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Nr. 1933/30-03-2017
ACT ADIȚIONAL nr. 6/30.03.2017

v * la contractul nr. 12/2016 
de furnizare de servicii medicale spitalicești

In temeiul prevederilor:
• Art. 255 alin. (1), art. 259 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare;
• HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului - cadru care 

reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 cu modificările si completările ulterioare;

• Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a 
H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului - cadru care reglementează 
condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;

• Art. 4, art. 20 si art. 21 din contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești.
Având în vedere:

• Adresa CNAS nr. P2103/01.03.2017, înregistrata la CAS Prahova cu nr. 3633/02.03.2017 cu privire la 
desfasurarea procesului de contractare pentru anul 2017;

• Nota de fundamentare a Serviciului ECFSMFDM nr. 6758/30.03.2017

Se stabilesc următoarele: *

Art. 1 Prezentul act adițional modifica art. 3 din contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești, 
incheiat in anul 2016, astfel cum a fost prevăzut in Anexa 26 la Ordinul MS/CNAS nr. 763/377/2016 cu modificările 
si completările ulterioare, in sensul ca, durata contractului susmenționat se prelungește de la data de 01 aprilie 
2017 pana la data de 31 decembrie 2017.

Art. 2 In tot cuprinsul contractului de furnizare de servicii medicale spitalicești, sintagma „Ordinul MS/CNAS 
nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016”, se 
inlocuieste cu sintagma „Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016”. Pentru prezentul act adițional valabil pana la 31 decembrie 2017, sunt 
aplicabile prevederile legale prevăzute in Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017.

Art. 3 C^. V articolul 6 litera ar) se modifică și va avea următorul cuprins:
„ar) să elibereze pentru asigurații internați cu boli cronice confirmate care sunt în tratament pentru 

boala/bolile cronice cu medicamente, altele decât medicamentele cuprinse în lista, cp DCI-urile pe care o depune 
spitalul la contractare, cu medicamente și materialele sanitare din programele naționale de sănătate, documentul al 
cărui model este prevăzut în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. 
nr. 161/2016; documentul stă la baza eliberării prescripției medicale în regim ambulatoriu de către medicul de 
familie și medicul de specialitate din ambulatoriu în perioada în care asiguratul este internat în spital”

Art. 4 Cap. VI articolul 7 alin. 3, 4 si alin 7 din contract se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Suma stabilită pentru serviciile spitalicești pe anul 2017 este de 15.114.577,53 lei.
(4) Suma aferentă serviciilor medicale spitalicești contractate stabilită pentru anul 2017 se defalchează 

lunar și trimestrial, distinct pentru spitalizare continuă acuți, spitalizare de zi, spitalizare continuă cronici, servicii 
paliative, după cum urmează:

- luna ianuarie
- luna februarie
- luna martie
- luna aprilie
- perioada mai-decembrie

1.286.456,24 lei
1.286.456,24 lei
1.289.806,01 lei
1.406.482,38 lei
9.845.376,66 lei

Valoarea de contract aferenta perioadei mai-decembrie 2017 va fi defalcata pe luni si trimestre la data la 
care CAS Prahova va primi de la CNAS creditul de angajament pentru anul 2017 trimestrializat. Modificarea se va 
face printr-un act adițional conform prevederilor art. 20 din contract.

(Ț) Trimestrial, până la până în ultima zi a lunii următoare încheierii trimestrului, se fac regularizările și 
decontările, în limita sumei contractate. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului



în curs pentru serviciile medicale realizate și raportate conform prezentului contract de la data de 1 aprilie 2017 
până la data de 30 noiembrie, conform facturilor însoțite de documentele justificative, urmând ca regularizarea 
finală a trimestrului IV să să efectueze până în ultima zi a lunii ianuarie a anului următor.”

Art. 5 Valoarea contractata pentru luna aprilie 2017 este constituita din următoarele sume, după caz:
a) suma aferenta serviciilor medicale spitalicești a căror plata se face pe baza de tarif pe caz rezolvat (DRG) 

pentru afecțiuni acute este de 797.545,76 lei
b) suma aferenta serviciilor medicale spitalicești acordate in spitalele de cronici si de recuperare, precum si 

pentru secțiile si compartimentele de cronici, de recuperare si neonatologie - prematuri din alte spitale este 
de 603.236,62 lei

c) suma aferenta serviciilor medicale paliative este de 0,00 lei
e) suma aferenta serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate in regim de spitalizare de zi este de 5.700,00 

lei.
Art. 6 Cap. XI articolul 19 din contract se modifică și va avea următorul cuprins:
„Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate 

cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondentă electronică sau la sediul părților - sediul casei de asigurări 
de sănătate și la sediul unității sanitare cu paturi declarat în contract.

Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin 
modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte jîărți contractante schimbările 
survenite."

Art. 7 Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contract si a fost încheiat astazi, 30-03-2017, în (doua) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta.
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