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   Nr…2286/31.01.2012                Spitalul Orăşenesc Novaci 
 Nr. 266/31.01.2012 

 
 
 

ACT ADIŢIONAL 
la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 

nr. 5SP din 01.07.2011 
 

I.  Părţile contractante  

 
       Casa de asigurări de sănătate a judeţului Gorj, cu sediul în municipiul Tg-Jiu str. Griviţa nr.30, judeţul 
Gorj, telefon 223940, 223950, fax 223621, reprezentată prin Preşedinte - Director General Ec. Gheorghe 
Cocină, 
   şi 
      Spitalul Orăşenesc Novaci , cu sediul în Oraşul Novaci, str. Gruiului, nr. 1, telefon 466482, 466483, fax 
466416, e-mail spitalulnovaci@yahoo.com, reprezentat prin Manager Ec. Eufimia Dumitrescu,  
 Având în vedere: 
    -prevederile art. 250 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
       -prevederile H.G.nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii 
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 – 2012, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
     -prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de 
Sanatate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a 
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate pentru anii 2011 – 2012; 
    -adresa C.N.A.S. nr. NLD 10089/27.12.2011, inregistrata la sediul C.A.S.J. Gorj cu nr. 
23214/27.12.2011, continand prevederi legate de procesul de contractare;  
 - adresa C.N.A.S. nr. NLD 10085/27.12.2011, inregistrata la sediul C.A.S.J. Gorj cu nr. 
23376/30.12.2011, privind bugetul F.N.U.A.S.S. aprobat pentru anul 2012; 
        Partile au convenit incheierea prezentului Act Aditional pentru modificarea Contractului de furnizare de 
servicii medicale spitalicesti nr. 5SP din 01.07.2011 dupa cum urmeaza:   
        Art. I.  Perioada de valabilitate a Contractului nr. 5SP/01.07.2011 se prelungeste pana la data de 31 
decembrie 2012. 
        Art.II. Obiectul prezentului act aditional il constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicala 

spitaliceasca in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate conform Contractului-cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 – 
2012, aprobat prin H.G. 1389/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice de 
aplicare ale acestuia in anul 2012, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei 
Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/950/2011 
       Art. III. Conditiile acordarii serviciilor medicale spitalicesti în baza actelor aditionale sunt cele prevazute in 

actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale. 
       Art. IV. Valoarea de contract pentru anul 2012 pentru serviciile medicale spitalicesti este de 4.282.643,38 
lei, din care credit de angajament aferent lunii decembrie 2011 pentru care se  fac aplicabile  prevederile HG 
1389/2010 art. 6, alin. (3) şi alin. (4), în suma de 199.415,38 lei repartizată astfel: 
        - a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat 
(DRG) pentru afecţiunile acute, este de 3.130.943,63 lei, din care suma de 144.580,38 lei lei reprezintă credit 
de angajament aferent lunii decembrie 2011 pentru care se  fac aplicabile  prevederile HG 1389/2010 art. 6, 
alin. (3) şi alin. (4). 
         Suma stabilită la pct. a) se defalchează lunar si trimestrial după cum urmează: 

  - Suma aferentă trimestrului I  1.105.043,27 lei, din care  suma de 144.580,38 lei reprezintă credit de  

angajament aferent lunii decembrie 2011 pentru care se  fac 
aplicabile  prevederile HG 1389/2010 art.6,alin.(3) şi alin.(4). 

   din care: 
   - luna I         435.015,71 lei, din care  suma de 144.580,38 lei reprezintă credit de angajament aferent  lunii 
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decembrie 2011 pentru care se  fac aplicabile  prevederile HG 1389/2010 
art. 6, alin. (3) şi alin. (4). 

   - luna II        335.013,78 lei 
   - luna III       335.013,78 lei 
   - Suma aferentă trimestrului II    1.005.041,34 lei, 
   din care: 
   - luna IV      335.013,78 lei 
   - luna V       335.013,78 lei 
   - luna VI      335.013,78 lei  
   - Suma aferentă trimestrului III     894.270,64 lei, 

   din care: 
   - luna VII     335.013,78 lei 
   - luna VIII    335.662,91 lei 
   - luna IX      225.593,95 lei  
   - Suma aferentă trimestrului IV     126.588,38 lei,  
   din care: 
   - luna X        64.841,38 lei 
   - luna XI       43.227,58 lei   
   - luna XII      18.519,42 lei  
      - b) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate în spitalele de cronici şi de recuperare precum 

şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici, de recuperare şi neonatologie - prematuri (de sine stătătoare, 
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice în structura spitalelor) din alte spitale, este de 989.803,75 
lei, din care suma de 53.139,00 lei lei reprezintă credit de angajament aferent lunii decembrie 2011 pentru 

care se  fac aplicabile  prevederile HG 1389/2010 art. 6, alin. (3) şi alin. (4), repartizată astfel: 
 

   
Secţia/ compartimentul 

 

Nr.  
cazuri 

externate 

Durata optimă de 
spitalizare sau după caz 

durata de spitalizare 
efectiv realizată*)  

Tarif pe 
zi de 

spitalizare/sectie/
compartiment 

 
Suma 

C1 C2 C3 C4 C5=C2xC3xC4 

Cronici 249 10,90 207,50 563.175,75 

Recuperare medicala fizică  164 10,97 207,60 373.489,00 
TOTAL SPITAL 413   936.664,75 

 
         Suma stabilită la pct. b) se defalchează lunar si trimestrial după cum urmează: 
  - Suma aferentă trimestrului I   343.973,11, din care  suma de 53.139,00 lei reprezintă credit de angajament  

aferent lunii decembrie 2011 pentru care se  fac aplicabile  
prevederile HG 1389/2010 art. 6, alin. (3) şi alin. (4). 

   din care: 
   - luna I       131.632,67 lei, din care  suma de 53.139,00 lei reprezintă credit de angajament aferent lunii       

decembrie 2011 pentru care se  fac aplicabile  prevederile HG 1389/2010 art. 
6, alin. (3) şi alin. (4). 

   - luna II         106.170,22 lei 
   - luna III        106.170,22 lei 
   - Suma aferentă trimestrului II    318.510,66 lei, 
   din care: 
   - luna IV       106.170,22 lei 
   - luna V        106.170,22 lei 
   - luna VI       106.170,22 lei  
   - Suma aferentă trimestrului III   285.417,36 lei, 

   din care: 
   - luna VII     106.170,22 lei 
   - luna VIII    107.521,09 lei 
   - luna IX        71.726,05 lei  
   - Suma aferentă trimestrului IV   41.902,62 lei,  
   din care: 
   - luna X        21.478,62 lei 
   - luna XI       14.317,42 lei   
   - luna XII        6.106,58 lei  
 
       - c) suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti efectuate în regim de spitalizare de zi, este de 
161.896,00 lei, din care suma de 1.696,00 lei lei reprezintă credit de angajament aferent lunii decembrie 2011 
pentru care se  fac aplicabile  prevederile HG 1389/2010 art. 6, alin. (3) şi alin. (4), repartizată astfel: 
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Denumire sectie/compartiment Nr.de servicii 
medicale contractate 

Tariful pe caz 
rezolvat negociat* 

Suma corespunzătoare 
serviciilor contractate 

0 C1 C2 C3=C1xC2 

Medicină internă 38 450 17.100,00 

Chirurgie generală 13 450 5.850,00 

Obst.-ginecologie 13 450 5.850,00 

Pediatrie 22 450 9.900,00 

Recuperare medicala fizică şi 
balneologie 32 450 14.400,00 

Comp primiri urgente 238 450 107.100,00 
TOTAL 356  160.200,00 

 
         Suma stabilită la pct. c) se defalchează lunar si trimestrial după cum urmează: 
  - Suma aferentă trimestrului I   47.384,00 lei, din care  suma de 1.696,00 lei reprezintă credit de angajament 

aferent lunii decembrie 2011 pentru care se  fac aplicabile  
prevederile HG 1389/2010 art. 6, alin.(3)şi alin. 4). 

   din care: 
   - luna I       9.752,00 lei, din care  suma de 1.696,00 lei reprezintă credit de angajament aferent lunii       

decembrie 2011 pentru care se  fac aplicabile  prevederile HG 1389/2010 art. 
6, alin. (3) şi alin. (4). 

   - luna II         18.816,00 lei 
   - luna III        18.816,00 lei 
   - Suma aferentă trimestrului II     56.448,00 lei, 

   din care: 
   - luna IV       18.816,00 lei 
   - luna V        18.816,00 lei 
   - luna VI       18.816,00 lei  
   - Suma aferentă trimestrului III    50.312,00 lei, 
   din care: 
   - luna VII      18.816,00 lei 
   - luna VIII     18.816,00 lei 
   - luna IX       12.680,00 lei  
   - Suma aferentă trimestrului IV     7.752,00 lei,  
   din care: 
   - luna X         3.680,00 lei 
   - luna XI        2.455,00 lei   
   - luna XII       1.617,00 lei  

        Suma totală stabilită pentru serviciile spitaliceşti pentru anul 2012 este de 4.282.643,38 lei, care se 
defalchează lunar şi trimestrial astfel: 

  - Suma aferentă trimestrului I   1.496.400,38 lei, din care  suma de 199.415,38 lei reprezintă credit de    
angajament aferent lunii decembrie 2011 pentru care se  
fac aplicabile  prevederile HG 1389/2010 art.6,alin.(3) şi 
alin. (4). 

   din care: 
   - luna I        576.400,38 lei, din care  suma de 199.415,38 lei reprezintă credit de angajament aferent lunii       

decembrie 2011 pentru care se  fac aplicabile  prevederile HG 1389/2010 art. 
6, alin. (3) şi alin. (4). 

   - luna II        460.000,00 lei 
   - luna III       460.000,00 lei 
   - Suma aferentă trimestrului II    1.380.000,00 lei, 
   din care: 
   - luna IV      460.000,00 lei 
   - luna V       460.000,00 lei 
   - luna VI      460.000,00 lei  
   - Suma aferentă trimestrului III   1.230.000,00 lei, 

   din care: 
   - luna VII     460.000,00 lei 
   - luna VIII    460.000,00 lei 
   - luna IX      310.000,00 lei  
   - Suma aferentă trimestrului IV    176.243,00 lei,  
   din care: 
   - luna X        90.000,00 lei 
   - luna XI       60.000,00 lei   
   - luna XII      26.243,00 lei  
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     Art. V. Decontarea serviciilor medicale spitalicesti, contractate în anul 2012 prin actul aditional la 
contractul incheiat pentru anul 2011 , se va face din sumele prevazute la domeniul “Spitale generale” in 
bugetul FNUASS pentru anul 2012. 
     Art. VI. Celelalte prevederi ale contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti nr. 5SP din 
01.07.2011 se completeaza cu prevederile Anexei nr…20.…. la Ordinul Ministrului Sanatatii si al 
Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 – 2012.    
         Prezentul act aditional a fost incheiat astazi 31.01.2012, în doua exemplare a cate 2 pagini fiecare, cate 
unul pentru fiecare parte contractanta. 

 
 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                  FURNIZOR DE SERVICII  
                     GORJ                 MEDICALE 
 
   Preşedinte -  Director general,                                   Manager, 

  Ec. Gheorghe Cocină                                        Ec. Eufimia Dumitrescu 
 
 
 
Director - Direcţia  economică                                            Director medical 

       Ec. Cosma Dumitrescu                                                                   Dr. Vitalie Moroşanu    
                
                      
 
                 Director -                                                          Director financiar contabil, 

   Direcţia relaţii contractuale                                                              Ec. Ghe. Gheorghiţoiu 
        Ec. Daniel C-tin Şurlea                   
 
 
   
                  Vizat                                                                                         
Compartiment juridic şi contencios                                                                                                              


