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                                                          ACT ADIŢIONAL 

LA CONTRACTUL DE FURNIZARE DE SERVICII DE DIALIZA IN REGIM AMBULATORIU 
PENTRU BOLNAVII INCLUSI IN PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI 

RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTA RENALA CRONICA  NR.1301/2017 
 
 
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, Petrica-
Cristian Popescu 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 2018-
2019, 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 cu nr.4415/01.04.2021 
 

În temeiul : pct. 10.3, partea a 2 a ,, prevederi operationale’’  din  contractul  de furnizare de 
servicii de dializa in regim ambulatoriu pentru bolnavii inclusi in Programul national de supleere a 
functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica cu nr.1301/2017, au hotărât, de comun 
acord, asupra următoarelor: 
ART.1(1) Valoarea contractata pentru perioada 01.01.2021-31.05.2021, pentru finantarea 
,,Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica ” in 
cuantum de 962.136,00 lei ,se suplimenteaza cu suma de 641.424,00 lei, rezultand o valoare finala 
de contract de  1.603.560,00 lei , suma care va fi inclusa in valoarea de contract aferenta anului 
2021.  
(2)Volumul estimat de servicii corespunzator  valorii contractate aferent perioadei 01.01.2021-
31.05.2021, va avea urmatorul cuprins : 
 
 

Serviciul Volumul Contractat 
Estimat 

Valoarea 
Contractată 

Estimată - lei - 
Nr. bolnavi pentru hemodializă convenţională  40 1.458..600,00 
Nr. şedinţe de hemodializă convenţională pentru 
bolnavi constanţi 2600  

Nr. bolnavi cu dializă peritoneală continuă 6 144.960,00 
   T O T A L  1.603.560,00 

 
 
ART.2 Celelalte prevederi ale contractului de furnizare de servicii de dializa in regim ambulatoriu 
pentru bolnavii inclusi in Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta 
renala cronica  nr.1301/2017 rămân nemodificate . 
 
 



 
 
         Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi 01.04.2020 în două exemplare a câte 2 (doua) 
pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
Casa de asigurări de sănătate                                   Furnizor de servicii medicale, 
Director General,                                     Reprezentant legal,                                    
Petrica –Cristian Popescu                                          Laurentiu Ivanovici                                    
 
 
 
 
Director al Direcţiei Economice,                               Director Financiar-Contabil,                       
Simona Subtirelu                                                             Gabriela Tanasie                                   
                                                                       
 
Director al Direcţiei R.C.,                                              Director Medical,                                     
Mariana Corîci                                                               Cristiana Geormaneanu                           
 
 
Medic sef,                                                                        Director ingrijiri, 
Mariana Cojocaru                                                            Daniela Budulan 
 
 
Vizat Juridic,                                                                  Vizat juridic,                                            
Bogdan Dadulescu     
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