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INFORMARE

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE AFLATI IN RELATIE
CONTRACTUALA CU CAS BUZAU LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA MEDICI CARE

IMPLINESC SAU AU IMPLINIT VARSTA DE 67 ANI

Prin prezenta va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 834 din data de 31 august 2021 a fost publicata
Ordonanta nr. 18 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi pentru abrogarea
art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de
protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

In ceea ce priveste noutatile cu privire la desfasurarea activitatii medicilor in relatie contractuala cu
CAS Buzau sunt prevazuta in urmatoarele articole modificate:

„Art. 391
(1)Medicii se pot pensiona în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de pensii publice.

La cerere, medicii se pensionează 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, în vederea
aprobării, sau, după caz, se notifică casei de asigurări de sănătate de către medicul care se află în relaţie
contractuală în mod direct cu aceasta, cu cel puţin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare
prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de pensii publice.

(4) Medicii care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (1) pot profesa în continuare în unităţi
sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al CMR,
eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea
profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(5)În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al
unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de
pensionare prevăzută de lege, la propunerea unităţii sanitare publice, cu avizul anual al CMR, prin colegiile
teritoriale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite,
până la ocuparea posturilor prin concurs.

(8)Prin excepţie de la prevederile tezei a doua a 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 67 ani, 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.
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Art. VI
(1) Prevederile cuprinse la art. 391 alin. (1) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 95/2006 privind

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea sunt
modificate prin prezenta ordonanţă, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1), medicii care se află în relaţie contractuală în mod
direct cu casele de asigurări de sănătate şi care au împlinit sau au mai puţin de 15 zile până la împlinirea
vârstei standard de pensionare prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de pensii publice au obligaţia
să notifice casele de asigurări de sănătate cu care se află în contract.

(3) Cererile prevăzute la art. 391 privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de
ani, indiferent de sex, depuse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se soluţionează cu aplicarea
prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data
depunerii acestora.”

Avand in vedere cele mai sus mentionate, solicitam, ca in termenul legal (pana cel tarziu 30
septembrie 2021 inclusiv), medicii care se află în relaţie contractuală în mod direct cu casele de asigurări
de sănătate şi care au împlinit sau au mai puţin de 15 zile până la împlinirea vârstei standard de
pensionare prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de pensii publice, sa notifice CAS Buzau
pentru continuarea relatiei contractuale.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,
EC. ONCEL ELIZA ROXANA

DIRECTOR RELATII CONTRACTUALE,
JR. ANGHEL SIMONA
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