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  Nr.34880/29.12.2022                                                                                                                Nr.______/___________2022 

Act Adiţional 

nr. 34 /29.12.2022 la contractul nr. CH/6/30.07.2021 

 

    I. Părţile contractante 

Casa de Asigurări de Sănătate  Olt, cu sediul în municipiul Slatina, aleea Muncii, nr. 1-3, judeţul Olt, telefon/fax 

0372756681/0372877480, reprezentată prin director general Carmen Liana CÎRJAN,   Şi 

     Laboratorul din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina cu sediul în Slatina, str. Crişan, nr. 5, jud. Olt, telefon: 

fix/mobil 0249431778/0724321321, fax 0249/431983, e-mail spjslatina1@rdslink.ro reprezentat prin Manager Jr.Angela 

NICOLAE, în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte; 

 

 

 

  În temeiul prevederilor: 

 

-art. 259, alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare:”Contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 

medicale cuprind şi obligaţiile părţilor legate de derularea în condiţii optime a clauzelor 

contractuale, precum şi clauze care să reglementeze condiţiile de plată a serviciilor furnizate până la 

definitivarea unui nou contract între părţi, pentru perioada următoare celei acoperite prin contract.”; 

 - art. 4 și art. 5 din contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate 

din ambulatoriu  pentru specialităţile paraclinice, care precizează că:  

 „Art. 4. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2022.  

 Art. 5  Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părţilor pe toată durata de 

aplicabilitate a  Hotărârii Guvernului nr. 696/2021.” 

-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, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinului MS/CNAS 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, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 22 din contractul de furnizare servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din 

ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice: „Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi 

acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de 

modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 3 zile înaintea datei de la care se doreşte 

modificarea.  Modificarea se va face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi care va constitui 

anexă la prezentul contract.” 

  - Anexei nr.19, cap.II, A, pct.  h) din Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui CNAS nr. 

1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii 

Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anii 2021-2022, care precizează că : 

    h) Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce 

fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele 

mai vechi de 12 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru 

care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru 

seria respectivă emisă de producător nu se punctează. Punctajul total pentru fiecare aparat, conform 

celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 8 ani; pentru aparatele mai vechi 

de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării 

(refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 20%. 

 Aparatele mai vechi de 8 ani, respectiv de 12 ani, reprezintă limita minimă şi limita maximă prevăzute 

pentru durata normală de funcţionare conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.- --

-Anexei nr. 20, cap.II, A, pct. h) din Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui CNAS nr. 

1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii 

Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 
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reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anii 2021-2022, care precizează că : 

    h) Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce 

fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele 

mai vechi de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru 

care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru 

seria respectivă emisă de producător, nu se punctează. Punctajul total pentru fiecare aparat, conform 

celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 9 ani; pentru aparatele cu o 

vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data 

recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează 

cu câte 15%. 

    Aparatele mai vechi de 9 ani, respectiv de 15 ani, reprezintă limita minimă şi limita maximă 

prevăzute pentru durata normală de funcţionare conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea 

Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările 

ulterioare. 

 

şi având în vedere: 

-adresa CNAS nr.P10006/27.12.2022 înregistrată la CAS Olt sub nr. 34720/27.12.2022, prin care au 

fost transmise precizări referitoare la încheierea de acte adiţionale pentru lunile ianuarie - martie 2023 

la contractele de furnizare de servicii medicale derulate în anul 2022, pentru prelungirea termenului de 

derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, în vederea asigurării continuităţii 

acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile 

contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc); 

-adresa CAS Olt nr. 32828/12.12.2022, prin care s-a adus la cunoştinţa furnizorilor de servicii 

medicale faptul că, în situaţia în care doresc prelungirea valabilității contractului au obligaţia de a 

prezenta la CAS Olt până la data de 21.12.2022, cererea de încheiere a actelor adiţionale privind 

prelungirea duratei de valabilitate a contractelor derulate în anul 2022.  

-cererea reprezentantului legal al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.40253/13.12.2022 

înregistrată la CAS Olt sub nr.33202/14.12.2022, privind prelungirea duratei de valabilitate a 

contractului încheiat, până la încheierea noului contract pentru anul 2023; 

-adresa CNAS nr. P9925/22.12.2022, înregistrată la CAS Olt cu nr. 34531/23.12.2022, prin care a fost 

aprobat  bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru perioada Ianuarie-

Februarie 2023, aprobat prin Legea nr.368/2022 cu privire la bugetul de stat pe anul 2023, 

pentru asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor 

condiţiilor privind relaţiile contractuale; 

-referatul CAS Olt nr. 34879/29.12.2022 aprobat de Director General al CAS Olt cu privire la 

încheierea actelor adiţionale cu furnizorii de servicii medicale paraclinice în vederea prelungirii 

valabilităţii contractelor încheiate până la data de 31.03.2023 precum şi angajarea creditelor de 

angajament aprobate de ordonatorul principal de credite pentru perioada IANUARIE-FEBRUARIE 

2023 și a reevaluării punctajelor  furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate 

din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice; 

 

de comun acord  au convenit încheierea prezentului act adiţional pentru modificarea Contractului, 

după cum urmează : 

 

Art.I   Se prelungeşte durata de valabilitate a Contractului de furnizare de servicii medicale în 

asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţi  paraclinice nr. CH/6/30.07.2021, 

până la data de 31 martie 2023. 

Art.II  Suma contractată pentru perioada IANUARIE-FEBRUARIE 2023, pentru investigaţii 

medicale paraclinice -analize medicale de laborator este în valoare de 102.833,90 lei,  din care: 

                - luna I       60.353,22 lei 

               - luna II     42.480,68 lei 
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Nr. 
Crt. 

COD Serviciul paraclinic 
Tarif 

contractat 

Numar de 
servicii 

negociat 
IANUARIE-

FEBRUARIE 
2023*) 

Total  

0 1 2 3 4 5 = 3x4 

Hematologie       

1 2.6001 
Hemoleucogramă completă - hemoglobină, 
hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare 
leucocite, numărătoare trombocite, numărătoare 
reticulocite**), formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14.01 1,472.00 20622.72 

2 2.6002 
Numărătoare reticulocite 5.62 85.00 477.7 

3 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18.62 95.00 1768.9 

4 2.6040 VSH*1) 2.63 92.00 241.96 

5 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7.54 90.00 678.6 

6 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7.88 95.00 748.6 

7 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă  7.54 90.00 678.6 

8 2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 14.68 80.00 1174.4 

9 2.6102 APTT 12.30 75.00 922.5 

10 2.6103 Fibrinogenemie*1) 13.68 85.00 1162.8 

Biochimie-serică și urinară   

11 2.1002 Proteine totale serice   *1)                                7.04 75.00 528 

12 2.1003 Electroforeza proteinelor serice    *1)                     15.20 69.00 1048.8 

13 2.10063 Feritină serică *1)           40.00 60.00 2400 

14 2.1011 Uree serică   *1)                                           5.86 67.00 392.62 

15 2.1012 Acid uric seric   *1)                                        5.86 75.00 439.5 

16 2.1014 Creatinină serică  *1), **)                                5.92 70.00 414.4 

17 2.1015 Bilirubină totală    *1)                                     5.86 60.00 351.6 

18 2.1016 Bilirubină directă  *1)                                    5.86 65.00 380.9 

19 2.1020 Glicemie   *1)                                              5.74 55.00 315.7 

20 2.10303 Colesterol seric total    *1)                                5.74 40.00 229.6 

21 2.10304 HDL colesterol   *1)                                        8.19 65.00 532.35 

22 2.10305 LDL colesterol    *1)                                        7.69 70.00 538.3 

23 2.10306 Trigliceride serice    *1)                                   7.04 55.00 387.2 

24 2.10402 TGP    *1)                                                   5.86 65.00 380.9 

25 2.10403 TGO   *1)                                                    5.83 70.00 408.1 

26 2.10404 Creatinkinaza CK  *1)      10.00 65.00 650 

27 2.10406 Gama GT  *1)                                                     7.99 65.00 519.35 

28 2.10409 Fosfatază alcalină   *1)                                    7.79 75.00 584.25 

29 2.10500 Sodiu seric    *1)                                           10.00 70.00 700 

30 2.10501 Potasiu seric   *1)                                           11.00 60.00 660 

31 2.10503 Calciu seric total   *1)                                    5.37 60.00 322.2 

32 2.10504 Calciu ionic seric  *1)                                     7.88 70.00 551.6 

33 2.10505 Magneziemie    *1)                                           5.37 75.00 402.75 

34 2.10506 Sideremie    *1)                                             7.10 65.00 461.5 

35 2.10507 Fosfor  (fosfat seric)  *9)           13.00 70.00 910 
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36 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment)    *1)            9.34 75.00 700.5 

37 2.2604 Dozare proteine urinare   *1)                               5.37 65.00 349.05 

38 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8) 22.00 65.00 1430 

39 2.2622 Dozare glucoză urinară   *1)                                5.37 60.00 322.2 

40 2.2623 Creatinină urinară *8) 8.00 55.00 440 

40.1 2.1020.1 TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) 35.00 65.00 2275 

40.2 2.1026 HBA1c *10) 38.00 60.00 2280 

Imunologie       

41 2.2500 TSH   *1)                                                  20.50 75.00 1537.5 

42 2.2502 FT4   *1)                                                  20.83 70.00 1458.1 

43 2.2507 Parathormonul seric (PTH) 43.00 50.00 2150 

44 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH                                                     23.82 75.00 1786.5 

45 2.2510 Hormonul luteinizant (LH)                                                 23.82 65.00 1548.3 

46 2.2514 Cortizol                                                27.87 70.00 1950.9 

47 2.2521 Testosteron 30.10 75.00 2257.5 

48 2.2522 Estradiol                                               23.82 70.00 1667.4 

49 2.2523 Progesteron                                              25.31 65.00 1645.15 

50 2.2525 Prolactină                                              25.31 75.00 1898.25 

51 2.327091 Anti-HAV IgM    *2)                                       40.98 75.00 3073.5 

52 2.327092 Ag HBs  *1)                           31.15 70.00 2180.5 

53 2.327093 Anticorpi Anti HCV   *1)                                          64.90 70.00 4543 

54 2.32710 Testare HIV la gravidă    *1)                               33.29 65.00 2163.85 

55 2.40000 ASLO   *1)                                                  11.48 50.00 574 

56 2.40010 VDRL  *1) sau RPR   *1)                                                                                                   5.49 80.00 439.2 

57 2.40013 Confirmare TPHA    *4)                                 12.29 80.00 983.2 

58 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori *1)                                  40.00 65.00 2600 

59 2.430011 Complement seric C3                                     10.84 70.00 758.8 

60 2.430012 Complement seric C4                                     10.84 65.00 704.6 

61 2.43010 IgG seric                                               14.77 85.00 1255.45 

62 2.43011 IgA, seric                                              14.77 70.00 1033.9 

63 2.43012 IgM seric                                               15.10 75.00 1132.5 

64 2.43014 IgE seric                                               14.29 80.00 1143.2 

65 2.40053 Proteina C reactivă    *1)                                    10.67 75.00 800.25 

66 2.43040 Factor rheumatoid                                        9.34 65.00 607.1 

67 2.43044 ATPO 39.00 70.00 2730 

68 2.43135 PSA   *1)                                                     23.07 60.00 1384.2 

69 2.43136 free PSA   *6)                                                 23.61 50.00 1180.5 

Microbiologie       

Exudat faringian       

70 2.3025 

Examen bacteriologic exudat faringian    - 

Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare bacteriana   *1)                                             15.29 15.00 229.35 

71 2.50102 

Examen fungic exudat faringian    - Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare fungica  *1)                                       15.29 15.00 229.35 

Examen urină       



 

 

5 

72 2.3100 

Urocultură*1) Examen microscopic nativ si 

colorat, cultură și  identificare bacteriana 15.29 15.00 229.35 

Examene materii fecale       

73 2.3062 

Coprocultură*1)  Examen microscopic nativ si 

colorat, cultură și  identificare bacteriana                                         15.29 15.00 229.35 

74 2.50120_1 

Examen micologic materii fecale  -  Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare fungica    *1)              15.29 15.00 229.35 

75 2.5100 Examen coproparazitologic  *1)                   12.46 15.00 186.9 

76 2.2701 Depistare hemoragii oculte *1)                                  25.00 15.00 375 

Examene din secreţii vaginale       

77 2.3074 

Examene din secreţii vaginale  -  Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare bacteriana       *1)                                                         15.29 15.00 229.35 

78 2.50114 

Examene din secreţii vaginale  -  Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare fungica    *1)              15.29 15.00 229.35 

Examene din secreţii uretrale       

79 2.3080 

Examene din secreţii uretrale - Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare bacteriana  *1)              15.29 15.00 229.35 

80 2.50115 

Examene din secreţii uretrale - Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare fungica  *1)              15.29 15.00 229.35 

Examene din secreţii  otice       

81 2.3050 

Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare bacteriana  *1)              15.29 15.00 229.35 

82 2.50119 

Examen fungic  din secreţii otice - Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare fungica  *1)              15.29 15.00 229.35 

Examene din secreţii  nazale       

83 2.3022 

Examen bacteriologic din secreţii nazale - 

Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare bacteriana  *1) 15.29 15.00 229.35 

84 2.50103 

Examen fungic din secreţii nazale - Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare fungica *1) 15.29 15.00 229.35 

Examene din secreţii  conjunctivale        

85 2.3040 

Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - 

Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare bacteriana  *1)              15.29 15.00 229.35 

86 2.50110 

Examen fungic din secreţii conjunctivale - 

Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare fungica  *1)              15.29 15.00 229.35 

Examene din colecţie purulentă       
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87 2.5032 

Examen bacteriologic din colecție purulentă - 

Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare bacteriana  *1)              15.29 15.00 229.35 

88 2.50120_2 

Examen fungic din colecție purulentă - Examen 

microscopic nativ si colorat, cultură și  

identificare fungica  *1)              15.29 15.00 229.35 

Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice       

89 2.313 Antibiograma    *5)                                    12.23 15.00 183.45 

90 2.502 Antifungigrama   *5)                            14.55 15.00 218.25 

    TOTAL   6,665.00 102,833.90 

            *) Numărul negociat de servicii este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractului.     

 

Art.III Suma contractată pentru luna IANUARIE-FEBRUARIE 2023, pentru investigaţii 

medicale paraclinice -anatomie patologică  este în valoare de 11.807,59 lei,  din care: 

                - luna I       6.929,87 lei 

               - luna II     4.877,72 lei 

  

Nr. 
Norme 

COD Serviciul paraclinic 
Tarif 

contractat 

Numar de 
servicii 

negociat 
IANUARIE-

FEBRUARIE 
2023*) 

Total  

0 1 2 3 4 5 = 3x4 

Examinări histopatologice şi citologice       

91 

2.9021_1    Examen histopatologic procedura 

completa HE*(1-3 blocuri) *7) 

130 lei 20 lei 

2600 

92 

2.9021_2    Examen histopatologic procedura 

completa HE*(4-6 blocuri) *7) 250 lei 20 lei 
5000 

93 

2.9010_1    Examen histopatologic procedura 

completa HE* si coloratii speciale (1-3 

blocuri) *7) 

160 lei 0 lei 

0 

94 

2.9010_2    Examen histopatologic procedura 

completa HE* si coloratii speciale (4-6 

blocuri) *7) 

280 lei 0 lei 

0 

95 2.9030 Teste imunohistochimice *) 200 0 0 

96 

2.9022 Citodiagnostic sputa prin incluzii la 

parafina (1-3 blocuri) 

100 lei 0 lei 

0 

97 

2.9160 Examen citologic cervico-vaginal 

Babes-Papanicolau 

40 lei 45 lei 

1800 

98 2.9025 Citodiagnostic lichid de punctie 80 lei 30 lei 2400 

    TOTAL   115.00 11,807.59 

*) Numărul negociat de servicii este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractului.     

 

 

Art.IV Suma contractată pentru luna IANUARIE-FEBRUARIE 2023, pentru investigaţii 

medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală   este în valoare de 147.619,79 lei,  din care: 

                - luna I       86.638,05 lei 

                - luna II     60.981,74 lei 
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Nr. Norme Serviciul paraclinic Tarif contractat 

Numar de 
servicii 

negociat 
IANUARIE-

FEBRUARIE 
2023*) 

Total  

0 1 2 3 4 = 2x3 

I.Radiologie-Imagistică medicală       

A.Investigaţii convenţionale       

1.Investigaţii cu radiaţii ionizante       

1 Ex. radiologic cranian standard *1) 18.00 20.00 360.00 

2 

Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri 

anterioare ale feţei *1) 30.00 13.00 390.00 

3 

Ex. Radiologic părți schelet în 2 

planuri*1) 35.00 8.00 280.00 

4 

Radiografie de membre *1):       0.00 

  a)Brat  35.00 10.00 350.00 

 b)Cot  35.00 10.00 350.00 

 c)Antebrat  35.00 10.00 350.00 

 d)Pumn  35.00 10.00 350.00 

 e)Mână  35.00 10.00 350.00 

 f)Şold  35.00 10.00 350.00 

 g)Coapsa  35.00 10.00 350.00 

 h)Genunchi  35.00 10.00 350.00 

 i)Gambă  35.00 10.00 350.00 

 j)Gleznă  35.00 10.00 350.00 

 k)Picior 35.00 10.00 350.00 

 l)Calcaneu 35.00 10.00 350.00 

5 Ex. radiologic articulatii sacro-iliace *1) 35.00 16.00 560.00 

6 Ex. radiologic centură scapulară *1) 23.00 17.00 391.00 

7 

Ex. radiologic coloană vertebrală/segment 

*1) 35.00 15.00 525.00 

8 Ex. radiologic torace ansamblu *1) 32.00 15.00 480.00 

9 

Ex. radiologic torace osos (sau părţi) în 

mai multe planuri/Ex. radiologic torace şi 

organe toracice *1) 32.00 20.00 640.00 

10 

Ex. radiologic vizualizare generală a 

abdomenului nativ *1) 32.00 20.00 640.00 

11 

Ex. radiologic tract digestiv superior 

(inclusiv unghiul duodenojejunal) cu 

substanţă de contrast *1) 56.00 15.00 840.00 

12 

Ex. radiologic tract digestiv până la 

regiunea ileo-cecală, cu substanţă de 

contrast *1) 82.00 18.00 1,476.00 
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23 

Mamografie în 2 planuri/pentru un sân 

*1)- Obligatoriu în baza unui bilet de 

trimitere investigația se efectuează pentru 

ambii sâni, cu excepția situațiilor în care 

asigurata are mastectomie unilaterală                           35.00 14.00 490.00 

25 

Osteodensitometrie segmentară (DXA) 

*1) 25.00 15.00 375.00 

2.Investigaţii neiradiante       

26 

Ecografie generală (abdomen + pelvis) 

*1) 60.00 15.00 900.00 

27 Ecografie abdomen *1) 40.00 15.00 600.00 

28 Ecografie pelvis *1) 30.00 15.00 450.00 

32 Ecografie ganglionara 30.00 15.00 450.00 

34 

Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi 

*2) 25.00 15.00 375.00 

B.Investigaţii de înaltă performanţă       

42 CT craniu nativ 120.00 6.00 720.00 

43 CT buco-maxilo-facial nativ                                                        150.00 6.00 900.00 

44 CT regiune gât nativ 130.00 7.00 910.00 

45 CT regiune toracică nativ 175.00 6.00 1,050.00 

46 CT abdomen nativ 175.00 6.00 1,050.00 

47 CT pelvis nativ 175.00 6.00 1,050.00 

48 CT coloană vertebrală nativ/segment 60.00 8.00 480.00 

49 CT membre nativ/membru 60.00 8.00 480.00 

50 CT mastoida 150.00 6.00 900.00 

51 CT sinusuri 150.00 8.00 1,200.00 

52 CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375.00 7.00 2,625.00 

53 CT hipofiză cu substanţă de contrast 375.00 7.00 2,625.00 

54 

CT buco-maxilo-facial nativ  și cu 

substanţă de contrast                                                   400.00 7.00 2,800.00 

55 

CT regiune gât nativ și cu substanţă de 

contrast           375.00 7.00 2,625.00 

56 

CT regiune toracică nativ și cu substanţă 

de contrast           450.00 10.00 4,500.00 

57 

CT abdomen nativ şi cu substanţă de 

contrast administrata intravenos 400.00 11.00 4,400.00 

58 

CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast  

administrata intravenos 400.00 8.00 3,200.00 

59 

CT coloană vertebrală nativ şi cu 

substanţă de contrast administrata 

intravenos/segment 400.00 9.00 3,600.00 

60 

CT membre nativ şi cu substanţă de 

contrast  administrata intravenos/membru 180.00 8.00 1,440.00 

61 CT ureche internă 375.00 6.00 2,250.00 

70 RMN cranio-cerebral nativ 450.00 8.00 3,600.00 

71 RMN sinusuri 450.00 7.00 3,150.00 

72 RMN torace nativ 450.00 6.00 2,700.00 

73 RMN gât nativ 450.00 6.00 2,700.00 
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74 

RMN regiuni coloana vertebrală 

(cervicală, toracică, lombosacrata) nativ 450.00 8.00 3,600.00 

75 RMN abdominal nativ 450.00 8.00 3,600.00 

76 RMN pelvin nativ 450.00 6.00 2,700.00 

77 

RMN extremităţi nativ/segment 

(genunchi, cot, gleznă etc.) 450.00 10.00 4,500.00 

78 RMN umăr nativ 450.00 9.00 4,050.00 

79 

RMN umăr nativ si cu substanta de 

contrast 700.00 7.00 4,900.00 

81 

RMN regiune cervicala nativ si cu 

substanta de contrast 700.00 10.00 7,000.00 

82 

RMN cranio-cerebral nativ şi cu  

substanta de contrast 700.00 10.00 7,000.00 

83 

RMN regiuni coloana vertebrală 

(cervicală, toracală,lombosacrata) nativ şi 

cu substanţă de contrast 700.00 11.00 7,700.00 

84 

RMN abdominal nativ şi cu substanţă de 

contrast 700.00 10.00 7,000.00 

85 

RMN pelvin nativ şi cu substanţă de 

contrast 700.00 8.00 5,600.00 

86 

RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, 

gleznă etc.) cu substanţă de contrast 700.00 9.00 6,300.00 

89 RMN  hipofiză cu substanță de contrast 700.00 7.00 4,900.00 

93 

Angiografie RMN/segment (craniu, 

abdomen, pelvis, membre etc.) 600.00 9.00 5,400.00 

95 

RMN abdominal cu substanță de contrast 

și colangio RMN 800.00 10.00 8,000.00 

  TOTAL 17,200.00 707.00 147,619.79 

              *) Numărul negociat de servicii este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractului.     

 

 

                          Art.V Suma înscrisă în prezentul act adiţional va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea 

                 totală în contractul pe anul 2023. 

          Art.VI Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în 

actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale.  

          Art.VII Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate. 
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        Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, 29.12.2022, în două exemplare a câte 10 pagini fiecare, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă. 

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE OLT,                      SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ   SLATINA,     

                        

Director General,                                                                                                          Manager, 

Ec. Carmen Liana CÎRJAN                                                                                Jr.Angela NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

Director executiv al,                                                                                                  Director medical, 

Direcţiei Econmice              Dr. Florin Augustin POPA 

Ec. Theodora OPREA                                                                 

 

 

 

 

 

 

Director executiv al                              Director financiar-contabil, 

Direcţiei Relaţii Contractuale                          Ec. Diana  GabrielaVOICULEŢ 

Ec. Sorina Daniela OANCEA     

 

 

 

 

 

 

 Vizat control financiar preventiv, 

  Ec. Nicoliţa Cornelia MANEA 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

   Vizat, 

 Compartiment Juridic Contencios Administrativ 

 Jr. Dragoş OSTROVEANU 
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