
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău

Str. Crizantemelor, Nr. 18, Buzău

Tel.: 038/717834(centrala), 0238/720.714(R.U.); Fax:724108;
E-mail: dir@casbz.ro, office@casbz.ro; resurseumane@casbz.ro;

Pagina Web: http//www.casbz.ro
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL, NR.NOTIFICARE 263

DECIZIA NR._________/30.06.2014

Presedintele-Director general al Casei de Asigurari de Sanatate Buzau

Avand in vedere:
-Prevederile H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului
cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
asigurarilor sociale de sanatate pentru anii 2014-2015;
-Prevederile Ordinului nr. 619/360/2014 – normele metodologice de aplicare a
Contractului cadru pentru anul 2014.

In temeiul :
- Corespondentei cu institutiile publice/organizatiile patronale reprezentative din judetul
Buzau, asa cum este prevazut in actele normative mai sus amintite;
- Statutului Casei de Asigurari de Sanatate Buzau,

emite urmatoarea
D E C I ZIE

Art.1. Se desemneaza comisia pentru stabilirea numarului necesar de investigatii
medicale paraclinice pe total judet si repartizarea fondului alocat pentru servicii
paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, anatomie patologica, investigatii de
radiologie si imagistica si explorari functionale, pentru care se incheie contracte, in
urmatoarea componenta:

A. Reprezentanţi ai Casei de Asigurări de Sănătate Buzau:
- jr. Simona Anghel
- jr.adm. Olga Negociu
B. Reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Buzau:
- dr. Lixandru Veronica
- dr. Scintei Carmen
C. Reprezentant al Colegiului Judetean al Medicilor Buzau ,
- dr Dragu Magdalena

Art. 2. Comisia are urmatorii membrii supleanţi, in situaţia în care unul dintre
membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei acesta va fi înlocuit de către
instituţia / organizaţia care l-a desemnat:
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A. din partea Casei de Asigurări de Sănătate Buzau:
- ec. Paula Grigore
- ec. Loredana Lica
B.din partea Direcţiei de Sănătate Publică Buzau:
- dr. Acsinte Venera
- dr. Toader Celine
C.din partea Colegiului Judetean al Medicilor Buzau,
- dr Popescu Florica

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a obligatiilor legale se insarcineaza Directorul
Relatii Contractuale CJAS Buzau si reprezentantii comisiei mai sus enumerati.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,
VASILESCU CORNELIU-GEORGIAN
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