
ACT ADITIONAL NR. 10 
la contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de 

recuperare, medlclna flzica sl balneologie nr. H06R12016 

Incheiat astazi 30.03.2017 la contractul nr. H06R12016 intre Casa de Asigurari de 
Sanatate Arges, reprezenlala prin Presedinte-Director General Dr. Carmen-Gabriela Musat. pe 
de 0 parte si 

SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG-MUSCEL reprezentat prin Stanescu loan
Grigore, pe de alta parte. 

avand in vedere: 
- dispozitiile HG nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru 

care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de 
sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare; 
dispozitiile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr.196/139/2017 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a HG nr.161/2016, pentru 
aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru; 
adresa CNAS nr.P2103/01.03 .2017 cu privire la modalitatea de contractare a creditelor de 
angajament aprobate pentru anul 2017, pe domenii de asistenta medicala; 
adresa CNAS nr.P2273/03.03.2017 cu privire la bugetul FNUASS pe anul 2017 aprobat prin 
Legea nr .6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

Prin prezentul act aditional , incepand cu data de 01 .04.2017 se modifica umatoarele articole din 
contract: 
1) Cap.IV, articolul5 se completeaza si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 5 ( ... ) Prin prezentul act aditional se prelunge~te valabilitatea contractului pana la data de 31 
decembrie 2017. 

2) Cap. V, art.10, punctele (1) si (2) se completeaza cu cate un alineat nou si vor avea urmatorul 
cuprins: 

(1) ( ... ) Valoarea contractului pe anul2017 rezulta din tabelul de mai jos: 

Tipul serviciului Numarul de servicii - Tariful pe serviciul Valoare 
consulta\ii Izile medical-

de tratament negociat consulta\ie*) I zile 
(orientativ) de tratament*) 

0 1 2 3-1x2 
Servicii medicale-consultatii 1187 20.00 23.740.00 
Servicii medicale-consultatii cu 70 40.00 2.800,00 

. proceduri 
Zile de tratament aferent seriilor de 1770 28,00 49.560,00 
proceduri fizioterapie 
Zile de tratament aferent seriilor de 1795 42.00 75.390,00 
proceduri kinetofizioterapie 
TOTAL x x 151.490,00 



(2) ( ... ) Valoarea contractului pentru anul 2017 pentru serviciile medicale de recuperare, 
medicina fizica ~i balneologie, acordate in unitatile sanitare ambulatorii de recuperare, medicina 
fizica ~i balneologie in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, este de 151.491,00 lei si include si 
valoarea actelor aditionale incheiate in perioada ianuarie-martie 2017 . 

3) Cap. V, art.11 , punctul (2) se completeaza cu un alineat nou si va ave a urmatorul cuprins: 

(2) ( .. . ) Suma contractata pentru anul 2017 se defalcheaza pe trimestre ~i pe luni, \inandu-se 
cont ~i de activitatea specifica sezoniera, dupa cum urmeaza: 

Valoarea de contract pe trlmestrul I 2017 este 36.695,00 lei, din care: 
- luna ianuarie 9.210,00 lei ; 
-luna februarie 13.231,00 lei ; 
- luna martie 14.254,00 lei. 

Valoarea de contract pe trimestrul alII-lea 2016 este 42.586,00 lei, din care : 
-luna aprilie 14.196,00 lei; 
- luna mai 14.196,00 lei ; 
-luna iunie 14.194,00 lei; 

Valoarea de contract pe trimestrul allll-lea 2016 este 42.586,00 lei, din care: 
-luna iulie 14.196,00 lei ; 
-luna august 14.196,00 lei ; 
-luna septembrie 14.194,00 lei; 

Valoarea de contract pe trlmestrul allV-lea 2016 este 29.624,00 lei , din care : 
- luna octombrie 14.196,00 lei; 
-luna noiembrie 14.196,00 lei ; 
- luna decembrie 1.232,00 lei; 

4) Cap. X, art.21 , se completeaza cu punctele (2) si (3) si vor ave a urmatorul cuprins: 

(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, 
valorlle lunare de contract se reduc proportional cu numarul de zile calendaristice pentru care 
opereaza suspendarea. 

(3) Pentru situatille prevazute la alin. (1) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, casa 
de aslgurarl de sanatate nu deconteaza servlcille medicale de recuperare, medlclna fizica ~i 
balneologle. 

5) Cap. XI , art.24, se modifica va avea urmatorul cuprins: 

ART. 24 Corespondenla le9at1l de derularea prezentului contract se efectueaz1l in scris prin 
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin posta electronica sau direct, la sediul 
par1i1or - sediul casei de asigurari de sanatate ~i la sediul cabinetului medical declarat in contract. 
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 5 zile lucratoare de la momentul in care 
intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte par1i contractante 
schimbarea survenita. 

Pe tot cuprinsul contractului , se inlocuieste sintagma "Ordinul ministrului sanatatii si al 
presedintelui CNAS nr.763/377/2016" cu sintagma "Ordinul ministrului sanatatii si a presedintelui 
CNAS nr.196/139/2017". 



Conditii le acordarii serviciilor medicale de recuperare, medicinii fizicii i?i balneologie sunt cele 
prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale. 

Celelalte prevederi ale contractu lui raman nemodificate. 

Prezentul act aditional face parte integranta din contractul nr.H06R12016 si s-a incheiat in 
doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE 

Stanescu loan-Grigore 
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