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Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova

nr. 1636 din 18 decembrie 2002

CONTRACT
de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale)
în cadrul asigurării oblig to de asistenţă medicală
nr.
oS�a:i /3$--0
7

mun. Chişinău

"28" decembrie 2018

1. Părţile contractante
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - Companie), reprezentată
de către Agenţia teritorială Centru, (în continuare - Agenţie) în persoana dlui Revenco Iurie,
director, care acţionează în baza Statutului, şi instituţia medico-sanitară publică „Spitalul
Raional Orbei", reprezentată de către dna Stratulat Andrei, director (în continuare - Prestator),
care acţionează în baza Regulamentului au încheiat Contractul de acordare a asistenţei medicale
(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă mect'icală (în
continuare - Contract), convenind asupra următoarelor:
2. Obiectul Contractului
2.1. Obiect al prezentului Contract îl constituie acordarea asistenţei medicale de către
Prestator, în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de
asistenţă medicală (în continuare - Program unic), normele metodologice de aplicare a acestuia şi
de prezentul Contract.
2.2. Suma contractuală anuală este stabilită în mărime de 59 018 203 MDL 72 bani (cincizeci
şi nouă milioane optsprezece mii două sute trei MDL 72 bani). Volumul anual de servicii medicale
achitate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este specificat în anexele nr.1-3
la prezentul Contract.
3. Obligaţiile părţilor

3.1. Prestatorul se obligă:
să acorde persoanelor asistenţă medicală calificată şi de calitate, în volumul prevăzut în
Programul unic şi prezentul Contract (cu anexele respective), inclusiv prin încheierea unor
contracte cu alţi prestatori, care activează în conformitate cu legislaţia, în caz de imposibilitate
obiectivă de prestare a acestuia, conform Normelor metodologice de aplicare a Programului •nic şi
cerinţelor Protocoalelor Clinice Naţionale;
să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurării
obligatorii de asistenţă medicală;
să asigure confidenţialitatea informaţiei cu privire la starea sănătăţii persoanei, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege;
să elibereze pacienţilor în caz de necesitate, conform diagnosticului stabilit, bilete de trimitere
la specialiştii de profil;
să verifice, la acordarea serviciilor medicale, statutul de persoană asigurată/neasigurată,
accesînd baza de date a Companiei şi actele care atestă identitatea pacientului. În cazul spitalizării,
să stabilească statutul de persoană asigurată/neasigurată la momentul internării. În caz de necesitate,
să contacteze Compania;
să nu refuze acordarea asistenţei medicale persoanelor în caz de urgenţă, iar cheltuielile
pentru asistenţa medicală urgentă în cazul persoanelor neasigurate se vor efectua în condiţiile art.5
alin.(4) din Legea nr. I 585-XIII din 27 februarie I 998 cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală;
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Asistenta Medicala Specializata De Ambulator
In conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 2019 Prestatorului i se planifica următorul
volum de asistenta medicala specializata de ambulator:

Nr.
d/o

Numarul
Tarif per persoanelor
capita (lei) asigurate
înregistrate

Profil

1) Per capita
AMSP per capita

AMSP

TOTAL:

129,72
X

69 680,00

9 038 889,60

69 680,00

9 038 889,60

2) Buget global
Subventii pentru acoperirea cresterii cheltuielilor de personal
TOTAL:
X
3) Plata retrospectiva per serviciu în limitele bu etului contractat
Tbc AMSA
X
TOTAL:
Suma totala pentru AMSP

832 851,74
832 851,74

842 645,00

IN TOTAL:

L.Ş.

Suma (lei)

842 645,00
10 714 386,34
10 714 386,34
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Asistenţa medicală spitalicească

se planifică

În conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 2019 Prestatorului
următorul volum de asistenţă medicală spitalicească, achitat de Companie:
1) Finanţare în bază de ORG (CASE-MIX):
Denumire program

Program general
Chirurgie de zi
Program special "Protezare
articulaţiilor mari"
Total

Numărul de
cazuri tratate
10 841
269

ICM
estimativ
0,9198
0,8008

50
11 160

Tarif (lei)

Suma (lei)

3 435
3 435

34 252 280,43
739 951,21

9,1641

4 667

2 138 442,74

X

X

37 130 674,38

2) Asistenţa medicală procurată per caz tratat în limita sumei contractuale:
Nr.
ci/o

Denumire
program

Suma (lei)

1

Cazuri cronice

I O 042 23 1,00

Total

Profil

Îngrijiri medicale paliative
(hospice)
Geriatrie
Reabilitare

Tarif (lei)

343,25
3 600
5 081

10 042 231,00

3) Suma alocată pentru Departamentul Medicină de Urgenţă pentru persoanele asigurate, care
ulterior nu au fost spitalizate, constituie 1130 912 MDL.
bani.

4) Suma totală alocată pentru asistenţa medicală spitalicească constituie 48 303 817 MDL 38
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L.Ş.

