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Nr.14107 /19.05.2022          Nr._______/___________ 

Act Adiţional nr. 18/19.05.2022 

la contractul nr. R/6/30.07.2021 

 

I. Părțile contractante     Casa de Asigurări de Sănătate OLT, cu sediul în Slatina, str. Aleea Muncii, 

nr.1-3, județul Olt, telefon/fax 0372756671/0372874720, reprezentată prin Director General, Ec. Carmen-

Liana CIRJAN, 

    Și              

    Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, reprezentat prin 

Jr.Angela NICOLAE, în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte, având sediul în 

municipil Slatina, strada Crişan, nr. 5, judeţul Olt, tel/fax:0249/431778, e-mail: spjslatina1@rdslink.ro 

 

În temeiul prevederilor: 

-  art. 1, alin. (5) din Anexa nr. 11, la Ordinul MS/CNAS nr.1068/627/2021 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 și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificarile si completarile ulterioare, care 

precizeaza ca:    

  „(5)  Suma neconsumată lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi de 

reabilitare în baza de tratament se redistribuie la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare 

în cadrul unui trimestru, ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră şi se utilizează pentru 

decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare în baza de tratament acordate asiguraţilor 

de la data încheierii actului adiţional. (...) “. 

  -art. 25 din Anexa nr. 12, la Ordinul MS/CNAS nr.1068/627/2021 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 și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, care precizeaza ca:  „ 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 face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.” 

  

  Şi  

Având în vedere: 

- REFERAT nr . 14106/19.05.2022,   privind aprobarea încheierii de acte adiţionale la contractele de 

furnizare de servicii de  medicină fizică și reabilitare pentru repartizarea sumelor neconsumate 

privind serviciile de medicina fizica și reabilitare in baza de tratament pentru luna APRILIE -2022 

 

 

părţile au convenit la încheierea prezentului act adiţional pentru modificarea Contractului de 

furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală pentru specialitatea medicina fizica si reabilitare 

(pentru unităţile sanitare ambulatorii de medicina fizica si reabilitare) nr. R4/30.07.2021, după cum 

urmează: 

 

Art.I.  Art. 11, alin. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 “ Suma contractată se defalchează pe trimestre și pe luni, ținându-se cont și de activitatea specifică 

sezonieră: 

           

 

Suma contractată pentru pentru anul 2022 este in valoare de  232.778,17 lei, si  se defalca astfel: 

                  

 - Suma aferentă trimestrului I = 52.161,40 lei, 
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din care: 

- luna I =15.236,00 lei 

- luna II =15.981,70 lei 

- luna III = 20.943,70 lei 

- Suma aferentă trimestrului II = 66.415,91 lei, 

din care: 

- luna IV = 15.435,28 lei 

- luna V =28.158,63 lei 

- luna VI =22.822,00  lei 

- Suma aferentă trimestrului III = 68.466,00 lei, 

din care: 

- luna VII =22.822,00. lei 

- luna VIII =22.822,00  lei 

- luna IX =22.822,00  lei 

- Suma aferentă trimestrului IV =45.734,86 lei, 

din care: 

- luna X =22.822,00 lei 

- luna XI =22.912,86 lei 

- luna XII ........ lei. 

 

și se repartizează dupa cum urmează: 

 
  -luna ianuarie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie*)/zile 

de tratament*) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Servicii medicale - 

Consultaţii 

79 30,00 2.370,00 

Servicii medicale - 

Consultaţii cu 

proceduri 

0 40,00 0,00 

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

131 28,00 3.668,00 
219 42,00 9.198,00 

TOTAL X X 15.236,00 

    
 -luna februarie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie*)/zile 

de tratament*) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Servicii medicale - 

Consultaţii 

60 30,00 1.799,70 

Servicii medicale - 

Consultaţii cu 

proceduri 

0 40,00 0,00 

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

121 28,00 3.388,00 
257 42,00 10.794,00 
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proceduri 

TOTAL X X 15.981,70 

 
-luna martie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie*)/zile 

de tratament*) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Servicii medicale - 

Consultaţii 

84 30,00 2.519,70 

Servicii medicale - 

Consultaţii cu 

proceduri 

0 40,00 0,00 

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

181 28,00 5.068,00 
318 42,00 13.356,00 

TOTAL X X 20.943,70 
 

-aprilie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie***)/zile 

de tratament***) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

 

271 28,00 7.588,00 

187 

42,00 7.847,28 

TOTAL X X 15.435,28 
 

-luna mai 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie***)/zile 

de tratament***) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

 

402 28,00 11.256,00 

403 

42,00 16.902,63 

TOTAL X X 28.158,63 

 

 

 

-luna iunie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie***)/zile 

Valoare 

- lei - 
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de tratament 

negociat 

(orientativ) 

de tratament***) 

0 1 2 3  

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

 

326 28,00 9.128,00 

326 

42,00 13.694,00 

TOTAL X X 22.822,00 

 

-luna iulie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie***)/zile 

de tratament***) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

 

326 28,00 9.128,00 

326 

42,00 13.694,00 

TOTAL X X 22.822,00 

-luna august 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie***)/zile 

de tratament***) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

 

326 28,00 9.128,00 

326 

42,00 13.694,00 

TOTAL X X 22.822,00 

 

-luna septembrie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie***)/zile 

de tratament***) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

 

326 28,00 9.128,00 

326 

42,00 13.694,00 

TOTAL X X 22.822,00 
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-luna octombrie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie***)/zile 

de tratament***) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

 

326 28,00 9.128,00 

326 

42,00 13.694,00 

TOTAL X X 22.822,00 

 

-luna noiembrie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie***)/zile 

de tratament***) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

 

325 28,00 9.100,00 

329 

42,00 13.812,86 

TOTAL X X 22.912,86 

 

-luna decembrie 2022 

Tipul serviciului Numărul de 

servicii – 

consultaţii/zile 

de tratament 

negociat 

(orientativ) 

Tariful pe serviciu 

medical – 

consultaţie***)/zile 

de tratament***) 

Valoare 

- lei - 

0 1 2 3  

Zile de tratament 

aferente seriilor de 

proceduri 

 

0 28,00 0 

0 

42,00 0 

TOTAL X X 0 

 

 

Art.II  Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate. 
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   Prezentul act adițional la contractul de furnizare a serviciilor de medicină fizică și reabilitare în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, 19.05.2022, în două exemplare a câte 6 pagini 

fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 

 

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE OLT           Ambulatoriul integrat din structura  

       SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA        

 

Director general,                                                  Manager interimar, 

Ec. Carmen CIRJAN                                                                     Jr.Angela NICOLAE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv al Direcției economice,                                Director Financiar-Contabil, 

Ec. Theodora OPREA          Ec. Diana-Gabriela VOICULET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Director executiv al Direcției Relații contractuale,                    Director Medical,                                                                                             

Ec. Sorina-Daniela OANCEA                                                  Dr. Florin-Augustin POPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat control financiar preventiv, 

  Ec. Nicolița-Cornelia MANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vizat, Comp.Juridic, Contencios Administrativ, 

Jr. Dragoș OSTROVEANU 
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