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CAS Ialomita 

Nr. 12786 din 30,12,2022 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 7H 

la Contractul pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. 230/2021, 

pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) şi art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 

 

I. Părţile contractante 

    Casa de Asigurări de Sănătate Ialomita, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Matei Basarab. nr. 175, judeţul 

Ialomita, telefon 0243/211425, fax 0243/232750, reprezentată prin director general Mihai Geanta, 

    şi 

        Unitatea sanitară publică Spitalul municipal Urziceni, cu sediul în municipiul Urziceni, str. Teilor, nr. 39, judet 

Ialomita, telefon: telefon / fax : 0243255379, adresă e-mail smurziceni@gmail.com având codul unic de înregistrare 

4364969,reprezentată prin Ianus Daniela  

 

  II . Obiectul actului aditional  

Obiectul prezentului act adiţonal îl constituie : 

a) Actualizarea sumelor contractate in lunile iulie-decembrie 2022 in conformitate cu declaratia 

furnizorului privind numarul de zile de spitalizare aferente pacientilor spitalizati in regim de spitalizare 

continua externati in lunile iunie, iulie , august, septembrie , octombrie  , noiembrie si decembrie si 

validati de catre sistemul informativ SIUI, precum si a persoanelor insotitoare in conditiile legii; 

 

Având în vedere:  

 LEGEA nr. 133 din 12 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 

 ORDINUL nr. 1.488 din 31 mai 2022 pentru stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană în unităţile sanitare 

publice 

 HOTĂRÂREA nr. 897 din 13 iulie 2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează  condiţiile 

acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,  în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 

 ORDINUL  Nr. 2285/471/2022 din 27 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea 

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anii 2021 – 2022; 

 ORDINUL  Nr. 2286/472/2022 din 27 iulie 2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a 

art. 229 alin. (5) şi art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

În temeiul : 

- prevederilor art. 12 din actul aditional nr. 1H Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti 

nr.230/2021 ; 

- prevederilor art. 5 alin(7) din actul aditional nr. 1H Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti 

nr.230/2021 
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Părțile contractante au convenit încheierea prezentului act adițional, după cum urmează 

Art. I. Valoarea contractului pe luna IULIE 2022 este de 31.383,00 lei – la nivelul numarului de zile de spitalizare 

efectiv realizate, raportate si validate pentru pacientii externati in spitalizare continua in luna iunie 2022, precum si 

cele aferente insotitorilor acestora in conditiile legii, detaliata dupa cum urmeaza: 

  luna iulie ( cazuri externate si validate iunie) 

nr.crt indicator 

numar 

pacienti/persoane 

insotitoare 

numar zile 

de 

spitalizare 

cuantum 

alocatie 

hrana 

valoare 

contractata 

1 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 22 lei 
346 1278 22,00 28.116,00 

2 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 33 lei 
5 5 33,00 165,00 

3  persoane insotitoare 
61 141 22,00 3.102,00 

  TOTAL 
412 1424   31.383,00 

 

Art.II. Valoarea contractului pe luna AUGUST  2022 este de 30.327,00 lei –  la nivelul numarului de zile de spitalizare 

efectiv realizate, raportate si validate pentru pacientii externati in spitalizare continua in luna iulie 2022, precum si 

cele aferente insotitorilor acestora in conditiile legii, detaliata dupa cum urmeaza: 

  
luna august (cazuri externate si validate iulie) 

nr.crt indicator 

numar pacienti/                   

persoane 

insotitoare 

numar zile 

de 

spitalizare 

cuantum 

alocatie 

hrana 

valoare 

contractata 

1 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 22 lei 
339 1253 22,00 27.566,00 

2 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 33 lei 
3 3 33,00 99,00 

3  persoane insotitoare 
58 121 22,00 2.662,00 

  TOTAL 
400 1377   30.327,00 

 

Art.III. Valoarea contractului pe luna SEPTEMBRIE  2022 este de 28.974,00 lei –  la nivelul numarului de zile de 

spitalizare efectiv realizate, raportate si validate pentru pacientii externati in spitalizare continua in luna august 2022, 

precum si cele aferente insotitorilor acestora in conditiile legii, detaliata dupa cum urmeaza: 
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luna septembrie  (cazuri externate si validate august) 

nr.crt indicator 

numar pacienti/                              

persoane 

insotitoare 

numar zile 

de 

spitalizare 

cuantum 

alocatie 

hrana 

valoare 

contractata 

1 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 22 lei 
256 929 22,00 20.438,00 

2 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 33 lei 
42 196 33,00 6.468,00 

3  persoane insotitoare 
39 94 22,00 2.068,00 

  TOTAL 
337 1219   28.974,00 

 

Art.IV. Valoarea contractului pe luna OCTOMBRIE  2022 este de 30.800,00 lei –  la nivelul numarului de zile de 

spitalizare efectiv realizate, raportate si validate pentru pacientii externati in spitalizare continua in luna septembrie 

2022, precum si cele aferente insotitorilor acestora in conditiile legii, detaliata dupa cum urmeaza: 

  

luna OCTOMBRIE (cazuri externate si validate 

septembrie) 

nr.crt indicator 

numar pacienti/                              

persoane 

insotitoare 

numar zile 

de 

spitalizare 

cuantum 

alocatie 

hrana 

valoare 

contractata 

1 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 22 lei 
244 1051 22,00 23.122,00 

2 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 33 lei 
44 178 33,00 5.874,00 

3  persoane insotitoare 
24 82 22,00 1.804,00 

  TOTAL 
312 1311   30.800,00 

 

Art.V. Valoarea contractului pe luna NOIEMBRIE  2022 este de 38.654,00 lei –  la nivelul numarului de zile de 

spitalizare efectiv realizate, raportate si validate pentru pacientii externati in spitalizare continua in luna octombrie 

2022, precum si cele aferente insotitorilor acestora in conditiile legii, detaliata dupa cum urmeaza: 

  

luna NOIEMBRIE (cazuri externate si validate 

octombrie) 

nr.crt indicator 

numar pacienti/                              

persoane 

insotitoare 

numar zile 

de 

spitalizare 

cuantum 

alocatie 

hrana 

valoare 

contractata 
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1 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 22 lei 
298 1406 22,00 30.932,00 

2 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in 

cuantum de 33 lei 
32 128 33,00 4.224,00 

3  persoane insotitoare 
43 159 22,00 3.498,00 

  TOTAL 
373 1693   38.654,00 

 

Art.VI. Valoarea contractului pe luna decembrie  2022 este de 26.202,00 lei –  la nivelul numarului de zile de 

spitalizare efectiv realizate, raportate si validate pentru pacientii externati in spitalizare continua in luna noiembrie 

2022, precum si cele aferente insotitorilor acestora in conditiile legii, detaliata dupa cum urmeaza: 

 
luna DECEMBRIE (cazuri externate si validate noiembrie) 

indicator 

numar pacienti/                              

persoane 

insotitoare 

numar zile 

de 

spitalizare 

cuantum 

alocatie 

hrana 

valoare 

contractata 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in cuantum 

de 22 lei 
240 861 22,00 18.942,00 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in cuantum 

de 33 lei 
33 150 33,00 4.950,00 

 persoane insotitoare 
34 105 22,00 2.310,00 

TOTAL 
307 1116   26.202,00 

 

Art.VII. Valoarea contractului pe luna decembrie  2022 este de 32.472,00 lei –  la nivelul numarului de zile de 

spitalizare efectiv realizate, raportate si validate pentru pacientii externati in spitalizare continua in luna decembrie 

2022, precum si cele aferente insotitorilor acestora in conditiile legii, detaliata dupa cum urmeaza: 

 
luna DECEMBRIE (cazuri externate si validate decembrie) 

indicator 

numar pacienti/                              

persoane 

insotitoare 

numar zile 

de 

spitalizare 

cuantum 

alocatie 

hrana 

valoare 

contractata 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in cuantum 

de 22 lei 
217 951 22,00 20.922,00 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in cuantum 

de 33 lei 
35 212 33,00 6.996,00 

 persoane insotitoare 
49 207 22,00 4.554,00 
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TOTAL 
301 1370   32.472,00 

 

Art.VIII. In conditiile art.I-VII valoarea contractului pentru perioada iulie-decembrie 2022 reprezentand 

indemnizatia de hrana aferenta pacientilor externati si validati in lunile iunie-decembrie 2022 precum si a 

persoanelor insotitoare in conditiile legii este de 218.812,00 lei detaliata astfel: 

  

nr.crt indicator 

Iulie-

decembrie 

2022 

1 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in cuantum 

de 22 lei 
170.038,00 

2 

 PACIENTI  beneficiar al 

alocatiei de hrana in cuantum 

de 33 lei 
28.776,00 

3  persoane insotitoare 
19.998,00 

  TOTAL 
218.812,00 

 

III. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, 30.12.2022  în 2  exemplare a câte 5( cinci) pagini fiecare, câte un 

exemplar pentru fiecare parte contractantă.  

CASA DE ASIGURĂRI  DE  SĂNĂTATE   IALOMITA             SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 

              Director general,                                                                                          Manager,                                       

            Ec. Mihai Geanta                                                                             Ec. Daniela Ianus 

 

   Director Executiv –D.E.,                                                                              Director economic, 

            Ec. Doina Stan                                                                               ec. Alexandra Balaban  

 

Director Executiv – D.R.C.,                                                                       Director medical, 

           Ec. Anda Elvira Busuioc                                                                          Dr. Leonid Turcan                         

                                                                                                                     

          Vizat,Compartiment juridic şi contencios, 

Jr. Liliana Panait 
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