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Act aditional nr.53/l 1.01.2021

La Contract nr.5SP/l

Incheiat astazi : 1l .01.2021
Intre,

Casa de Asiguriri de Sinitate Galati, cu sediul in municipiuUoragul Galati, str. Mihai
Bravu nr.42, judeluVsectorul Galati, telefon 02361410111, fax 0236/413462, reprezentat6 prin
Director general George Toderagc,
$i
Unitatea sanitard publica Spitalul de Psihiatrie ,,Elisabeta Doamna", cu sediul in Galati, str.
Traian nr. 290, telefon: frx 02361479401, fax 02361470741, e-mail elisabeta_doamna@yahoo.com,
reprezentatl prin Manager Ec. Doina Zizi Sandu,
Avand in vedere:

- Adresa CNAS cu w.P.128107.01.2021, inregistrata la CAS Galati cu nr. DG 8l/08.01.2021;
- Art 3.1 din Legea 1912020 ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art 18 din HG 252130.03.2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art 45 din Legea 512020 .,cl modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2020 pentru modificarea gi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind

salarizarea personalului plItit din fonduri publice (art. 38, alin. 4"3 din Legea-cadru nr.
15312017 , cu modificarile qi completlrile ulterioare) ;- Legea nr. 64/2020 pentru modificarea qi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului phtit din fonduri publice (art. 38, alin. 4^4 din Legea-cadru nr.
15312017 , cu modificirile qi completdrile ulterioare) ;- OUG 14712020, privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii
copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta
efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie
anteprescolara, ca wmare a raspandirii coronavirului SARS-COV-2, art.4, alin.(6)

Pdrlile, de comun acord au convenit incheierea prezentului act aditional pentru modificarea
si pentru completarea Contractului nr. 5SP/1/26.01.2018, dupa cum urneaza:

Articolul 6, alineatul ( I ) se modifica si va avea urmatorul continut:
ART.6

(1) A. Valoarea contractat6 pentru realizarea obiectului contractului, pohivit art. 38 alin. (3) lit. g)
din Legea-cadru nr. 15312017, cu modificErile gi complet[rile ulterioare, ale Ordonantei de urgent6l
Guvemului nr. 11412017 , precum gi ale art. 34 alin. (4) 9i (6) din Ordonanla de urgen{i a Guvemului
nr. 11412018, cu modificdrile qi completlrile ulterioare si ale H.G nr. 153/2018 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munci, a categoriilor de personal, a m5rimii
concrete a sporului pentru condilii de munctr prevlzut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice, precum gi u 

"ondiliilo. 
de acordare a

acestuia, pentru familia ocupalionald de func{ii bugetare "Sdndtate gi asistentd social6" este de
39.757.801,00 lei gi se defalcd pe luni,astfel :

- luna ianuarie 201 8 de 725.262,00 lei;
- luna februarie 2018 de 692.425,00 lei;
- luna martie 20 I 8 de I . 120.539,00 lei;
- luna aprilie 201 8 de 1 .097 .524,00 lei;
- luna mai 2018 de 1.098.010,00 lei;
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- luna iunie 2018 de L097.172,00 lei;
- luna iulie 2018 de 1.090.676,00 lei;
- luna august 201 8 de 1.07g.67g,00 lei;
- luna septembrie 201g de 1.061,773,00 lei;
- Iuna octombrie 201 8 de 1 .079.50g,00 lei;
- lunanoiembrie 20lg de 1.067.615,00 lei;
- luna decembrie 20lg de 1.10g.012,00 lei;
- luna ianuarie 20 l9 de I . 1 I 9.536,00 lei;
- luna februarie 2019 de 1.126.3g0,00 lei;
- luna martie 2019 de 1.143.425,00 lei;
- luna aprilie 2019 de 1.12g.324,00 lei;
-luna mai 2019 de I .156.099,001ei;
-luna iunie 2019 de I . 163. 143,00 lei;
-luna iulie 2019 de l 199.5 1 7,00 lei;
-luna august 2019 de 1.164.402,00 lei;
-luna septembrie20lg de 1.133.g37,00 lei;
-luna octombrie 2019 de 1, 150.7g2,00 lei;
-luna noiembrie 2019 de L146.33g,00 lei;
-luna decembrie 2019 de 1 . 162.g95,00 lei ;
-luna ianuarie 2020 de 1.165.366,00 lei;
-luna februarie 2020 de 1.157.969,00 lei;
luna marrie 2020 de l. 1g5.732,00 le i;
-luna aprilie 2020 de 1.0gg.542,00 lei ;
-luna mai 2020 de I . I 37.0g 1,00 lei;
-luna iunie 2020 de I . 100.483,00 lei;
-luna iulie 2020 de l. 134.029,00 lei;
-luna august 2020 de l.l16.041,00 lei;
Juna septembri e 2020 de I . 1 10.650,00 lei- luna octombrie 2020 de 1 .229.217 ,00 lei- luna noiembrie 2020 de I .105.009,00 lei- luna decembfie2020 de l Il5.El0,00 leiB' Valoarea contractatr pentru realizarea obiectului.contractului, potrivit art. 3g alin. (,din Legea-cadru nr. r53/20r7,.u -odifi.eril" ji.ornf[ta.," urt..io*., iiur!il i; alin. (4) 9i (oy

th-ol99gtt" de urgenlE a Gu-vemului *. r r+izoLs;'c; modificdrile qi complet[rile ulterioare estede 1.209.955,00 lei qi se defalci pe luni,astfel :

- luna mai 2019 de 5g.5g9,00 lei;
- luna iunie 2019 d,e61.780,00 lei;
- luna iulie 2019 de 61.904,00 lei;
- luna august 2019 de 61.904,00 lei;
- luna septembrie 2019 de 61.506,00 lei;
- luna octombrie 2019 de 61.506,00 lei;
- luna noiembrie 2019 de 6l . I 63,00 lei;
- luna decembrie 2019 de 59.71 1,00 lei;
- luna ianuarie 2020 de 65.957,00 lei;
- luna februarie 2020 de 63.1 1g,00 lei;
- luna marrie 2020 de 64.53g,00 lei;



- luna aprilie 2020 de 64.592,00\ei;
-luna mai 2020 de 64.592,00Lei:
-luna iunie 2020 de 63.702,00\ei;
- luna iulie 2020 de 63.703,00 lei;
- luna august 2020 de 63.703,00 lei;
- luna septembrie 2020 de 63.703,00 lei
- luna octombrie2020 de 20.782,00lei
- luna noiembrie 2020 de 6l .751,00 lei
- luna decembrie 2020 de 61.751,00 lei

C. Valoarea contractatA pentru realizarea obiecfului contractului, potrivit art. 38 alin. (4)
din Legea-cadru nt. 15312017,reprezentand majorarea cu 1/3 din diferenta dintre salariul de baza
,solda de functie /salariul de functie,indemn izatia de incadrare prevazute de lege pentru a11il 2022 si
cel/cea din luna decembrie 2019,conform art 45 din Legea 5/2620,pe perioada-starii de urgenta este
de 605.397,00 lei gi se defalcE pe luni,astfel :- luna martie 2020 (perioada 16-31 martie ) de 35.730,00 lei;- luna aprilie2020 de 66.369,00 lei;

- luna mai 2020 de 66.369,00 lei;
- luna iunie 2020 de 65.492,00 lei;
- luna iulie 2020 de 65.492,00\ei;
- luna august 2020 de 65.572,00 lei;
- luna septembrie 2020 de 65.660,00 lei- luna octombrie 2020 de 46.969,00 lei
- luna noiembrie 2020 de 63.872,00 lei
- luna decembrie 2020 de 63.872,00 lei
D' Valoarea contractati pentru realizarea obiectului contractului, reprezentand majorarea

acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite in cuantum de TSVo,pentrupersonalul din unitatile
sanitare publice conform art.3' I din Legea 19/2020,cu modificarile si completarile ulterioare,pe
perioada starii de urgenta este de r 39.464,00 rei gi se defalcd pe luni,astfel :- luna martie 2020 de 25.992,00 lei;

- luna aprilie 2020 de 43.226 lei;
- luna mai 2020 de 5 1 .580,00 lei;
- luna iunie 2020 de 18.666,00 lei.
E. Valoarea conhactata pentru realizarea obiectului contractului, conform Legii nr. 5112020pentru modificarea gi completarea Legii-cadru w. 15312017 privind salarizarea peisonalului pl6tit

din fonduri publice (art.38 alin- 4^3 din Legea-cadru t:n. l53lzo17, cu modifictrrile gi complet[rileulterioare) este de 52.351,00 lei 9i se defalci pe luni,astfel :- luna septembrie 2020 de 17 .547,00 lei
- luna octombrie 2020 de 8.628,00 lei
- luna noiembrie 2020 de 13.088,00 lei
- luna decembrie 2020 de 13.088,00 lei
F' Valoarea contractata pentru realizarea obiectului contractului, conform Legii nr. 64/2020pentru modificarea gi completarea Legii-cadru rr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl6titdin fonduri publice (art. 38 alin. 4^4 din Legea-cadru nr. 15312017, cu modificarile gi completdrile

ulterioare) este de 14.109,00 lei qi se defalcE pe luni,astfel :- luna septembrie 2020 de 4.050,00 lei- luna octombrie 2020 de 3.004,00 lei



- luna noiembrie 2020 de 3.52g,00 lei- luna decembrie 2020 de 3.527,00 lei
G' valoarea contractata pentru realizarea obiectului contractului, conform ouc 147 /2020, privindacordarea.unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copii.lor, in situatia limitarii saususpendarii activitatilor didactice 

. 
care presupun pr"r"rtu efectiva a copiilor in unitatile deinvatamant si in unitatile de educatie 
_timpurie antepiescolara, ca urmare. iulr"*oirii coronaviruluiSARS-COV-2, art.4, alin.(6) este de 51.0g6,00 lei 9i se defalcd pe luni,astfel : 

'
- luna septembrie 2020 de 0,00 lei.- luna octombrie 2020 de 0,00 lei- luna noiembrie 2020 de 14.777,00 lei- luna decembrie 202O de 36.309,00 lei

"t'1,1:j::*]:ri 
de Sanatate Galati spitalul de Psihiatrie " Erisabeta Doamna,,Director general

(Jcorge 'I'oderagc

Suma lunard contractata nu poate depdgi suma corespunzdtoare influenlelor financiaredeterminate de punerea in aplicare a prevederilor'art. ig utin. rll rrr .j - .l^iiair. t+r din Legea_cadru nr' 15312017 privind salarizaria.personalului plrtit din fondurl'priiil., ., modificirile gicompletirile ulterioare, ale art. l.gi 2 din ordonanfa de urgenld a Guvemului nr. n4r20r.r privind,reglementarea unor misuri fiscal-bugetare pentru personalul inoadrat in unitilile sanitare, precum "iale art' 34 alin. (1) din ordonanla de urglnla a buvernului nr. r ralzois p'rJuiid inrtitri."u ,n.mrsuri in domeniul investiliilor publice 9i a unor masuri fiscal-bugetare, .Jifi;;" 9i completareaunor acte normative gi prorogarea unor termene, cu modificrril. $i;";;i"terit" ;;";i.r.".Celelalte prevederi ale Contractului raman nemodificate.
Prezentul act aditionar a fost incheiat azi, rr,0r.202r, in doua exemplare a cate 4 paginifiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Director executiv al Directiei economice,
Iuliafi{rona Petcu
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Director .*l.uti" al Directiei relafii contractuale
Adrian Neacgu ,?;*t/

Sef ser"viciu,
Marilena Curduman

\/

Director fi nanciar-conta bil
Ec.Gabriela Mitrea
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Director medical
Dr. Claudfufonur Vasile
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Junidic, co6tentios
Simona Bbtro[
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