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CAS IALOMITA 

Nr. 12781 din 30.12.2022 

 

ACT ADITIONAL nr   20 E/ 2022 

pentru serviciile medicale paraclinice – ECOGRAFII efectuate de medicii de specialitate din specialitatile clinice, la 

contractul nr 230/AC/2021 

 

 

I.Părţile contractante: 

Casa de asigurări de sănătate IALOMITA, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr.175, judeţul 

Ialomita, telefon/fax 0243231665/0243232750, reprezentată prin  director general ec Mihai GEANTA,   

 şi 

 SPITALUL MUNICIPAL URZICENI , reprezentat prin ec IANUS Daniela Elena cu sediul în municipiul Urziceni, 

str.Teilor, nr. 3, judeţul Ialomita,  

 

II . Obiectul actului aditional il constituie actualizarea  valorii de contract in conformitate cu serviciile realizate in 

luna decembrie  2022. 

 

In temeiul: 

 Art. 259, alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completarile 

ulterioare; 

 HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează 

condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și 

dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 

2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-

cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2021-2022 cu modificarile si completarile ulterioare,  

partile au convenit urmatoarele: 

 

ART. 1 Valoarea de contract pentru servicii medicale paraclinice pentru anul 2022 este de 40.870,00 

, cu urmatoarea repartizare pe luni  :   

 

Luna  Valoare contract 

TRIMESTRUL I    2022 din care 8,540.00 

ianuarie   2,980.00 

februarie 2,490.00 

martie 3,070.00 

TRIMESTRUL II 2022, din care 10,260.00 

aprilie 3,420.00 

mai 3,160.00 

iunie 3,680.00 

TRIMESTRUL  III 2022, din care 11,590.00 

iulie 3,410.00 

august 3,690.00 

septembrie 4,490.00 

TRIMESTRUL  IV  2022, din care 10,480.00 

octombrie 4,490.00 

noiembrie 2,700.00 
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decembrie 3,290.00 

TOTAL AN 2022 40,870.00 

 

Celelalte clauze contractuale raman neschimbate. 

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, 30.12.2022 in doua exemplare a cate 2 pagini fiecare, cate un exemplar 

pentru fiecare parte contractanta. 

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                                              SPITALUL MUNICIPAL  

 IALOMITA                                     URZICENI 

     Director general,                                                                                       Reprezentant legal, 

         Ec Mihai GEANTA              ec  IANUS DANIELA ELENA 

 

 

Director executiv  Direcţia                               Director Economic, 

      Economic                                      ec Alexandrina BALABAN 

    Ec Doina STAN                                                                              

 

            

    Director executiv Direcţia                         Director medical, 

          relaţii contractuale,                                                                    dr Turcan Leonid 

     Ec  Anda BUSUIOC 

          

  

     Vizat Juridic, contencios                            

         Cj Liliana PANAIT 

 

 

         Intocmit 

     Monica Matei 
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