
ACT ADITIONAL NR.l0 

£,,\~A DE AS/GURAR/ 
DE SAN~l ARGES 

N r. . .. o.x. {jJi: '41J:t-
Data ... .. .. .. ..... ........... . 

Incheiat astazi 07.04.2017 la contractul nr. H06/SAU2016 intre partile contractante : 
Casa de Asigurari de Sanatate Arges, reprezentata prin Presedinte - Director General, dr. Musat Carmen, pe 
de 0 parte si 

Spitalul municipal Campulung, reprezentat prin manager Stanescu Ion Grigore, pe de alta parte. 
Avand in vedere: 
• prevederile art.6 (5) din anexa nr. 49 la Ordinul ministrulu i sanata\ii ~i al pre~edintelui Casei 

Na\ionale de Asigurari de Sanatate nr.763/377/22.06.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare in anul 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a H.G. nr. 161 /2016 , 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- adresa CNAS nr.NS 3153/30.03 .2017, inregistrata la sediul CAS Arges cu nr.4727/30.03.2017 , 
privind repartizarea bugetului FNUASS pentru anu12017, 

prin prezentul act aditional se diminueaza va loa rea de contract a lunii martie 2017 cu suma de 
32576,00 lei, conform documentelor justificative depuse de furnizor si se completeaza cap. V, art.6 cu 
alineatul (13), dupa cum urmeaza: 

Astfel, se modifica la cap. V art.6, dupa cum urmeaza: 

v. Modalila!i de plaia 
Art. 6. 
(12) Valoarea contractata pentru realizarea obiectului contractului pentru luna martie 2017 este de 

299.538,00 lei; factoru l de corec\ie pentru luna martie 2017 este 13,33%; va loa rea realizata a serviciilor 
medicale pentru luna februarie 2017 este de 2.246.725,52 ei. 

(13) Valoarea contractata pentru realizarea obiectului contractului pentru luna aprilie 2017 este de 
332.114,00 lei; factorul de corec\ie pentru luna martie 2017 este 14.70%; valoarea realizata a serviciilor 
medica Ie pentru luna martie 2017 este de 2258.642,09 lei. 

Prezentul act aditional face parte integranta din contractu I nr.H06/SAU2016 si s-a incheiat in doua 
exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

CAS A DE ASIGURARI DE SANATATE 

Director Direc\ia Rela\ii Contractu ale 
Ec. lonut Gheorg~ 

Vizat 

FURNIZOR DE SERVICtt MEDICALE 



ACT ADITIONAL NR. 10 

CASA Dt ASIGURAHI 
DE SANATAi[g ARGES 

N r . . . .. . 5. .. 'f"tfiC 
Data . . .. .'?:"f. :P. •. : ..•. 'I..:f:.: .. 

Incheiat astazi 07.04.2017 la contractu I nr.HOS/SAL_OUG20/201S,intre partile 
contractante : 

Casa de Asigurari de Sanatate Arges, reprezentata prin Presedinte - Director General, 
dr. Musat Carmen, pe de 0 parte 

si 
Spitalul Municipal Campulung, reprezentat prin manager Dr.Stanescu Ion Grigore 

, pe de alta parte. 

Avand in vedere : 
- prevederile art.5 lit.b) din anexa nr. 51 la Ordinul ministrului silnlUil\ii ~i al pre~edintelui Casei 

Na\ionale de Asigurilri de Silniltate nr.763/377/22 .06 .2016 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare in anul 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a H.G. nr. 
161/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- adresa CNAS nr.NB 153/30.03.2017,inregistrata la sediul CAS Arges cu nr.4727/30.03.2017, 
privind bugetul de stat pe anul 2017, 

- solicitarea Spitalului Municipal Campulung inregistrata la CAS Arges cu nr. 
5198/06.04 .2017 

prin prezentul act aditional se completeaza la cap. V art. 6 cu alineatul (12) ,corespunzator valori i de 
contract pentru luna aprilie 2017, dupa cum urmeaza 

Astfel , se modifica la cap. V art.6, dupa cum urmeaza: 

V. Modalita\i de plata 
Art. 6. 
(12) Valoarea contractatil pentru realizarea obiectului contractului , potrivit Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.20/2016 aprobata cu modificari si completari prin Legea 250/2016 pentru luna 
aprilie 2017 este de 650640,00 lei , reprezentand influentele financiare ale lunii martie 2017. 

Valoarea contractat!l pentru realizarea obiectului contractului , potrivit Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr.43/20 16 , pentru luna aprilie 2017 este de 98544,00 lei, reprezentand influentele 
financiare ale lun ii martie 2017. 

Prezentul act aditional face parte integranta din contractul nr H06/SAL_OUG20/2016 si s-a 
incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

Director Direc\iei economice 

Ec. JenF 

Director Direc\ia Rela\ii Contr 
Ec. lonut Gheorghe 

Ie 



ACT ADITIONAL NR9 

CASA DE ASIGURARI 
DE SANA[tlE ARGES 

Nr ••••••• •• •. ~ ••• ••. 
Data •• J!.,.Q . . ,:.. • ...... 

Incheiat astazi 31 .03.2017la contractul nr.H06/SAL_OUG20/2016 intre partile contractante : 
Casa de Asigurari de Sanatate Arges, reprezentata prin Presedinte - Director General , 

Dr.Carmen Musat, pe de 0 parte 
si 

Spitalul Municipal Campulung, reprezentat prin manager Dr.Stanescu Ion Grigore, pe de alta 
parte 

Av~nd in vedere: 

- Hotararea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale ~i a 
Contractului-cadru care reglementeaza condiliile acordilrii asistenlei medicale, a medicamentelor ~i a 
dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurilri socia Ie de silniltate pentru anii 2016 - 2017, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Ordinul comun al ministrului Silnatalii si al presedintelui Casei Nalionale de Asigurari de 
Saniltate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractu lui 
cadru in anul 2017 ; 

- Adresa CNAS nr. P21 03/01 .03 .2017 privind desfil~urarea procesului de contractare in luna 
martie 2017 ~i incheierea, pentru lunile aprilie-decembrie 2017, de acte adilionale de prelungire a 
contractelor de furnizare de servicii medicale aflate in derulare; 
- Adresa CNAS nr.MB/3 153/30.03 .2017 cu privire la bugetul FNUASS pe anul2017 aprobat prin 

Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

prin prezentul act aditional se prelungeste valabilitatea contractului pana la data de 31 .12.2017 

Celelalte prevederi contractuale raman nemodificate. 

Prezentul act aditional face parte integranta din contractul nr.H06/SAL_OUG20/2016 si s-a 
incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte cu valoare juridica egala. 

Director Directia economica, 

Ec.JENI ST2f/U 

Director Direclia Relalii ,<><,>,.;p 

Ec. IONUT GHEORGHE 

~\\' '''L C4t,f. 

FURNIZOR DE SER J ~;~:: IC;~~ 
I ~ '" 
~ . .. 

Manag '? 
Dr.Stanes ;on Gri90~o." 

''r' '\ ' 

Director medical, 

D'E'"'""" 
Dlrectgv anClar -co 

EC.Marinel ris an 

/ 


