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CAS IALOMITA  

Nr. 4299  din  28.04.2022 

 

 

ACT ADITIONAL nr  10  E/2022 

pentru serviciile medicale paraclinice – ECOGRAFII efectuate de medicii de specialitate 

din specialitatile clinice, la contractul nr 229/AC/2021 
 

 

 

I. Părţile contractante: 

Casa de asigurări de sănătate IALOMITA, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr.175, judeţul 

Ialomita, telefon/fax 0243231665/0243232750, reprezentată prin director general ec Mihai GEANTA,   

    şi 

   SPITALUL ORASENESC TANDAREI , cu sediul in localitatea Tandarei, str Spitalului nr 1,  telefon / 

fax 0243/273298, adresă de e-mail spitaltandarei@gmail.com, reprezentat prin ec MARIA CONSTANTIN 

 

II . Obiectul actului aditional  

Obiectul prezentului act adiţional îl constituie stabilirea valorii de contract pentru perioada MAI-

DECEMBRIE 2022 . 

 

In temeiul: 

 Art. 259, alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

 HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022  ; 

 Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor 

de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței 

medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor 

asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 

Si avand in vedere: 

 Adresa CNAS nr. P 3094/20.04.2022 inregistrata la CAS Ialomita cu nr. 4088/20.04.2022 de 

inaintare a bugetului FNUASS pe anul 2022, partile au convenit urmatoarele : 

 

Art. 1  Valoarea de contract pentru servicii medicale paraclinice pentru perioada mai-decembrie  

2022  este de 19 155 lei. 

 

ART. 2  In conditiile art. 1, valoarea cumulata a contractului pentru servicii medicale paraclinice 

pentru anul  2022  este de 25 608 lei, detaliata astfel : 

 

Luna  Valoare contract 

TRIMESTRUL I    2022 din care 3,720.00 

ianuarie   1,380.00 

februarie 1,020.00 

martie 1,320.00 

TRIMESTRUL II 2022, din care 8,627.00 

aprilie 2,733.00 

mai 2,947.00 

iunie 2,947.00 
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TRIMESTRUL  III 2022, din care 8,841.00 

iulie 2,947.00 

august 2,947.00 

septembrie 2,947.00 

TRIMESTRUL  IV  2022, din care 4,420.00 

octombrie 2,947.00 

noiembrie 1,231.00 

decembrie 242.00 

TOTAL AN 2022 25,608.00 

 

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat astazi, 28.04.2022  în 2  exemplare a câte 2  pagini fiecare, câte 

un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

   
       CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                              SPITALUL ORASENESC TANDAREI 

              IALOMITA       

          Director general,                                                                            Manager, 

      Ec. Mihai Geanta                                                                            Ec. Maria Constantin 

 

 

        Director executiv al       

     Direcţiei economice,                                                                           Director financiar-contabil, 

        Ec. Doina Stan                                                                                      Ec. Sofica Ceapa 

 

 

        Director executiv al                                                                             Director medical, 

Direcţiei Relaţii Contractuale                                                                        dr Mihalache Ilie            

        Ec. Anda Busuioc 

 

 

              Vizat,                                                                                                               

        Juridic, Contencios                                                                                                     

        Jr. Liliana Panait           

 

 

       Intocmit,  

       Monica Matei                           
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