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CAS Ialomita 

Nr. 12701 din 29.12.2022 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 1H/2023 

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 : 

 Prelungirea valabilităţii actului aditional  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 pana la data de 31.03.2023; 

 Stabilirea valorii de contract pentru lunile ianuarie si februarie 2023; 

 

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 

Părțile contractante au convenit încheierea prezentului act adițional, după cum urmează 
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Art. I. Prezentul act aditional prelungește valabilitatea actului aditional  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 pana la data de 31.03.2023 și îsi produce efectele începând cu 

data de 01.01.2023. 

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

reforma în domeniul sănătăţii în baza prezentului act adițional sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare 

pe perioada derularii actului aditional,. 

Art. III Contractarea și decontarea normei de hrana pentru pacientii externati in perioada ianuarie - martie 

a anului 2023 prin acte adiţionale la contractele incheiate intre casele de asigurari cu furnizorii acestora in anul 2022, 

se va face din sumele prevăzute la domeniul „Spitale generale-sume corespunzatoare alocatiei de hrana din 

unitatile sanitare publice ” din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru anul 2023. 

Art. IV. Valoarea estimata a contractului pentru lunile ianuarie si februarie 2023 reprezentand alocatia de hrana 

pentru pacientii estimati a fi externati in lunile ianuarie si februarie 2023, precum si prentru persoanele 

insotitoare in conditiile legii, este de este de 78.513,00 lei , detaliata dupa cum urmeaza: 

  1,1, pacienti spitalizati    

sectia/compartimentul 

numar 

cazuri 

contractat 

***) 

durata 

medie de 

spitalizare*) 

sau, dupa 

caz, durata 

de 

spitalizare 

efectiv 

realizata in 

anul 

anterior 

nivel alocatie 

de hrana **) suma 

c1 c2 c3 c4 c5=c2*c3*c4 

CARDIOLOGIE 80 6,01 22,00 10.577,60 

MEDICINA 

INTERNA 150 6,01 22,00 19.833,00 

MEDICINA 

INTERNA- pacienti 

cu regim diabet 40 6,01 33,00 7.933,20 

COVID-19 5 6,01 22,00 661,10 

PEDIATRIE 100 6,01 22,00 13.205,12 

CHIRURGIE 60 6,01 22,00 7.933,20 

CHIRURGIE 

VASCULARA 10 6,01 22,00 1.322,20 

OBSTETRICA 

GINECOLOGIE 49 6,01 22,00 6.478,78 

ORTOPEDIE 20 6,01 22,00 2.644,40 

ORL 20 6,01 22,00 2.644,40 

total general spital 

urziceni 534 x X 73.233,00 

        0,00 

  1,2, insotitori pacienti    
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numar persoane 

insotitoare 

numar zile 

internare 

estimat 

aferent 

persoanelor 

insotitoare 

din coloana 

c1 

nivel 

alocatie de 

hrana suma   

c1 c2 c3 c4=c2*c3   

40 240 22 5.280,00   

    0,00   

TOTAL CONTRACTAT ian+feb 78.513,00   0,00 

 

Art. VI Valoarea de contract pentru luna martie 2023 va fi stabilita conform actelor normative in vigoare 

dupa aprobarea de CNAS a bugetului aferent perioadei mentionate si va face obiectul unui act aditional ulterior. 

III. Durata actului adițional 

Prezentul act adițional este valabil de la data de 01.01.2023 până la data de 31.03.2023. 

Restul prevederilor contractuale rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat astazi, 29.12.2022  în 2 (două) exemplare a câte 3(trei) pagini fiecare, 

câte 1 (unul) 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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