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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 zonelor/localitatilor deficitare din
punct de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate in cadrul unitatilor
sanitare cu paturi si pentru analizarea situaţiilor în care un medic poate acorda servicii
medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate, cu respectarea legislaţiei muncii, in urmatoarea componenta:

A. Reprezentanţi ai Casei de Asigurări de Sănătate Buzau:
- ec. Paula Grigore
- jr. Simona Anghel
B. Reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Buzau:
- dr. Venera Acsinte
- dr. Toader Celine
C. Reprezentant al Colegiului Judetean al Medicilor Buzau ,
- dr Ungureanu Ovidiu
D. Reprezentant al Consiliului Judetean Buzau:
- dna Gadei Nicoleta
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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:

A. din partea Casei de Asigurări de Sănătate Buzau:
- ec. Loredana Lica
- ing. Doru Boldojar
B.din partea Direcţiei de Sănătate Publică Buzau:
- dr. Scintei Carmen
- dr. Lixandru Veronica
C. Reprezentant al Consiliului Judetean Buzau
- dna Lungu Roxana

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

CONSILIER JURIDIC,
TOMA LENUTA
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