
 
 

ANUNT 
 

In atentia doamnelor / domnilor medici care depun dosare in vederea prelungirii 
activitatii dupa implinirea varstei de pensionare 

 
 
    1. Doamnele/domnii medici care au depus dosarele in vederea prelungirii 
activitatii dupa implinirea varstei de pensionare pana la data de 5.09.2016 vor aduce 
completari la dosar in timp util, conform cererii tip postata pe site-ul DSPMB, 
respectiv: 
 
    2. Doamnele/domnii medici care au depus pana la data de 5.09.2016 dosarele in 
vederea prelungirii activitatii dupa implinirea varstei de pensionare si nu sunt in 
relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Mun.Bucuresti, sunt rugati 
sa se prezinte la sediul DSPMB din str.Avrig nr.72-74, sector 2, in vederea ridicarii 
dosarului pentru a putea fi depus in timp util la Directia de Sanatate Publica Judeteana 
in raza careia se afla Casa de Asigurari de Sanatate Judeteana cu care a incheiat 
contract.  
    
    3. (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. 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 de evaluare 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. 
 
 
 



 
 
 
    4. Cerere tip: 
           - cerere tip Formular A – Furnizori de servicii spitalicesti aflati in relatie 
contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Mun.Bucuresti; 
        
           - cerere tip Formular B – Furnizori din asistenta medicala primara (medici 
medicina de familie) aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate 
a Mun.Bucuresti; 
 
           -  cerere tip Formular C– Furnizori de servicii medicale in alte domenii de 
asistenta medicala decat cele prevazute la formularele A si B  
( medici dentisti) aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a 
Mun.Bucuresti. 
 
5. Dosarele se vor depune personal numai la secretarul comisiei, camera 4.  
 
6. Programul de depunere al dosarelor:  
 Luni – Joi, intre orele 1130 si 1530, la camera 4. 
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