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   Nr. 8226/29.04.2022 
                                         

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 16/29.04.2022 
la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 

nr. 6 SP din 27.07.2021 
 

 
I. Părţile contractante  

       Casa de asigurări de sănătate a judeţului Gorj, cu sediul în municipiul Tg-Jiu str. Prahova nr. 5, judeţul Gorj, 
telefon 223940, 223950, fax 223621, reprezentată prin  Director General Ec. Fagas Amalia Carmen, 
   şi 
       Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, cu sediul în Oraşul Bumbeşti-Jiu, str. Sănătăţii, nr. 1, telefon 0253463042, fax 
463576, e/mail: spitalul_bumbesti_jiu@yahoo.com, reprezentat prin Manager Ing.Ec. Aurel Stolojanu, 
 
          Având în vedere prevederile: 
      -  Art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;   
       - H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile 
acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022 , cu modificarile si completarile ulterioare ;  
        - H.G. nr.422/2022 privind modificarea si completarea reglementarilor H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 
medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale 
de sanatate pentru anii 2021 – 2022 ; 
         - O.U.G. nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 
modificarea şi completarea unor acte normative ;   
       - Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a H. G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii 
si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 
2022, cu modificarile ulterioare; 
       - Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1214/227/2021 pentru 
modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 
1068/627/2021 ; 
         - Adresei C.N.A.S. nr. P 3160/21.04.2022, inregistrata la C.A.S.J. Gorj sub nr. 7823/21.04.2022 cu privire la  
contractarea serviciilor medicale spitalicesti in trimestrele II si III 2022 ; 
       - Adresei C.N.A.S. nr. P 3094/20.04.2022 , inregistrata la C.A.S.J. Gorj sub nr. 7720/20.04.2022, cu privire la 
repartizarea pe trimestre a bugetului f.n.u.a.s.s. pentru anul 2022 ; 
        - Adresei C.N.A.S. nr. P 3280/28.04.2022 , inregistrata la C.A.S.J. Gorj sub nr. 8198/29.04.2022, cu privire la 
suplimentarea bugetului f.n.u.a.s.s. pentru anul 2022 cu sumele reprezentand cheltuiala efectivă   realizată peste valoarea 
de contract in luna martie 2022 ;   
        - Notei de fundamentare nr. 8226/29.04.2022 privind incheierea actelor aditionale de stabilire a valorilor de contract 
pentru perioada aprilie – decembrie 2022 la contractelor de furnizare de servicii medicale spitalicesti derulate in anul 2022 
si pentru contractarea creditelor de angajament suplimentate in luna aprilie 2022  reprezentand cheltuiala efectiva pentru 
luna martie 2022 .      
 
       Partile au convenit incheierea prezentului Act aditional pentru modificarea si completarea Contractului de furnizare de 
servicii medicale spitalicesti nr. 6 SP din 27.07.2021 dupa cum urmeaza: 
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      I.)  Cap. VI Modalitati de plata , art. 7 ,  ,  se modifica si se completeaza , si va avea urmatorul cuprins : 
   Art. 7. ,   (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume, după caz:   
   
    a) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - DRG pentru 
afecţiunile acute, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a1) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021: 3.484.747,06 lei, din care suma de 165.460,06 lei reprezintă  cheltuiala 
efectivă   realizată peste valoarea de contract in lunile decembrie 2021 , ianuarie 2022 , februarie 2022 si martie 2022, 
conf. art. 215 ,  alin. (2) ,din anexa nr. 2 la  H.G. nr. 696/2021 , cu modificarile si completarile ulterioare, care se 
defalcheză  trimestrial si lunar astfel : 
        - Suma aferentă trimestrului I 2022 :  1.151.714,88 lei, din care suma de 132.725,88 lei reprezintă  cheltuiala 
efectivă   realizată peste valoarea de contract in lunile decembrie 2021 , ianuarie 2022 si februarie 2022 , conf. art. 215 ,  
alin. (2), din anexa nr. 2 la  H.G. nr. 696/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, care se defalcheză si lunar astfel : 
                    - luna Ianuarie 2022 : 373.139,11 lei , din care suma de 33.476,11 lei reprezintă  cheltuiala efectivă   realizată 
peste valoarea de contract luna decembrie 2021 , conf. art. 215 ,  alin. (2) ,din anexa nr. 2 la  H.G. nr. 696/2021 , cu 
modificarile si completarile ulterioare ;  
                    - luna Februarie 2022 : 350.422,16 lei , din care suma de 10.759,16 lei reprezintă  cheltuiala efectivă   
realizată peste valoarea de contract luna ianuarie 2022, conf. art. 215 ,  alin. (2) ,din anexa nr. 2 la  H.G. nr. 696/2021 , cu 
modificarile si completarile ulterioare ;            
                    - luna Martie 2022 : 428.153,61 lei , din care suma de 88.490,61 lei reprezintă  cheltuiala efectivă   realizată 
peste valoarea de contract luna februarie 2022, conf. art. 215 ,  alin. (2) ,din anexa nr. 2 la  H.G. nr. 696/2021 , cu 
modificarile si completarile ulterioare .     
         - Suma aferentă trimestrului II 2022 :  1.085.353,18 lei, din care suma de 32.734,18 lei reprezintă  cheltuiala 
efectivă   realizată peste valoarea de contract luna martie 2022, conf. art. 215 ,  alin. (2) ,din anexa nr. 2 la  H.G. nr. 
696/2021 , cu modificarile si completarile ulterioare , care se defalcheză  lunar astfel: 
                    - luna Aprilie 2022 : 383.607,18 lei, din care suma de 32.734,18 lei reprezintă  cheltuiala efectivă   realizată 
peste valoarea de contract luna martie 2022, conf. art. 215 ,  alin. (2) ,din anexa nr. 2 la  H.G. nr. 696/2021 , cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
         - luna Mai 2022 : 350.873,00 lei 
                    - luna Iunie 2022 : 350.873,00 lei 
         - Suma aferentă trimestrului III 2022 : 1.052.619,00  lei, care se defalcheză  lunar astfel: 
                    - luna Iulie 2022 : 350.873,00 lei 
                    - luna August 2022 : 350.873,0088  lei 
                    - luna Septembrie 2022 : 350.873,00  lei 
        - Suma aferentă trimestrului IV 2022 :  195.060,00 lei, care se defalcheză  lunar astfel: 
                    - luna Octombrie 2022 : 77.300,00 lei 
                    - luna Noiembrie 2022 : 58.880,00 lei 
                    - luna Decembrie 2022 : 58.880,00 lei 
 
    b) Suma pentru spitalele de cronici, precum si pentru sectiile si compartimentele de cronici - prevazute ca structuri 
distincte in structura organizatorica a spitalului aprobata/avizata de Ministerul Sanatatii, dupa caz - din alte spitale, este de 
1.222.901,28 lei, care se stabileşte astfel :   

Secţia/ compartimentul Nr. cazuri 

Durata de spitalizare
*)
 

sau, dupa caz, durata 
de spitalizare efectiv 

realizata 

Tarif pe 
zi de 

spitalizare/sectie/ 
compartiment 

Suma 

C1 C2 C3 C4 C5=C2xC3xC4 

Cronici medicina interna trim. I 
2022 

77 10,54 198,29 160.928,20 

Cronici  medicina internatrim. II + 
III 2022 

150 10,54 198,29 313.496,49 

Cronici medicina interna trim. IV 
2022 

12 11,30 198,29 26.888,12 

Cronici -recuperare medicala 
neurologie trim. I 2022 

80 13,01 217,72 225.255,56 

Cronici -recuperare medicala 
neurologie trim. II + III 2022 

162 13,01 217,72 458.871,03 

Cronici -recuperare medicala 
neurologie trim. VI 2022 

14 13,10 202,11 37.461,88 

TOTAL SPITAL 495     1.222.901,28 

act:2749688%200
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     Suma de 1.222.901,28 lei, se defalcheaza astfel : 
       -  Suma aferenta trimestrului I 2022 : 386.183,76 lei 

                     - luna Ianuarie 2022 : 128.727,92 lei,     
                 - luna Februarie 2022 : 128.727,92 lei ;      
                 - luna Martie 2022 : 128.727,92 lei 
      -  Suma aferenta trimestrului II 2022 : 386.183,76 lei, din care:   
                     - luna Aprilie 2022 : 128.727,92 lei,     
                     - luna Mai 2022 : 128.727,92 lei 
                     - luna Iunie 2022 : 128.727,92 lei 
         - Suma aferentă trimestrului III 2022 : 386.183,76 lei, care se defalcheză  lunar astfel: 
                    - luna Iulie 2022 : 128.727,92 lei 
                    - luna August 2022 : 128.727,92 lei 
                    - luna Septembrie 2022 : 128.727,92 lei 
        - Suma aferentă trimestrului IV 2022 : 64.350,00 lei, care se defalcheză  lunar astfel: 
                    - luna Octombrie 2022 : 21.450,00 lei 
                    - luna Noiembrie 2022 : 21.450,00 lei 
                    - luna Decembrie 2022 : 21.450,00 lei 
 
   e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi, este de 560.190,00 lei, , 
care se stabileşte astfel:   

          - Suma de 503.190,00 lei, la tariful pe caz rezolvat si la tariful pe serviciul medical, aferentă perioadei ianuarie – 

decembrie 2022 se stabileşte conform anexelor la prezentul act aditional .  
        - Suma de 57.000,00 lei, la tariful pe serviciul medical, aferentă perioadei  ianuarie - decembrie 2022 este repartizată 
astfel: 
   B.3. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi şi şi tarifele pe serviciu medical corespunzătoare:       

       
Compartiment/sectie 

Cod 

  
Nr. de servicii 

medicale 
contractate 

Tariful pe 
serviciu 
medical 
negociat 

Suma 
corespunzătoare 

serviciilor 
contractate 

Denumire tip serviciu 
medical spitalicesc 

  

1 2 3 C1 C2 C3=C1xC2 

Camera de garda SPT_115 
Urgenţă medico-
chirurgicală în camerele 
de gardă 

1.000 57,00 57.000,00 

    TOTAL  1.000   57.000,00 

       
        Suma de 560.190,00 lei , se defalcheaza astfel : 
         -  Suma aferenta trimestrului I 2022 :  189.000,00 lei, din care: 

                  - luna Ianuarie 2022 : 63.000,00 lei,   
                      - luna Februarie 2022 : 63.000,00 lei,      

                  - luna Martie 2022 : 63.000,00 lei     
    -  Suma aferenta trimestrului II 2022 :  171.870,00 lei, din care: 
                  - luna Aprilie 2022 : 57.290,00 lei 
 - luna Mai 2022 : 57.290,00 lei 
                   - luna Iunie 2022 : 57.290,00 lei 
     - Suma aferentă trimestrului III 2022 :  171.870,00 lei, care se defalcheză  lunar astfel: 
                    - luna Iulie 2022 : 57.290,00 lei 
                    - luna August 2022 : 57.290,00 lei 
                    - luna Septembrie 2022 : 57.290,00 lei 
     - Suma aferentă trimestrului IV 2022 : 27.450,00 lei, care se defalcheză  lunar astfel: 
                    - luna Octombrie 2022 : 9.150,00 lei 
                    - luna Noiembrie 2022 : 9.150,00  lei 
                    - luna Decembrie 2022 : 9.150,00 lei 
 

         (3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pentru anul 2022 este de 5.267.838,34 lei , din care suma de 165.460,06 
     lei reprezintă cheltuiala efectivă  realizată peste valoarea de contract in lunile decembrie 2021 , ianuarie 2022 , februarie  
     2022 si martie 2022 .  
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       (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentru anul 2022 se defalchează lunar şi  
     trimestrial, distinct pentru spitalizare continuă acuţi, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronici, servicii paliative, după  
     cum urmează:  
         -  Suma aferenta trimestrului I 2022 : 1.726.898,64 lei , din care suma de 132.725,88 lei reprezintă cheltuiala efectivă   
.    realizată peste valoarea de contract in lunile decembrie 2021 , ianuarie 2022 si februarie 2022 , astfel :  
                      - luna Ianuarie 2022 : 564.867,03 lei din care suma de 33.476,11 lei reprezintă  cheltuiala efectivă   realizată  
     peste valoarea de contract luna decembrie 2021; 

        - luna Februarie 2022 : 542.150,08 lei , din care suma de 10.759,16 lei reprezintă  cheltuiala efectivă   
realizată peste valoarea de contract luna ianuarie 2022 ; 
        - luna Martie 2022 : 619.881,53 lei , din care suma de 88.490,61 lei reprezintă  cheltuiala efectivă   realizată 
peste valoarea de contract luna februarie 2022 . 

            -  Suma aferenta trimestrului II 2022 : 1.643.406,94 lei ,  din care suma de 32.734,18 lei reprezintă  cheltuiala  
     efectivă   realizată peste valoarea de contract luna martie 2022, conf. art. 215 ,  alin. (2) ,din anexa nr. 2 la  H.G. nr.  
     696/2021 , cu modificarile si completarile ulterioare , defalcata  astfel :  

        - luna Aprilie 2022 :569.675,10 lei , din care suma de 32.734,18 lei reprezintă  cheltuiala efectivă   realizată 

peste valoarea de contract luna martie 2022 .         
                   - luna Mai 2022 : 536.890,92 lei 
                    - luna Iunie 2022 : 536.890,92 lei 
         - Suma aferentă trimestrului III 2022 : 1.610.672,76 lei, care se defalcheză  lunar astfel: 
                    - luna Iulie 2022 : 536.890,92 lei 
                    - luna August 2022 : 536.890,92 lei 
                    - luna Septembrie 2022 : 536.890,92 lei 
        - Suma aferentă trimestrului IV 2022 : 286.860,00 lei, care se defalcheză  lunar astfel: 
                    - luna Octombrie 2022 : 107.900,00 lei 
                    - luna Noiembrie 2022 : 89.480,00 lei 
                    - luna Decembrie 2022 : 89.480,00 lei 

 
    
 
          Celelalte prevederi ale contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti nr. 6 SP din 27.07.2021 raman 
nemodificate.   
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        Prezentul act aditional a fost incheiat astazi 29.04.2022, în doua exemplare a cate 5 pagini fiecare, cate unul pentru 
fiecare parte contractanta. 
   
 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE GORJ                                FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE                                      
               Director general,                                                                      Manager, 
        Ec. Amalia Carmen Fagas                                          Ing.ec. Aurel Stolojan 
 
 
 
 
        
 
     p. Director Direcţia  Economică                                                Director medical 
          Ec. Pistol Cosmin Petrisor                                                             Dr. Andreea Pătrăscoiu 
                
   
                    
 
      
 
     Director Direcţia Relaţii Contractuale                              Director financiar contabil, 
          Ec. Daniel Constantin Şurlea                                                          Ec. Minodora Iosif 
                        
 
   
 
   
 
                                 Vizat                                                                                              
  Compartiment juridic, contencios, administrativ  
 
 
 
 
 
  
       “Certificat în privinţa realităţii, 
            regularităţii şi legalităţii” 
        Numele   Ec. Popescu Leonard 
        An   2022   lună    04  ziua  29 
        Semnătura…………………….       
                                                                                                            
 
 
 
       
        Casa de Asigurari de Sanatate a Județului Gorj 
       „Vizat pentru control financiar preventiv propriu” 
        29.04.2022 
        Semnatura.............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


