
CAS IALOMITA 

Nr. 12749 din 29.12.2023 

 

Act adiţional nr. 1/2023  la  contractul  

privind influentele financiare salariale – Ordin 78/14/2018 

 nr. 250/2018 

 

I.     Părţile contractante  

Casa de Asigurări de Sănătate IALOMITA, cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 175, 

judeţul Ialomita, telefon 0243/231665 fax 0243/232750 reprezentată prin Director general Ec. Mihai GEANTA, 

    si 

Unitatea sanitară publică SPITALUL MUNICIPAL URZICENI, cu sediul in localitatea Urziceni, str. Teilor, 

nr. 3, judeţul Ialomita, telefon 0243/255379 fax 0243/255379 adresă de e-mail smurziceni@gmail.com reprezentată prin 

Manager Ec. Elena Daniela IANUȘ 

 

     II . Obiectul actului aditional  

 Prelungirea valabilităţii contractului privind influentele financiare salariale – Ordin 78/14/2018  nr. 

250/2018 pana la data de 31.03.2023; 

 

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, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, 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, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, 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. 2477/999/2021 pentru 

modificarea si completarea 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, precum si prelungirea aplicarii prevederilor acestuia; 

 Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 78/14/2018, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 Legii nr. 51/2020 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legii nr. 64/2020 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordonantei de urgenta nr. 114 /2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare 

pentru personalul incadrat in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordonantei de urgenta nr. 114 /2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene; 

 Ordonantei de urgenta nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Ordonantei de urgenta nr. 110 din 2 octombrie 2021 privind acordarea unor zile libere plătite 

părinţilor şi altor categorii de persoane  în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 

 OUG 130 din 17 decembrie 2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 

 OUG 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru 

interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative 
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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 anul 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, de comun acord, au convenit incheierea prezentului act aditional pentru modificarea si 

completarea contractului nr. 250/2018 privind acordarea influentelor financiare, dupa cum urmeaza: 

              Art. I Prezentul act aditional prelungește valabilitatea contractului privind influentele financiare 

salariale – Ordin 78/14/2018 - nr. 250/2018 până la data de 31.03.2023 și îsi produce efectele începând cu data 

de 01.01.2023. 

Art. II  Condițiile acordării influentelor financiare  salariale  în baza prezentului act adițional sunt cele 

prevăzute în actele normative specifice în vigoare pe perioada derularii actului aditional; 

Art. III Contractarea și decontarea influentelor financiare salariale pentru perioada ianuarie - martie a 

anului 2023 prin acte adiţionale la contractele derulate intre casele de asigurari cu furnizorii acestora in anul 

2022, se va face din sumele prevăzute la domeniul „Transferuri din bugetul fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salariale” din bugetul 

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

 

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 2(doua) pagini 

fiecare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă. 
 

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa,                                       SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 

         Director general,                                                                                         Manager, 

               Ec. Mihai GEANTA                                     Ec. Ianus Daniela Elena 

 

        

                                                                                                                       

 Director Executiv –D.M.E.,                                                         Director economic,                             

        Ec. Doina STAN                                                     Ec. Alexandrina Balaban   
 

 

                                                                                        

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

            Ec. Anda Busuioc                         Dr Turcan Leonid 

       

 

 

       Viza 

               Compartiment juridic şi contencios, 

     Jr. Liliana Panait 

 

 

Intocmit 

Monica Matei 
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