
ACT ADIŢIONAL nr. 23 /12-03-2020 

la CONTRACTUL nr. 987/2018 

 

I. Părţile contractante 

 

Casa de asigurări de sănătate CAS Maramureş, cu sediul în municipiul/oraşul Baia Mare, str. Dr. 

Gheorghe Bilascu, nr. 22a, judeţul/sectorul MARAMUREŞ, telefon 0262215209, reprezentată prin 

preşedinte-director general ,  

Si  

Unitatea sanitară publica SPITALUL DE RECUPERARE BORSA, cu sediul în Borşa, str. Floare de Colt nr. 

1, reprezentat prin, 

II. Obiectul actului adiţional 

Art.l Suma contractata pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 34 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pentru salariile 

aferente lunii februarie 2020 este de 83.541 lei. 

Restul prevederilor contractului nr. 987/ 2018 rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional la contractul nr. 987 /2018 a fost încheiat astăzi 12-03-2020 în două exemplare 

a câte 1 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                              FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE 

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,                                        MANAGER, 

                                           

Director executiv al directiei economice,                   Director medical, 

 

 

Director al Directiei relaţii contractuale,                 Director financiar-contabil, 

 

 

 

Vizat, 

Juridic, contencios 



 
 

ACT ADIŢIONAL nr. 22 /12-03-2020 

la CONTRACTUL nr. 987/2018 

 

Părţile contractante 

 

Casa de asigurări de sănătate CAS Maramureş, cu sediul în municipiul/oraşul Baia Mare, str. 

Dr. Gheorghe Bilascu, nr. 22a, judeţul/sectorul MARAMUREŞ, telefon 0262215209, 

reprezentată prin preşedinte-director general, 

Si 

Unitatea sanitară publica SPITALUL DE RECUPERARE BORSA, cu sediul în Borşa, str. Floare de 

Colt nr. 1, reprezentat prin, 

II. Obiectul actului adiţional 

Art.l Suma contractata pentru punerea în aplicare a prevederilor art.38 alin.(3) lit.g) di Legea- 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, c modificările şi 

completările ulterioare, şi ale OUG 114/2017 privind reglementarea unc măsuri fiscal-bugetare 

pentru personalul încadrat în unităţile sanitare, conform Ord 78/14/2018 privind stabilirea 

condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art.3 di OUG 114/2017 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare, 

pentru salariile aferente lunii februarie 2020 este de 1.701.780 lei 

Restul prevederilor contractului nr. 987/ 2018 rămân neschimbate.  

Prezentul act adiţional la contractul nr. 987 /2018 a fost încheiat astăzi 12-03-2020 în două 

exemplare a câte 1 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                              FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE 

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,                                        MANAGER, 

                                           

Director executiv al directiei economice,                   Director medical, 

 

 

Director al Directiei relaţii contractuale,                 Director financiar-contabil, 

 

Vizat, 

Juridic, contencios 



ACT ADIŢIONAL nr. 37 / 31-03-2020 la CONTRACTUL de furnizare de servicii medicale în 

asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice 

758/23-04-2018 

I. Părţile contractante 

Casa de asigurări de sănătate CAS Maramureş, cu sediul în municipiul/oraşul Baia Mare str. Dr. 

Gheorghe Bilascu nr. 22a, judeţul/sectorul MARAMUREŞ , telefon 0262-215209/fax 0262-215205, 

reprezentată prin preşedinte – director general , Şi 

Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată: 

- laboratorul individual SPITALUL DE RECUPERARE BORSA, reprezentat prin medicul titular 

având sediul în municipiul/oraşul Borşa, str. Floare de Colt nr. 1 Judeţul/sectorul MARAMUREŞ, 

II. Obiectul actului adiţional  

Având in vedere: 

- prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

- H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de 

urgenta pe teritoriul României; 

Perioada de valabilitate a contractului se prelungeşte până la incetarea stării de urgenta instituita prin 

Decretul nr. 195/2020. 

Condiţiile acordarii asistentei medicale in baza actului adiţional sunt cele prevăzute in actele normative 

in vigoare pe perioada derulării actului adiţional. 

Începând cu data de 01-04-2020 se modifică valoarea contractului prevăzută la Capitolul VI ART. 8 din 

contract, după cum urmează: 

Valoarea de contract pentru luna aprilie conform bugetului aprobat este de 20.093,00 lei. 

Pentru perioada 01.04.2020-14.04.2020, data pana la care produce efecte Decretul nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, suma contractata este de 9.377,00 lei. 

*)Suma contractată pentru serviciile paraclinice devine 79.820,00 lei şi se defalcă astfel pe trimestre şi 

luni astfel: 

 

 



 
Valoare adiţionale 

anterioare 

Valoare 

adiţional 

Valoare 

totală 

TOTAL: 59.727,00 20.093,00 79.820,00 

TRIMESTRU I 2020 59.727,00 0,00 59.727,00 

IANUARIE 2020 17.938,00 0,00 17.938,00 

FEBRUARIE 2020 21.712,00  0,00 21.712,00 

MARTIE 2020 20.077,00 0,00 20.077,00 

TRIMESTRU II 2020 0,00 20.093,00 20.093,00 

APRILIE 2020 0,00 20.093,00 20.093,00 

 

Restul prevederilor contractului de furnizare de servicii medicale in asistenţa medicală de specialitate 

din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice în cadrul sistemului de asigurări de sănătate nr. 758 / 

23-04- 2018 rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de 

specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice în cadrul sistemului de asigurări de 

sănătate nr. 758 / 23-04-2018 a fost încheiat astăzi 31-03-2020 în două exemplare a câte 2 pagini 

fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                              FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE 

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,                                        MANAGER, 

                                           

Director executiv al directiei economice,                   Director medical, 

 

 

Director al Directiei relaţii contractuale,                 Director financiar-contabil, 

 

Vizat, 

Juridic, contencios 

 

 

 

 

 



ACT ADIŢIONAL nr. 33 / 31-03-2020 la CONTRACTUL de furnizare de servicii medicale în asistenţa 

medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare (pentru unităţile sanitare ambulatorii 

de medicină fizică şi de reabilitare)  

64/19-04-2018 

I. Părţile contractante 

Casa de asigurări de sănătate CAS Maramureş, cu sediul în municipiul/oraşul Baia Mare, str. Dr. 

Gheorghe Bilascu, nr. 22a, judeţul/sectorul MARAMUREŞ , telefon 0262-215209, fax 0262-215205, 

reprezentată prin preşedinte - director general  Şi  

unităţile ambulatorii de recuperare - reabilitare a sănătăţii aparţinând ministerelor şi instituţiilor 

centrale cu reţea sanitară proprie SPITALUL DE RECUPERARE BORSA, reprezentată prin dr.  

având sediul în municipiul/oraşul Borşa, str. Floare de Colt nr. 1, judeţul/sectorul MARAMUREŞ, telefon 

0262-342120, e-mail spital_borsa@yahoo.com 

II. Obiectul actului adiţional 

Având in vedere: 

- prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

- H.G. nr. 49/2020 privind stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de 

urgenta pe teritoriul României; 

Perioada de valabilitate a contractului se prelungeşte până la încetarea stării de urgenta instituita prin 

Decretul nr. 195/2020. 

Condiţiile acordarii asistentei medicale in baza actului adiţional sunt cele prevăzute in actele normative 

in vigoare pe perioada derulării actului adiţional. 

III. Modalităţi de plată 

Valoarea de contract pentru luna aprilie conform bugetului aprobat este 33.806 lei. 

Pentru perioada 01.04.2020-14.04.2020, data pana la care produce efecte Decretul nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, suma contractata este de 17.398 lei. 

Restul prevederilor contractului de furnizare a serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare 

în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări de sănătate nr. 64 / 19-04-2018 rămân neschimbate. 

 

mailto:spital_borsa@yahoo.com


Prezentul act adiţional la contractul de furnizare a serviciilor medicale de medicină fizica şi de 

reabilitare în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări de sănătate nr. 64 / 19-04-2018 a fost 

încheiat astăzi 31-03-2020 în două exemplare a câte 3 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                              FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE 

 

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,                                        MANAGER, 

                                           

Director executiv al directiei economice,                   Director medical, 

 

 

Director al Directiei relaţii contractuale,                 Director financiar-contabil, 

 

Vizat, 

Juridic, contencios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA la ACTUL ADIŢIONAL nr. 33 / 31-03-2020 la CONTRACTUL de furnizare de servicii medicale 

în asistenţa medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare (pentru unităţile sanitare 

ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare) 64/19-04-2018 

 

Detalierea pe luni a valorii actului adiţional: 
 
 
 

Valoare adiţionale 

anterioare 

Valoare 

adiţional 

Valoare 

totală 

TOTAL 101.044,00 33.806,00 134.850,00 

TRIMESTRU I 2020 101.044,00 0,00 101.044,00 

IANUARIE 2020 22.966,00 0,00 22.966,00 

FEBRUARIE 2020 36.957,50 0,00 36.957,50 

MARTIE 2020 41.120,50 0,00 41.120,50 

TRIMESTRU II 2020 0,00 33.806,00 33.806,00 

APRILIE 2020 0,00 33.806,00 33.806,00 

 
 

Întocmit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACT ADIŢIONAL nr. 29 / 30-03-2020 la CONTRACTUL de furnizare de servicii medicale 

spitaliceşti 501 /20-04-2018 

 

I. Părţile contractante 

Casa de asigurări de sănătate CAS Maramureş, cu sediul în municipiul/oraşul Baia Mare, str. Dr. 

Gheorghe Bilascu, nr. 22a, judeţul/sectorul MARAMUREŞ, telefon 0262-215209, fax 0262-215205, 

reprezentată prin preşedinte-director general  

şi  

Unitatea sanitară cu paturi SPITALUL DE RECUPERARE BORSA, cu sediul în Borşa, str. Floare de Colt nr. 

1, reprezentat prin  

II. Obiectul actului adiţional 

Majorare valoare contract luna martie 2020. 

*)Suma contractată pentru serviciile spitaliceşti devine 4.194.598,52 lei şi se defalcă astfel pe trimestre 

şi luni astfel: 

 Valoare iniţială Valoare adiţional Valoare totală 

TRIMESTRU I 2020 4.107.067,89 87.530,63 4.194.598,52 

IANUARIE 2020 1.326.217,92 -12.518,40 1.313.699,52 

FEBRUARIE 2020 1.474.696,05 0,00 1.474.696,05 

MARTIE 2020 1.306.153,92 100.049,03 1.406.202,95 

 

Lista cu defalcarea pe modalitati de contractare a sumei de mai sus se regaseste in Anexa.  

 

III. Durata actului adiţional 

Prezentul act adiţional este valabil de la data de 01-03-2020 până la data de 31-03-2020. 

Restul prevederilor contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de 

asigurări de sănătate nr. 501 / 20-04-2018 rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de 

asigurări de sănătate nr. 501 / 20-04-2018 a fost încheiat astăzi 30-03-2020 în două exemplare a câte 

2 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

 



CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                              FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE 

 

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,                                        MANAGER, 

                                           

Director executiv al directiei economice,                   Director medical, 

 

 

Director al Directiei relaţii contractuale,                 Director financiar-contabil, 

 

Vizat, 

Juridic, contencios 

 

 

SPITAL BORSA 2020 

 

 

Secţia / 

Compartiment 

DS 

2018 

ICM 

2018 

Tarif 2018 

acceptat 

Ianuarie 2020 Februarie Martie TOTAL ian-martie 2020 

    Contract Contract Contract   

TOTAL DRG 6,8 0,902 1.475 333 442.941,62 333 442 941,62 476 633.153,79 1.142 1.519.037,03 

            

Recuperare cardio vas 12,00  203,07 60 146.210,40 72 175.452,48 51 124.278,84 183 445.941,72 

Recuperare boli resp 10,56  256,58 11 29.804,33 13 35.223,30 11 29.804,33 35 94.831,96 

Recuperare ortopedie 10,83  268,52 9 26.172,64 12 34.896,85 9 26.172,64 30 87.242,13 

Recuperare neuro 1 13,04  240,00 48 150.220,80 61 190.905,60 40 125.184,00 149 466.310,40 

Recuperare npuro 2 13,04  240,00 35 109.536,00 41 128.313,60 20 62.592,00 96 300.441,60 

Recuperare reuma 11,42  202,11 36 83.091,46 42 96.940,04 32 73.859,07 110 253.890,57 

Rec neuromot copii 14,45  206,89 13 38.864,29 26 77.728,58 13 38.864,29 52 155.457,16 

Recuperare BFT 11,42  202,11 49 113.096,71 49 113.096,71 49 113.096,71 147 339.290,14 

TOTAL CRONICI    261 696.996,63 316 852.557,16 225 593.851,89  2.143.405,68 

TOTAL            

Sp zi TOTAL     173.761,27  179.197,27  179.197,27  532.155,81 

 TOTAL     1.313.699,52  1.474.696,05  1.406 202,95  4.194.598,52 

 

 


