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CAPITOLUL I
Forma juridicã, denumirea, sediul ºi teritoriul deservit

Art. 1. Ñ Casa de asigurãri sociale de sãnãtate a per-
sonalului ministerelor ºi instituþiilor cu reþele sanitare proprii
din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranþei naþionale ºi
autoritãþii judecãtoreºti este, potrivit legii, Casa Asigurãrilor
de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale
ºi Autoritãþii Judecãtoreºti, denumitã în continuare

 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Aceasta este instituþie publicã auto-
nomã, nelucrativã, cu personalitate juridicã ºi funcþioneazã
în conformitate cu prevederile Legii asigurãrilor de sãnãtate
nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare, ale Ordonanþei
Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinþarea ºi funcþionarea
Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,
Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi ale pre-
zentului statut.

Art. 2. Ñ C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are siglã ºi sigiliu proprii,
prezentate în anexa la prezentul statut.

Art. 3. Ñ (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are sediul în munici-
piul Bucureºti ºi oficii de asigurãri de sãnãtate proprii la
nivelul unor municipii sau oraºe unde funcþioneazã forma-
þiuni medicale aparþinând ministerelor ºi instituþiilor din
domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranþei naþionale ºi
autoritãþii judecãtoreºti.

(2) Înfiinþarea oficiilor de asigurãri de sãnãtate proprii se
hotãrãºte de Consiliul de administraþie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 4. Ñ Activitatea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se desfãºoarã
pe întregul teritoriul al þãrii, în localitãþile unde se aflã per-
soane asigurate.

CAPITOLUL II
Atribuþiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 5. Ñ C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are urmãtoarele atribuþii:
a) colecteazã contribuþiile pentru asigurãrile sociale de

sãnãtate de la asiguraþi ºi de la angajatori, precum ºi de
la bugetul de stat sau bugetul asigurãrilor sociale de stat
în cazul asiguraþilor ale cãror contribuþii se suportã din
aceste bugete;

b) administreazã fondul propriu de asigurãri sociale de
sãnãtate;

c) controleazã modul de colectare de cãtre angajatori a
contribuþiilor de asigurãri sociale de sãnãtate ºi utilizarea
de cãtre furnizorii de servicii medicale a sumelor plãtite
pentru prestaþiile efectuate;

d) stabileºte, prin negociere, tarifele cuvenite furnizorilor
de servicii medicale pentru prestaþiile efectuate;

e) monitorizeazã ºi controleazã eliberarea medicamente-
lor, conform art. 48 din Legea nr. 145/1997;

f) prin comisiile mixte de acreditare, organizate împre-
unã cu Colegiul Medicilor din România, acrediteazã perso-
nalul medical ºi instituþiile furnizoare de servicii medicale
din domeniile apãrãrii, ordinii publice, siguranþei naþionale ºi
autoritãþii judecãtoreºti;

g) desemneazã reprezentanþi în comisia centralã care
va aproba procurarea aparaturii de mare performanþã

pentru furnizorii de servicii medicale din domeniul apãrãrii,
ordinii publice, siguranþei naþionale ºi autoritãþii
judecãtoreºti;

h) organizeazã un sistem de asigurare pentru rãspun-
dere civilã a furnizorilor de servicii medicale din domeniul
apãrãrii, ordinii publice, siguranþei naþionale ºi autoritãþii
judecãtoreºti;

i) organizeazã, în condiþiile legii, activitatea de arbitraj;
j) administreazã bunuri mobile ºi imobile, dobândite în

condiþiile legii din activitãþi proprii, subvenþii, donaþii sau din
alte surse;

k) stabileºte utilizarea fondului de rezervã, precum ºi
soldul rãmas neutilizat la sfârºitul fiecãrui an;

l) organizeazã ºi þine evidenþa statisticã generalã a stã-
rii de sãnãtate a segmentului de populaþie asigurat;

m) controleazã modul de recuperare a capacitãþii de
muncã;

n) colaboreazã cu instituþiile ºi organismele naþionale ºi
internaþionale cu atribuþii ºi activitãþi similare, precum ºi cu
organizaþii caritabile de întrajutorare;

o) participã, conform art. 34 din Legea nr. 145/1997, la
proiectarea, implementarea ºi coordonarea programelor de
sãnãtate publicã;

p) asigurã tipãrirea, distribuirea ºi evidenþa carnetelor de
asigurat;

r) editeazã publicaþii de specialitate;
s) desfãºoarã ºi alte activitãþi licite ºi eficiente adiacente

obiectului principal de activitate, cu aprobarea consiliului de
administraþie;

º) îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite prin lege ºi
necuprinse în prezentul statut.

CAPITOLUL III
Asiguraþii

Art. 6. Ñ Au calitatea de persoane asigurate la
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.:

a) cadrele militare în activitate ºi asimilaþii acestora,
salariaþii civili, militarii angajaþi pe bazã de contract, precum
ºi pensionarii militari ai ministerelor ºi instituþiilor cu reþele
sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, sigu-
ranþei naþionale ºi autoritãþii judecãtoreºti;

b) personalul ºi magistraþii din autoritatea judecãto-
reascã, în activitate ºi pensionaþi;

c) veteranii de rãzboi;
d) copiii ºi tinerii pânã la vârsta de 26 de ani, dacã

sunt elevi, studenþi sau ucenici, dacã nu realizeazã venituri
din muncã, precum ºi soþul, soþia, pãrinþii ºi bunicii, fãrã
venituri proprii, aflaþi în întreþinerea persoanelor asigurate la
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 7. Ñ Are calitatea de persoanã asiguratã la
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, fãrã plata contribuþiei pentru asigurã-
rile sociale de sãnãtate, persoana aflatã în una dintre
urmãtoarele situaþii, pe durata acesteia:

a) satisface serviciul militar;
b) executã o pedeapsã privativã de libertate sau arest

preventiv;
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c) face parte din personalul ministerelor ºi al instituþiilor
cu reþea sanitarã proprie din domeniul apãrãrii, ordinii
publice, siguranþei naþionale, precum ºi personalul ºi magis-
traþii din autoritatea judecãtoreascã aflaþi în concediu medi-
cal sau în concediu pentru sarcinã ºi lehuzie, în concediu
medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã
la 6 ani.

Pentru aceste categorii de persoane contribuþia pentru
asigurãrile sociale de sãnãtate se suportã de la bugetul
asigurãrilor sociale de stat, potrivit art. 55 din Legea
nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare.

Art. 8. Ñ Ca urmare a dreptului alegerii libere a casei
de asigurãri de sãnãtate se mai pot asigura urmãtoarele
categorii de persoane:

a) membrii de familie ai persoanelor asigurate, care rea-
lizeazã venituri proprii;

b) personalul altor instituþii sau persoane juridice, cu
aprobarea Consiliului de administraþie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
În acest caz, în afara contractului cu asiguraþii, se încheie
un protocol ºi cu instituþiile sau cu alte persoane juridice
solicitante. Prin protocol se reglementeazã modalitatea de
cooperare;

c) alte persoane fizice care solicitã în mod individual, cu
aprobarea conducerii operative a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

d) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România,
la cererea acestora ºi cu aprobarea Consiliului de adminis-
traþie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

CAPITOLUL IV
Drepturile asiguraþilor

Art. 9. Ñ Asiguraþii au dreptul la servicii medicale, medi-
camente ºi materiale sanitare în condiþiile prevãzute de
lege ºi de contractul-cadru.

CAPITOLUL V
Asigurarea calitãþii serviciilor medicale

Art. 10. Ñ Asigurarea calitãþii serviciilor medicale se
realizeazã în condiþiile stabilite de lege prin norme generale
de aplicare, precum ºi prin norme specifice sistemului apã-
rãrii, ordinii publice, siguranþei naþionale ºi autoritãþii jude-
cãtoreºti.

CAPITOLUL VI
Acreditarea personalului medical ºi a instituþiilor

furnizoare de servicii medicale

Art. 11. Ñ Acreditarea personalului medical ºi a institu-
þiilor furnizoare de servicii medicale din domeniul apãrãrii,
ordinii publice, siguranþei naþionale ºi autoritãþii judecãtoreºti
se realizeazã, în condiþiile legii, de comisia de acreditare
organizatã de Colegiul Medicilor din România ºi de
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., compusã din:

Ñ 4 reprezentanþi ai Colegiului Medicilor din România,
din care 3 vor fi persoane care reprezintã în Consiliul
Naþional al Colegiului Medicilor din România ministerele ºi
instituþiile cu reþea sanitarã proprie din domeniul apãrãrii,
ordinii publice, siguranþei naþionale ºi autoritãþii judecãto-
reºti, conform art. 13 lit. n) ºi art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiin-
þarea, organizarea ºi funcþionarea Colegiului Medicilor din
România;

Ñ 4 reprezentanþi ai C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din care va
face parte ºi directorul medical al acesteia care va fi ºi
preºedintele comisiei.

Art. 12. Ñ Modul de lucru al comisiei va fi stabilit prin
norme ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aprobate de consiliul de
administraþie.

CAPITOLUL VII
Finanþarea

Secþiunea I

 

Constituirea fondurilor

Art. 13. Ñ Fondul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se constituie din:
a) contribuþia persoanelor fizice ºi juridice, în procente

egale, conform prevederilor Legii nr. 145/1997, cu modificã-
rile ulterioare;

b) subvenþii de la bugetul de stat ºi de la bugetele
locale;

c) sume alocate prin redistribuire de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate;

d) alte venituri.
Art. 14. Ñ Contribuþia persoanelor fizice ºi juridice, pre-

vãzutã la art. 13 lit. a), se compune din:
a) contribuþia ministerelor ºi a instituþiilor prevãzute la

art. 1 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 56/1998, care
au calitatea de angajator;

b) contribuþia altor persoane fizice sau juridice care au
calitatea de angajator al asiguraþilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

c) contribuþiile personalului militar ºi civil, ale personalu-
lui ºi magistraþilor din autoritatea judecãtoreascã, în activi-
tate ºi pensionaþi, ale militarilor angajaþi pe bazã de
contract din ministerele ºi instituþiile prevãzute la art. 1 alin.
(1) din Ordonanþa Guvernului nr. 56/1998;

d) contribuþiile altor persoane asigurate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
e) contribuþiile suportate de la bugetul de stat pentru

persoanele care satisfac serviciul militar în termen, precum
ºi pentru persoanele care executã o sancþiune privativã de
libertate sau arest preventiv ºi, dupã caz, pentru persoa-
nele care fac parte dintr-o familie ce beneficiazã de ajutor
social, potrivit legii;

f) contribuþiile suportate din bugetul asigurãrilor sociale
de stat pentru persoanele care se aflã în concediu medical,
în concediu pentru sarcinã ºi lehuzie sau în concediu
medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã
la 6 ani.

Art. 15. Ñ Calculul contribuþiei ºi deducerea acesteia
din veniturile realizate de asiguraþi se fac potrivit prevederi-
lor Legii nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare.

Art. 16. Ñ (1) Persoanele fizice sau juridice care anga-
jeazã personal salariat asigurat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. au
obligaþia sã reþinã ºi sã vireze acesteia contribuþia pentru
asigurãrile sociale de sãnãtate. Angajatorii au obligaþia sã
anunþe la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. orice modificare a nivelului
veniturilor.

(2) Persoanele fizice sau juridice care angajeazã perso-
nal salariat asigurat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. au obligaþia sã
plãteascã contribuþia de 7% pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., raportat la fondul de
salarii.

Art. 17. Ñ (1) Contribuþia datoratã de persoanele pen-
sionate din sistemul de apãrare, ordine publicã, siguranþã
naþionalã ºi autoritate judecãtoreascã se reþine lunar din
drepturile individuale de pensii ºi se vireazã în contul
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. de cãtre administratorii fondurilor de
pensii la aceeaºi datã la care se vireazã poºtei drepturile
de pensii.



(2) Contribuþia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate,
datoratã de persoanele care lucreazã pe bazã de convenþii
civile, se reþine o datã cu plata drepturilor bãneºti asupra
cãrora se calculeazã de cãtre cei care efectueazã plata
acestor drepturi ºi se vireazã în contul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

(3) Persoanele care nu sunt salariate ºi nu se înca-
dreazã în prevederile alin. (1) ºi (2) ºi care au optat pentru
serviciile medicale oferite de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. vor
comunica direct acesteia veniturile impozabile, în vederea
stabilirii contribuþiei de 7% pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate ºi vor rãspunde direct de virarea contribuþiei în
contul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 18. Ñ (1) Angajatorii ºi asiguraþii care nu respectã
obligaþia de a plãti contribuþia pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. datoreazã majorãri pentru
perioada de întârziere, egale cu majorãrile aferente pentru
întârzierea achitãrii impozitelor.

(2) Dacã datoria nu este achitatã în termen de o lunã
de la data scadentã, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va introduce dis-
poziþie de încasare silitã asupra contului angajatorului,
potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 145/1997.

Art. 19. Ñ Din bugetul de stat se suportã urmãtoarele
cheltuieli:

a) pentru investiþiile legate de constituirea unor unitãþi
sanitare ºi pentru aparaturã medicalã de mare performanþã;

b) pentru activitatea de diagnostic, curativã ºi de reabili-
tare de importanþã naþionalã, pentru recuperarea capacitãþii
de muncã.

Art. 20. Ñ Asiguraþii suportã unele plãþi suplimentare
pentru medicamentele furnizate ºi pentru unele servicii
medicale, stabilite pe baza criteriilor prevãzute în contractul-
cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în
cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate, dacã
alte reglementãri în vigoare nu prevãd altfel.

Secþiunea a II-a
Utilizarea fondurilor

Art. 21. Ñ (1) Administrarea fondurilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
se face în condiþiile legii, pe baza bugetului de venituri ºi
cheltuieli aprobat.

(2) Fondurile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se utilizeazã pentru:
a) plata medicamentelor ºi a serviciilor medicale

acordate;
b) cheltuieli de administrare ºi funcþionare, în cotã

de 5%;
c) susþinerea bugetelor caselor de asigurãri de sãnãtate

judeþene cu dezechilibre financiare, prin virarea la Casa
Naþionalã a Asigurãrilor de Sãnãtate a contribuþiei de pânã
la 25%, stabilitã anual de cãtre aceasta;

d) constituirea fondului de rezervã, în cotã de 5%;
e) pentru alte activitãþi prevãzute la art. 5 din prezentul

statut.
(3) Pentru activitatea de îndrumare ºi control în teritoriu,

executatã de membrii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., se va constitui
un fond de îndrumare ºi control.

Art. 22. Ñ(1) Fondurile rãmase neutilizate la încheierea
exerciþiului financiar se reporteazã în anul urmãtor, cu des-
tinaþia prevãzutã de lege.

(2) Utilizarea fondului de rezervã se decide de cãtre
Consiliul de administraþie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

CAPITOLUL VIII
Bugetul de venituri ºi cheltuieli

Art. 23. Ñ (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ca instituþie publicã,
întocmeºte anual bugetul sãu de venituri ºi cheltuieli în
conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 72/1996 privind finan-
þele publice ºi cu normele metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.

(2) Soldurile anuale rezultate din execuþia bugetului
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. rãmân la dispoziþia acesteia ºi se
reporteazã în anul urmãtor pentru a fi utilizate cu aceeaºi
destinaþie.

Art. 24. Ñ C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. poate realiza venituri în
valutã, pe care le poate utiliza în condiþiile prevãzute de
actele normative în vigoare.

CAPITOLUL IX
Gestiunea

Secþiunea I
Controlul financiar preventiv

Art. 25. Ñ C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. organizeazã ºi exercitã
controlul financiar preventiv pentru documentele prevãzute
de legislaþia financiar-contabilã.

Art. 26. Ñ Controlul financiar preventiv se exercitã de
organe de specialitate, potrivit legii.

Secþiunea a II-a
Cenzorii

Art. 27. Ñ (1) Gestiunea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este con-
trolatã de o comisie de cenzori alcãtuitã din 3 membri
numiþi de adunarea generalã a reprezentanþilor.

(2) Pentru comisia de cenzori adunarea generalã a
reprezentanþilor va numi ºi 3 cenzori supleanþi.

(3) Cenzorii exercitã atribuþiile prevãzute de lege.
Art. 28. Ñ Cenzorii îºi exercitã personal mandatul ºi tre-

buie sã fie experþi contabili sau contabili autorizaþi.
Art. 29. Ñ Cenzorii participã obligatoriu la ºedinþele con-

siliului de administraþie cu ocazia prezentãrii raportului pri-
vind darea de seamã contabilã ºi contul de execuþie,
putând fi invitaþi ºi la alte ºedinþe ale consiliului de admi-
nistraþie.

Art. 30. Ñ Activitatea comisiei de cenzori se desfãºoarã
pe baza regulamentului aprobat de consiliul de
administraþie.

Art. 31. Ñ Cenzorilor li se interzice sã comunice terþilor
date referitoare la activitatea ºi la operaþiunile
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. despre care au luat cunoºtinþã cu
ocazia exercitãrii mandatului lor.

CAPITOLUL X
Exerciþiul financiar, evidenþa contabilã, 
darea de seamã ºi contul de execuþie

Art. 32. Ñ Exerciþiul financiar al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
coincide cu exerciþiul bugetului public naþional, respectiv
începe la 1 ianuarie ºi se încheie la 31 decembrie ale
anului.

Art. 33. Ñ C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. întocmeºte dare de
seamã contabilã ºi cont de execuþie în conformitate cu pre-
vederile legale în vigoare pentru instituþiile publice.
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CAPITOLUL XI
Relaþiile cu furnizorii de servicii medicale

Art. 34. Ñ (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. poate încheia con-
tracte cu furnizorii de servicii medicale acreditaþi, þinând
seama atât de economicitatea ºi de calitatea serviciilor ofe-
rite, cât ºi de interesul manifestat de asiguraþi, precum ºi
cu personalul medical acreditat.

(2) Contractul dintre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. ºi medicul
acreditat înceteazã în cazurile prevãzute la art. 37 alin. (1)
din Legea nr. 145/1997, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/1998.

Art. 35. Ñ (1) Prin furnizori de servicii medicale din dome-
niile apãrãrii, ordinii publice, siguranþei naþionale ºi autoritãþii
judecãtoreºti se înþelege: spitalele ºi policlinicile militare ºi
civile, centrele medicale de diagnostic ºi tratament, cabine-
tele medicale, staþiunile ºi complexele balneare de trata-
ment ºi odihnã, serviciile de ambulanþã proprii ºi alte
structuri sanitare stabilite potrivit dispoziþiilor legale.

(2) Instituþiile sanitare proprii prevãzute la alin. (1) sunt
singurele competente sã ia decizii privind situaþia medico-
militarã a persoanelor cu obligaþii militare.

(3) Furnizorii de servicii medicale prevãzuþi la alin. (1)
pot încheia contracte în afara C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. ºi cu
casele judeþene de asigurãri de sãnãtate ºi, respectiv, a
municipiului Bucureºti, precum ºi cu alte persoane fizice
sau juridice care solicitã servicii medicale, cu aprobarea
prealabilã a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 36. Ñ Activitatea de învãþãmânt ºi de cercetare din
cadrul spitalelor cu secþii clinice ale reþelei sanitare aparþi-
nând sistemului de apãrare, ordine publicã, siguranþã naþio-
nalã ºi autoritate judecãtoreascã, care sunt finanþate prin
sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, poate beneficia
de o finanþare suplimentarã de la bugetul de stat.

CAPITOLUL XII
Organele de conducere

Art. 37. Ñ Organele de conducere ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
sunt:

a) adunarea generalã a reprezentanþilor;
b) consiliul de administraþie.

Secþiunea I
Adunarea generalã a reprezentanþilor

Art. 38. Ñ (1) Adunarea generalã a reprezentanþilor
este constituitã din 9 membri desemnaþi de ministerele ºi
instituþiile din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranþei
naþionale ºi autoritãþii judecãtoreºti, dupã cum urmeazã:

Ñ 3 reprezentanþi ai Ministerului Apãrãrii Naþionale;
Ñ un reprezentant al Ministerului de Interne;
Ñ un reprezentant al Serviciului Român de Informaþii;
Ñ un reprezentant al Serviciului de Protecþie ºi Pazã;
Ñ un reprezentant al Serviciului de Informaþii Externe;
Ñ un reprezentant al Serviciului de Telecomunicaþii

Speciale;
Ñ un reprezentant al Ministerului Justiþiei.
Desemnarea membrilor adunãrii generale a reprezentan-

þilor se face de cãtre ministerele ºi instituþiile nominalizate
pentru perioada prevãzutã la art. 43 din Legea
nr. 145/1997.

(2) Adunarea generalã a reprezentanþilor se întruneºte
cel puþin o datã pe an ºi ori de câte ori este necesar.

Art. 39. Ñ Membrii adunãrii generale a reprezentanþilor
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:

a) sã fie cetãþeni români;
b) sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
c) sã aibã studii superioare.
Art. 40. Ñ Mandatul membrilor adunãrii generale a

reprezentanþilor poate înceta:
a) la cerere;
b) prin deces.
Art. 41. Ñ Adunarea generalã a reprezentanþilor are

urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã ºi modificã statutul ºi regulamentul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
b) numeºte Consiliul de administraþie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
c) aprobã proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
d) aprobã bilanþul contabil pe exerciþiul financiar încheiat;
e) ia decizii privind administrarea patrimoniului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
f) numeºte comisia de cenzori;
g) aprobã strategia globalã de dezvoltare a

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
h) aprobã alte reglementãri necesare pentru funcþionarea

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., care nu sunt de competenþa consiliu-
lui de administraþie;

i) aprobã înfiinþarea de oficii de asigurãri de sãnãtate
ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 42. Ñ Adunarea generalã a reprezentanþilor este
legal constituitã dacã la lucrãrile sale participã cel puþin
douã treimi din numãrul membrilor, iar hotãrârile se adoptã
cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.

Art. 43. Ñ Pentru perioada 1999Ñ2002, conform art. 93
din Legea nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare, atribuþiile
adunãrii generale a reprezentanþilor sunt exercitate de con-
siliul de administraþie.

Secþiunea a II-a
Consiliul de administraþie

Art. 44. Ñ (1) Consiliul de administraþie este format din
11 membri numiþi de adunarea generalã a reprezentanþilor.

(2) Pentru perioada 1999Ñ2002 consiliul de administra-
þie se constituie din cei 9 membri ai adunãrii generale a
reprezentanþilor, la care se adaugã 2 membri numiþi de
aceasta, astfel:

Ñ un manager de unitate furnizoare de servicii medi-
cale din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranþei naþio-
nale ºi autoritãþii judecãtoreºti;

Ñ o persoanã din rândul asiguraþilor.
Art. 45. Ñ Membrii consiliului de administraþie trebuie sã

îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) sã fie cetãþeni români;
b) sã aibã studii superioare;
c) sã aibã capacitatea deplinã de exerciþiu.
Art. 46. Ñ Mandatul membrilor consiliului de administra-

þie poate înceta:
a) prin revocare de cãtre adunarea generalã a repre-

zentanþilor;
b) la cerere;
c) prin deces.
Art. 47. Ñ Consiliul de administraþie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

are urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli,

care va fi prezentat adunãrii generale a reprezentanþilor;



b) decide cu privire la înfiinþarea de comisii de experþi
care sã elaboreze norme specifice;

c) aprobã organigrama C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. ºi modificã-
rile la aceasta;

d) elaboreazã propunerile de modificare a statutului;
e) desemneazã reprezentanþii în comisia de acreditare;
f) numeºte directorii generali adjuncþi;
g) numeºte ºeful serviciului medical;
h) aprobã asigurarea personalului altor instituþii sau per-

soane juridice care solicitã acest lucru;
i) decide cu privire la acceptarea de donaþii ºi sponsori-

zãri;
j) aprobã înfiinþarea de comisii de control pentru furnizo-

rii de servicii medicale;
k) numeºte arbitrul care reprezintã C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

în Comisia centralã de arbitraj;
l) aprobã preluarea de bunuri imobile ºi mobile de la

Ministerul Sãnãtãþii ºi de la alte autoritãþi publice centrale
sau locale;

m) rezolvã orice altã problemã care nu intrã în atribuþiile
adunãrii generale a reprezentanþilor ºi nici în competenþele
directorului general;

n) stabileºte atribuþiile preºedintelui, vicepreºedinþilor,
directorului general ºi ale directorilor generali adjuncþi ai
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

o) elaboreazã strategia de dezvoltare globalã a
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

p) administreazã patrimoniul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
r) îndeplineºte ºi alte atribuþii care rezultã din lege sau

din statut.
Art. 48. Ñ Consiliul de administraþie funcþioneazã în

mod legal în prezenþa a cel puþin 9 membri ai sãi.
Art. 49. Ñ (1) Hotãrârile consiliului de administraþie se

adoptã cu votul a cel puþin 7 membri din numãrul celor
prezenþi.

(2) La ºedinþele consiliului de administraþie, în care
urmeazã a se adopta hotãrâri cu privire la probleme spe-
ciale rezultând din natura activitãþii unui minister sau a unei
instituþii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranþei
naþionale ºi autoritãþii judecãtoreºti, este obligatorie prezenþa
reprezentantului structurii în cauzã.

Art. 50. Ñ Consiliul de administraþie se întruneºte lunar
ºi ori de câte ori este necesar. Convocarea consiliului de
administraþie se face de cãtre preºedintele acestuia, care
este ºi preºedintele C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., sau de împuter-
nicitul acestuia ori de cei 2 vicepreºedinþi, cu semnãtura
ambilor.

Art. 51. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã acti-
vitatea pe baza regulamentului de organizare ºi funcþionare.

Art. 52. Ñ (1) În activitatea sa preºedintele este ajutat
de 2 vicepreºedinþi care vor rãspunde de problemele stabi-
lite de consiliul de administraþie.

(2) Preºedintele poate delega puteri de reprezentare ori-
cãrui vicepreºedinte sau membru al consiliului de adminis-
traþie ori unor persoane din conducerea executivã a
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 53. Ñ Preºedintele consiliului de administraþie este
ºi preºedintele C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. ºi are urmãtoarele atri-
buþii:

a) este ordonator de credite potrivit legii;
b) reprezintã C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în raporturile cu terþii;
c) aduce la îndeplinire hotãrârile adunãrii generale a

reprezentanþilor ºi ale consiliului de administraþie;
d) conduce ºedinþele consiliului de administraþie sau

desemneazã un reprezentant în condiþiile art. 52 alin. (2)
din prezentul statut.

Art. 54. Ñ Consiliul de administraþie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
va putea hotãrî constituirea de fonduri distincte ºi organizarea
de structuri adecvate pregãtirii personalului propriu.

Art. 55. Ñ Conducerea operativã a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
se exercitã de cãtre un director general, ajutat de 2 direc-
tori generali adjuncþi (unul medical ºi unul economic).

Art. 56. Ñ Consiliul de administraþie poate numi, cu
delegaþie, un director general pânã la ocuparea postului
conform legii.

Art. 57. Ñ Conducerea operativã propune consiliului de
administraþie ºefii structurilor organizatorice din organigrama
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 58. Ñ Directorul general decide cu privire la
încheierea ºi la încetarea raporturilor de muncã cu salaria-
þii ºi cu colaboratorii angajaþi pe bazã de convenþie civilã,
dupã consultarea prealabilã a conducerii operative a
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

CAPITOLUL XIII
Comisia centralã de arbitraj

Art. 59. Ñ Comisia centralã de arbitraj se numeºte ºi
îºi desfãºoarã activitatea potrivit legii.

Art. 60. Ñ Arbitrii pot fi medici, economiºti sau juriºti,
acreditaþi ºi înregistraþi de Ministerul Justiþiei.

Art. 61. Ñ Sediul Comisiei centrale de arbitraj este la sediul
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

CAPITOLUL XIV
Modalitãþi de publicitate

Art. 62. Ñ Prezentul statut al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.,
aprobat în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (2) din
Legea nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare, în ºedinþa
din data de 19 februarie 1999 a consiliului de administraþie,
compus din:

Ñ preºedinte: dr. Petru Chertic
Ñ vicepreºedinte: dr. Dan Mihai Marius
Ñ vicepreºedinte: economist Ioan Clim
Ñ membri:
¥ dr. Cãlin Marius Teoibaº ªerban
¥ dr. ªerban Rãdulescu
¥ dr. Dorel Hotoboc
¥ dr. Dorel Enache
¥ dr. Cristian Livezeanu
¥ dr. Dan Carp
¥ dr. Valentin Vaºcu
¥ jurist Radu Stancu,

va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 101/10.III.1999 7



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 101/10.III.19998

ANEXÃ
C A S A  A S I G U R Ã R I L O R  D E  S Ã N Ã T A T E  

A  A P Ã R Ã R I I ,  O R D I N I I  P U B L I C E ,  S I G U R A N Þ E I  N A Þ I O N A L E  ª I  A U T O R I T Ã Þ I I  J U D E C Ã T O R E ª T I

Ñ  O R G A N I G R A M A  Ñ
Numãrul maxim de posturi = 300

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonomã �Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomã �Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101/10.III.1999 conþine 8 pagini. Preþul 1.000 lei ISSN 1453Ñ4495


