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CAS IALOMITA 

Nr. 12631 din 27.12.2022 

     

    ACT ADITIONAL nr  1/2023 

        la contractul nr 429/2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu 

pentru specialităţile paraclinice 

 

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  

Obiectul prezentului act adiţonal îl constituie: 

 Prelungirea valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice numarul 429/2021 

pana la data de 31.03.2023; 

 Stabilirea valorii de contract pentru lunile ianuarie si februarie 2023; 

 

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, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, cu modificările și 

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,  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021- 2022, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

 Hotararii Guvernului nr. 1540/2022 privind modificarea si completarea 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,  în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, prelungirea termenului de aplicare a prevederilor acesteia, precum si 

stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii; 

Si avand in vedere: 

 Adresa CNAS nr. P9925 din 22.12.2022 inregistrata la CAS sub nr. 12539 din 22.12.2022 de inaintare a 

bugetului FNUASS pentru lunile ianuarie si februarie 2023; 

 Adresa CNAS nr. P10006 din 27.12.2022 inregistrata la CAS Ialomita sub nr. 12616 din 27.12.2022 cu 

privire la modalitatea de asigurare a serviciilor medicale,  medicamentelor şi dispozitivelor medicale in trimestrul I 

2023; 

 

Partile au convenit, de comun acord, incheierea prezentului act aditional pentru modificarea si completarea 

contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice  nr.429/2021, dupa cum urmeaza: 

Art. I Prezentul act aditional prelungește valabilitatea contractului de furnizare de servicii medicale 

paraclinice nr.429/2021 până la data de 31.03.2023 și îsi produce efectele începând cu data de 01.01.2023. 

Art. II  Condițiile acordării asistenței medicale în baza prezentului act adițional sunt cele prevăzute în actele 

normative în vigoare pe perioada derularii actului aditional, respectiv Contractul - cadru privind condițiile acordării 

asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin HG nr. 696/2021, cu modificările 
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și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul comun MS/CNAS nr. 

1068/627/2021, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. III Contractarea și decontarea serviciilor medicale paraclinice pentru perioada ianuarie - martie a anului 

2023 prin acte adiţionale la contractele incheiate intre casele de asigurari cu furnizorii acestora in anul 2021, se va face 

din sumele prevăzute la domeniul „Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-activitate curenta ” din bugetul 

F.N.U.A.S.S. pentru anul 2023. 

Art. IV Valoarea contractului pentru investigatii medicale paraclinice in ianuarie si februarie 2022 este de 

16.772,00 lei, detaliata pe tipuri de servicii medicale paraclinice si per luni  luni dupa cum urmeaza: 

 

tip investigatie ianuarie februarie TOTAL 

citologie 579,50 579,50 1.159,00 

radiologie 7.806,50 7.806,50 15.613,00 

TOTAL 8.386,00 8.386,00 16.772,00 

 

Art. V 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. 

Art. VI. Eventualele diferențe rezultate ca urmare a negocierii a valorii de contract  pentru anul 2023 și 

prevederile cuprinse în actul adițional corespunzător lunilor ianuarie si februarie 2023, se vor regulariza. 

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, 27.12.2022  în 2 (două) exemplare a câte 2(doua) pagini fiecare, 

câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă. 

    

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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