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                                   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI GORJ 

                                   Str. Grivita nr.30, Tg.-Jiu, cod 210126, Gorj, Romania 

                                     e-mail: office@casgorj.ro 

                                   Tel.: 0253 223.940 / 0253 223.950; Fax: 0253 223.621 
 
 

ACT ADITIONAL 
la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 

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, 466484, 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 anului 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 serviciile medicale spitaliceşti este de 5.915.550 lei, din care pentru trim I 

2011 suma este de 1.128.850 lei (DRG 848.082 lei, cronici 244.918 lei, spitalizare de zi 35.850 lei) repartizată 
astfel: 
            a) pentru luna ianuarie 2011 suma este de 660.308 lei constituită din următoarele: 
   - suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) 
pentru afecţiunile acute, este de 533.593 lei din care suma de 305.000 lei reprezintă c/val serviciilor medicale 
aferente anului 2010 ( decembrie 158.832 lei, credite angajament 146.168 lei) care se decontează din bugetul 

anului 2011. 
   - 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 114.765 lei.  
   - suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi, este de 11.950 lei. 
          b) pentru luna februarie 2011  suma este de 355.825 lei constituită din următoarele: 
   - suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) 

pentru afecţiunile acute, este de 228.593 lei. 
   - 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 115.282 lei. 
   - suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi, este de 11.950 lei. 
          c) pentru luna martie 2011  suma este de 112.717 lei constituită din următoarele: 

   - suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) 
pentru afecţiunile acute, este de 85.896 lei. 
   - 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 14.871 lei. 
   - suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi, este de 11.950 lei. 

CASJ GORJ 



 2 

 
     2. Celelalte prevederi ale contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. 5SP/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 
 


