
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 

        CASA DE ASIGURARI DE SANATATE 

                             SUCEAVA 

          

 

                                           ACT ADITIONAL   nr. S8800P14   / 31.03.2020 

la contractul de furnizare servicii medicale paraclinice 

nr.  S8800P din  27.04.2018 

 

       Intre partile contractante prevazute la Cap.I din contractul mai sus mentionat, respectiv: 

    Casa de Asigurari de Sanatate Suceava, cu sediul in municipiul Suceava, str. Prof.  Morariu. Leca, nr. 

17C, judetul Suceava, tel.0230522675/ fax 0230521548, reprezentata legal prin  Presedinte- Director 

General   Ec. Victor-Cristi BLEORTUsi 

      Furnizorul de servicii medicale    SPITAL MUNICIPAL RADAUTI  cu sediul in localitatea    

RADAUTI  reprezentat legal prin  ANDRONACHI TRAIAN. 

       
              Avand in vedere:  
- prevederile art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza 

conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 

397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2018 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotărârea nr. 252 din 30 martie 2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării 

de urgenţă pe teritoriul României 

-Ordinul 539/437/2020 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii si al Presedintelui 

Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in 

anul 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 pentru prorogarea unor termene si pentru stabilirea 

unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei 

 

- adresa CNAS nr. P 3786/31.03.2020 

 

-centralizator nr. 6464/31.03.2020 

s-a incheiat prezentul act aditional, avand drept clauze: 

 

Art.1 Contractul mai sus mentionat se prelungeste pentru perioada  instituirii stării de urgenţă pe teritoriul 

României 

 

Art.2     Suma contractata  este de  55.316,00   lei din care: 

 

                      - pentru TRIM I 2020 este de  40.998,00  lei din care: 

-                                                 - ianuarie 2020          14.582,00  lei 

    - februarie 2020        12.098,00  lei 

    - martie 2020          14.318,00  lei    

 

 

            - pentru TRIM II 2020 este de   14.318,00  lei din care: 

                                                - aprilie 2020        14.318,00  lei 

    -  mai 2020              0,00  lei 

                           - iunie 2020            0,00  lei     

 



 

Art.3 Conditiile  acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele 

normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale. 

 

       CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE         FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE                

                      SUCEAVA                                                                 

             Preşedinte - Director General,                                                  Reprezentant legal, 

                Ec. Victor-Cristi BLEORTU 

                                                             
 

    Director  Executiv  al  Directiei Economice, 

             Ec. Alina-Daniela MEDVICHI 

 

    Director Executiv  Directiei Relatii Contractuale 

                  Ec. Anda SĂLĂGEAN 

 

                  

                        Vizat 

            Comp. Juridic, si Contencios  

         Jr.  Mihaela-Cristina SELIUC

 

Certificat în privinţa realităţii, 

regularităţii şi legalitatii 
    Numele :  Ec. Cristina CÎRDAN 

 Data :               31.03.2020         . 

 Semnatura : ________________ 
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