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Nr.

crt.

Numele și prenumele Codul numeric personal Structura din care face parte

6. Tat Paul Dorin 1800928420028 Direcția generală aviație civilă

7. Țocu Vasile 1620301400367

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian —

ROMATSA — R.A.

8. Popa Dan 1510714400686 Școala Superioară de Aviație Civilă

9. Toșa Ovidiu Dumitru 1671024272637

Compania Națională „Aeroportul Internațional 

Henri Coandă — București” — S.A.

A C T E  A L E  C A S E I  N A Ț I O N A L E  D E  A S I G U R Ă R I

D E  S Ă N Ă T A T E

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

O R D I N

privind desemnarea instituției din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate responsabile

pentru evidența persoanelor care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2007

privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale

Având în vedere prevederile:

— art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată

a contribuțiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007;

— Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

— Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările

și completările ulterioare,

în temeiul:

— art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. — Începînd cu data intrării în vigoare a prezentului

ordin, în vederea preluării declarației speciale cuprinzând

evidența nominală a asiguraților, prevăzută de Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de

înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale, aprobată

prin Legea nr. 348/2007, se desemnează ca instituție

responsabilă, la nivelul sistemului de asigurări sociale de

sănătate din România, Casa de Asigurări de Sănătate a

Municipiului București.

Art. 2. — În aplicarea prevederilor prezentului ordin, Casa de

Asigurări de Sănătate a Municipiului București are următoarele

atribuții:

a) asigură preluarea și prelucrarea datelor cuprinse în

declarația prevăzută la art. 1;

b) asigură evidența persoanelor care fac obiectul Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 76/2007, aprobată prin Legea

nr. 348/2007;

c) pune la dispoziția caselor de asigurări de sănătate datele

cuprinse în declarațiile prevăzute la art. 1, solicitate în vederea

stabilirii drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, persoanele

asigurate care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 76/2007, aprobată prin Legea nr. 348/2007.

Art. 3. — În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor

prezentului ordin, președintele—director general al Casei de

Asigurări de Sănătate a Municipiului București ia măsurile ce se

impun în vederea completării în mod corespunzător a

regulamentului de organizare și funcționare al instituției, precum

și a fișelor de post ale persoanelor desemnate să exercite

atribuțiile prevăzute la art. 2.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

București, 1 august 2008.
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