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' ACT ADIȚIONAL nr. 7/01.09.2017
la contractul nr. 2 /2016 

Nr. 4.679/01.09.2017

de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de recuperare medicală si recuperare, 
medicină fizică si balneologie în sanatorii și preventorii

In temeiul prevederilor:
• 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, cu modificările si completările ulterioare;

• art. 20 din contractul furnizare de servicii medicale în asistența medicală de recuperare medicală si
recuperare, medicină fizică si balneologie în sanatorii și preventorii. ,

Având în vedere:
• Nota de fundamentare a Serviciului ECFSMFDM nr.14.934/01.09.2017,

se stabilesc următoarele:

Art. 1 Se diminuează suma stabilita pentru pentru servicii medicale în asistența medicală de recuperare 
medicală si recuperare, medicină fizică si balneologie în sanatorii și preventorii pe anul 2017, prevăzută la art 7 (2) 
din contract, cu suma de 71.269,00 lei, reprezentând contravaloarea a 589 de zile de spitalizare, si devine 
1.405.536,00 lei.

Art.2 Se modifica repartizarea pe luni, in cadrul perioadei aprilie-decembrie 2017, a numărului de zile de 
spitalizare contractate pentru anul 2017, conform anexei.

Art.3 Sumtf aferentă serviciilor medicale contractate stabilita pentru anul 2017, in valoare de 1.405.536,00 
lei,se defalchează lunar și trimestrial, după cum urmează:

Suma aferentă trimestrului I 381.755,00 lei, din care.
- luna I
- luna II
- luna III

145.563,00 lei
145.563,00 lei
90.629,00 lei

Suma aferentă trimestrului II 389.741,00 lei, din care:
- luna IV
- luna V
- luna VI

99.825,00 lei
145.200,00 lei
144.716,00 lei

Suma aferentă trimestrului III 271.040,00 lei, din care:
- luna VII
- luna VIII
- luna IX

89.540,00 lei
84.700,00 lei
96.800,00 lei

Suma aferentă trimestrului IV 363.000,00 lei, din care:
- luna X
- luna XI
- luna XII

133.100,00 lei
133.100,00 lei
96.800,00 lei



Art. 3 Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional si anexa.fac parte integranta din contract si au fost încheiate astazi,01.09.2017, în 
(doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta.
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