avizul Comisiei. 

 Conditia pentru  medicii cadre didactice UMF de  mentinere in activitate 

peste 65 de ani prin trecerea in retea  cat si pentru mentinerea in 

activitate a celorlalte categorii de medici enumerate la alin. (3)  este sa 

nu aiba statutul de medic pensionat UMF sau din reteaua sistemului 

sanitar public. 

 

 

 

 

 



4 
 

II. PENTRU MEDICII DE FAMILIE SI MEDICII SPECIALISTI 

AFLATI IN ACTIVITATE IN UNITATI SANITARE PRIVATE 

CARE AU CONTRACT CU CAS CLUJ DIRECT SAU PRIN 

ANGAJATOR ( cabinet medical organizat pe Legea 124/1998/ 

SC/ SRL) 

 

1.   Cerere tip completata de catre medicul in cauza 

2. Avizul Colegiului Medicilor Cluj pentru prelungirea 

activitatii peste varsta de pensionare 

3.  Dupa caz, Avizul favorabil al angajatorului prin care este 

certificata necesitatea mentinerii in activitate peste varsta de 

pensionare 

4.   Copie act de identitate a medicului 

 

  
III.  MEDICII  CU STATUT DE PENSIONAT  AFLATI IN ACTIVITATE 

IN CABINET PRIVAT SAU ANGAJAT IN UNITATE SANITARA 

PRIVATA – IN RELATIE CU CAS CLUJ 
 

1. Cerere tip completata de catre medicul in cauza 

2. Avizul Colegiului Medicilor Cluj  

3. Dupa caz, Avizul favorabil al angajatorului prin care 

este certificata si motivata necesitatea mentinerii in 

activitate peste varsta de pensionare 

4. Copie act de identitate a medicului 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

IV. MEDICII  DE FAMILIE SI MEDICII SPECIALISTI PENSIONATI     

( CU DECIZIE ) NU-SI POT RELUA ACTIVITATEA PESTE 

LIMITA DE VARSTA IN SISTEMUL PUBLIC  

NU FAC OBIECTUL ACESTEI PREVEDERI  LEGISLATIVE 

 

In situatii bine justificate, Comisia aproba  efectuarea de garzi in spitalele 

publice de catre medicii pensionati (la solicitarea justificata a spitalului si 

cu avizul colegiului medicilor). 

 

V. DESFASURAREA ACTIVITATII IN UNITATI SANITARE 

PRIVATE FARA CONTRACT CU CAS NU NECESITA 

AVIZUL COMISIEI 

 

Dupa caz, Comisia va tine cont si de urmatoarele conditii: 

VI. Sa nu existe reclamatii din partea pacientilor la adresa medicului 

VII. Sa nu existe sanctiuni contractuale aplicate de CAS Cluj 

VIII. Sa nu existe sanctiuni din partea Colegiului medicilor 

IX. In cazul medicilor de familie, procentul de migratie a pacientilor de pe 

lista propie, comparativ cu anul precdent 

 

NOTA: Comisia poate solicita orice alt document considerat relevant 

 

Solicitarea trebuie adresata Comisiei cu cel putin 30 zile 

inainte de implinirea varstei de 65 de ani. 

Comisia va analiza fiecare caz in parte iar avizul eliberat in urma deciziei 

comisiei este nominal. 

 

Indiferent de domeniul de asistenta medicala in care isi desfasoara activitatea in 

relatie contractuala cu CAS Cluj, AVIZUL pentru continuarea activitatii dupa 

implinirea varstei de 65 de ani se solicita ANUAL.  

Avizul se acorda pentru o perioada de un an calendaristic. 
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