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ACT ADITIONAL 
la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 

 (investigatii paraclinice) nr.5SP din 30.04.2010 
 

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 HG nr.1389/2010  privind prelungirea până la data de 31 martie 2011 a 
aplicării prevederilor HG nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anul 2010, cu completările ulterioare; 
         - prevederile art. 250 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile HG nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 
anul 2010, cu completările ulterioare; 
         - adresa CNAS nr. NLD 10293/29.12.2010 privind prelungirea contractelor încheiate 
cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale pentru anul 
2010, prin acte adiţionale până la încheierea noilor contracte aferente anulu i 2011; 
         - adresa CNAS nr. NLD 10496/30.12.2010 privind bugetul aprobat pentru trim. I 
2011; 
         - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1588/1104/2010 pentru 
prelungirea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 
265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului -cadru 
privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
    1. Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti se modifică şi se 
completează astfel: 

       Art. 3. de la capitolul IV „Durata contractului”, va avea următorul cuprins: 
- Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 martie 2011. 

            Art. 7 din cadrul cap. VI - modalităţi de plată va avea următorul cuprins: 
          Suma totală stabilită pentru investigaţiile paraclinice este de 12.454 lei, din care 
pentru trim I 2011 este de 2.317 lei ( laborator - lei, radiologie 2.317 lei) repartizată astfel: 
       a) pentru luna ianuarie 2011 este de 1.117 lei (laborator - lei, radiologie 1.117 lei) din 
care suma de 517 lei (laborator - lei, radiologie 517 lei) reprezintă serviciile medicale 

aferente lunii decembrie 2010 care se decontează din bugetul anului 2011. 
       b) pentru luna februarie 2011 este de 600 lei (laborator - lei, radiologie 600 lei).  
       c) pentru luna martie 2011 este de 600 lei (laborator - lei, radiologie 600 lei).  
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     2. Celelalte prevederi ale actului aditional de furnizare de servicii medicale 

spitaliceşti(investigatii paraclinice) nr. 1AD/5SP/PAR/30.04.2010, rămân nemodificate. 
     3.  Prezentul act adiţonal a fost încheiat astăzi .............................. în două exemplare a 
câte 2 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 

 
 

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 
 

 


