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              CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IALOMIŢA 
    LOC. SLOBOZIA, str. MATEI BASARAB, nr. 175, JUD. IALOMITA 
    Telefon: 0243/ 231665;  FAX: 0243/232750 

                  www.casan.ro/casil                          www.casil.ro 
                  Operator de date cu caracter personal nr. 262 

Nr. 9500 din 30.09.2022 
Act adiţional nr. 5/2022 

la Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de 
specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice 

nr. 230/AC/2021 
 

I. Părţile contractante: 
Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 

175, judeţul Ialomiţa, telefon 0243/231665, fax 0243/232750, adresă e-mail spitale@casil.ro, 
doc.contract@casil.ro, reprezentată prin Preşedinte - Director General, Ec. Mihai Geantă 
și 

Ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, inclusiv centrul de sănătate multifuncţional 
fără personalitate juridică din structura Spitalului Municipal Urziceni, avand sediul în Municipiul 
Urziceni, str. Teilor, nr. 3, judeţul Ialomita, telefon/fax 0243255379, adresă de e-mail 
smurziceni@gmail.com, reprezentat prin Manager - Ec. Ianus Daniela Elena, în calitate de reprezentant 
legal al unităţii sanitare din care face parte. 
  

II . Obiectul actului aditional  
Obiectul prezentului act adiţonal îl constituie: 
 Actualizarea specialitatilor, listei medicilor si a programului de lucru in cadrul 

cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului  
 

 In temeiul prevederilor: 
 Art. 259, alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 

modificările și completarile ulterioare; 
 Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii 

medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1068/627/2021 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului pentru 
aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii 
asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor 
asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021- 2022, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Si avand in vedere: 
 Adresa furnizorului nr. 8171 din 27.09.2022, inregistrata la CAS Ialomita sub nr. 

9500 din 28.09.2022, prin care furnizorul comunica faptul ca, Dna Dr. Dobrescu Cristiana Viorela, medic 
specialist OBSTETRICA GINECOLOGIE, isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetului de OBSTETRICA 
GINECOLOGIE din Ambulatoriul spitalului   
   
 Partile au convenit, de comun acord, incheierea prezentului act aditional pentru 
modificarea si completarea contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de 
specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice numarul 230/AC/2021, dupa cum 
urmeaza: 

CAS IALOMIŢA 

http://www.casan.ro/casil
http://www.casil.ro/
mailto:spitale@casil.ro
mailto:smurziceni@gmail.com


 2 

Art. I Incepand cu data de 03.10.2022, Dna Dr. Dobrescu Cristiana Viorela, medic specialist 
OBSTETRICA GINECOLOGIE, este inclusa in contractul 230/AC/2018, avand in vedere ca isi desfasoara 
activitatea in cadrul cabinetului de OBSTETRICA GINECOLOGIE din Ambulatoriul spitalului, avand 
urmatorul program de lucru: 

 Luni - Vineri – 10.00 – 13.30 
Art. II In conditiile art. I, din prezentul act aditional, articolul 2 al capitolului III. Servicii medicale 

de specialitate furnizate,  din contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de 
specialitate  din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr. 230/AC/2021, se modifică si va avea 
următorul cuprins: 
 „ART. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile 
clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, acordă asiguraţilor serviciile medicale 
cuprinse în pachetul de servicii prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 în următoarele specialităţi: 

a) Chirurgie generala; 
b) Obstetrica ginecologie 
c) Chirurgie vasculara 
d) Ortopedie si traumatologie 
e) Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 

Art. III In conditiile art. I, din prezentul act aditional, articolul 3 al capitolului III. Servicii 
medicale de specialitate furnizate,  din contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa 
medicală de specialitate  din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr. 230/AC/2021 se modifică 
si va avea următorul cuprins: 
 „ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile 
clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, se face de către următorii medici:  
 

Nr. 
Crt.  

Cabinet  Program de lucru 
cabinet 

Medic  Program de 
lucru medic 

Program cabinet 

1. Chirurgie 
generala  

Luni - Vineri 
08.00 – 09.30 si 
10.30 – 12.00 

  15,00 ore/sapt 

TURCAN 
LEONID 

Luni - Vineri 
10.30 – 12.00 

7,5 ore/sapt 

JARDAN 
GHEORGHI 

Luni, Miercuri, 
Vineri 
08.00 – 09.30 

4,50 ore/sapt 

TUDORAN 
MARIUS 
ANDREI 

Marti, Joi         
08.00 -09.30 

3,00 ore/sapt 

2. Obstetrica 
ginecologie 

Luni - Vineri 
08.00 – 15.00 

  17,50 ore/sapt 
TAULEANU 
VICTOR 

Luni - Vineri 
08.00 - 10.00 

10,00 ore/sapt 

TURCAN MARIA Luni - Vineri 
13.30 – 15.00 

7,50 ore/sapt 

DOBRESCU 
CRISTIANA 
VIORELA 

Luni - Vineri 
10.00 – 13.30 

17,50 ore/sapt 

3. Chirurgie 
vasculara 

Luni - Vineri 
08.00-10.00 

TONEANU 
MARIAN 

Luni - Vineri 
08.00-10.00 

10,00 ore/sapt 

4. Ortopedie si 
traumatologie 

Luni - Vineri 
12.00-14.00 

MATEESCU 
LAURENTIU 

Luni - Vineri 
12.00-14.00 

10,00 ore/sapt 

5. Diabet zaharat, 
nutritie si boli 
metabolice 

Luni - Vineri 
07.00-14.00 

VOICU IONUȚ 
RĂZVAN 

Luni - Vineri 
07.00-14.00 

35,00 ore/sapt 
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Art. IV In conditiile art. I, din prezentul act aditional, Alineatul (2) al articolului 9, capitolul VI. 
Modalităţi de plată, din contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de 
specialitate  din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr. 230/AC/2021 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

ART. 9 (2) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de 
specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: 

1.     Medic 
    Nume: Jardan Prenume: Gheorghi Dimitrievici 
    Grad profesional: primar 
    Specialitatea: chirurgie generala 
    Cod numeric personal:  1650504214629 
    Codul de parafă al medicului: 697845 
    Program zilnic de activitate: 4,50 ore/sapt 

2. Medic 
    Nume: Tudoran  Prenume: Marius Andrei 
    Grad profesional: primar 
    Specialitatea: chirurgie generala 
    Cod numeric personal:  1700709440020 
    Codul de parafă al medicului: 974161 
    Program zilnic de activitate: 03,00 ore/sapt 

3. Medic 
    Nume: Tauleanu  Prenume: Victor 
    Grad profesional: primar 
    Specialitatea: obstetrica-ginecologie 
    Cod numeric personal:  1590206214611 
    Codul de parafă al medicului: 699006 
    Program zilnic de activitate: 10,00 ore/sapt 

4. Medic 
    Nume: Toneanu  Prenume: Marian 
    Grad profesional: specialist 
    Specialitatea: chirurgie vasculara 
    Cod numeric personal:  1820213440075 
    Codul de parafă al medicului: E84297 
    Program zilnic de activitate: 10,00 ore/sapt 

5. Medic 
Nume: Turcan Prenume: Leonid 

    Grad profesional: specialist 
    Specialitatea: chirurgie generala 
    Cod numeric personal:  1790322400014 
    Codul de parafă al medicului: D42603 
    Program zilnic de activitate: 07,50 ore/sapt 

6. Medic 
Nume: Turcan Prenume: Maria 

    Grad profesional: primar 
    Specialitatea: obstetrica ginecologie 
    Cod numeric personal:  2810425410534 
    Codul de parafă al medicului: D18630 
    Program zilnic de activitate: 07,50 ore/sapt 

7. Medic 
Nume: Mateescu Prenume: Laurentiu 

    Grad profesional: primar 
    Specialitatea: ortopedie si traumatologie 
    Cod numeric personal:  1830331100151 
    Codul de parafă al medicului: D37576 
    Program zilnic de activitate: 10,00 ore/sapt 
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8. Medic 
Nume: Voicu Prenume: Ionuț Răzvan 

    Grad profesional: specialist 
    Specialitatea: diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 
    Cod numeric personal:  1780925080040 
    Codul de parafă al medicului: A41003 
    Program zilnic de activitate: 35,00 ore/sapt 

9. Medic 
Nume: Dobrescu Prenume: Cristiana Viorela 

    Grad profesional: specialist 
    Specialitatea: obstetrica ginecologie 
    Cod numeric personal:  2880625430041 
    Codul de parafă al medicului: G12151 
    Program zilnic de activitate: 17,50 ore/sapt. 
 III.  Toate celelalte clauze prevăzute în contract rămân valabile. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat astazi, 30.09.2022 în 2 (două) exemplare a câte 4 (patru) 
pagini fiecare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă. 

 
Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa,                     Furnizor de servicii medicale clinice       
                                                                                                               SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 

          Director general,                                                                                        Manager, 
           Ec. Mihai GEANTA                                     Ec. Ianus Daniela Elena 
 
                                                                                                                                   Director economic,                     

 Director Executiv –D.M.E.,                                                                   Ec. Alexandra Balaban   
           Ec. Doina STAN                                              
                                                                                            Director medical, 

  Director Executiv – D.R.C.,                                                                 Dr. Leonid Turcan 
           Ec. Anda Busuioc                                         

 
      Vizat 

 Compartiment juridic şi contencios, 
    Jr. Liliana Panait 
 
 
 
 

Intocmit, 
Consilier, 
Munteanu Mihaela 
 


		2022-09-30T11:37:22+0300
	Mihaela Munteanu


		2022-09-30T11:41:46+0300
	Liliana Panait


		2022-09-30T12:16:28+0300
	Elvira-Anda Busuioc


		2022-09-30T12:25:29+0300
	             C.A.S. IALOMITA
     VIZAT PENTRU CONTROLUL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
        1 - ILIE GHIORGHITA


		2022-10-03T09:57:41+0300
	Doina Stan


		2022-10-03T12:03:28+0300
	Mihai Geanta


		2022-10-04T08:46:38+0300
	Daniela-Elena Ianus


		2022-10-04T08:47:03+0300
	Leonid Turcan


		2022-10-04T09:01:23+0300
	Alexandrina Balaban




