CAS DOLJ NR.28154/31.12.2020
ACT ADIŢIONAL
LA CONTRACTUL DE FURNIZARE DE SERVICII DE RADIOTERAPIE REALIZATE IN REGIM
DE SPITALIZARE DE ZI A BOLNAVILOR CU AFECTIUNI ONCOLOGICE NR.2206/2017
Părţile:
Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie
1918, nr.8 tel.0251/406666, fax 0251/406349, reprezentată prin Director General, Mihai Soare
şi
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova cu sediul în municipiul Craiova,str.
Tabaci, nr. 1 reprezentat prin Laurentiu Ivanovici
Avand in vedere :
 Prevederile HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a
Contractului–cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Prevederile Ordinului Comun MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr.140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului–cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile HG nr.155/2017 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate
pentru anii 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Ordinului nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2017-2018, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Nota de fundamentare nr.25086/31.12.2020
În temeiul : art. 22, cap.XI, din contractul de furnizare de servicii de radioterapie realizate in
regim de spitalizare de zi in cadrul ,,Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu
afectiuni oncologice realizate in regim de spitalizare de zi’’ nr.2206/2017, au hotărât, de
comun acord, asupra următoarelor:
Art.1 Valoarea contractata in baza prezentului act aditional, pentru finantarea serviciilor de
radioterapie din cadrul ,,Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni
oncologice realizate in regim de spitalizare de zi’’, derulat prin unitatea sanitara
spitaliceasca, pentru luna ianuarie 2021 este in cuantum de 126.000,00 lei, sumă care va fi
inclusă in valoarea de contract aferentă anului 2021.
Distributia valorii contractate pe componentele finantate se regaseste in anexa nr.1, parte
integranta a prezentului act aditional.
ART.2 Celelalte prevederi ale contractului de furnizare de servicii de radioterapie realizate in
regim de spitalizare de zi in cadrul ,,Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu
afectiuni oncologice realizate in regim de spitalizare de zi ’’nr.2206/2017 rămân
nemodificate .
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi 31.12.2020 în două exemplare a câte 1 (una)
pagina fiecare, câte unul pentru fiecare parte.
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ANEXA 1 la actul aditional nr.28154/31.12.2020

SERVICII DE RADIOTERAPIE REALIZATE IN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI CONTRACTATE
PENTRU IANUARIE 2021

NR.CRTServiciul de radioterapie
1 Radioterapie cu cobaltoterapie
2 Radioterapie cu acclerator liniar 3D
3 Brahiterapie
TOTAL

Tarif/serviciu de
radioterapie (lei)

Numarul de
servicii
144
180
302

32
370*)
10

Total lei
4'608.00
118'372.00
3'020.00
126'000.00

*)Urmare a faptului ca nr.de servicii medicale raportat la suma contractata este 369,92 se rotunjeste la 370 urmand
a se deconta in limita valorii contractate.
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