Aprobat
prin HotSrirea Ouvernului
Republicii Moldova
nr. 1636 din 18 decembrie2002

CONTRACT
de acordare a asistenfei medicate (de prestare a serviciilor medicale)
in cadrul asigurarii obligatorii de asistenfa medicala
nr. 05-08/213
mun. Cahul

"29" decembrie 2017
1. Parfile contractante

Compania Nafionala de Asigurari in Medicina (in continuare - Companie), reprezentata de
catre Agenda Teritoriala Sud, (in continuare - Agenfie) in persoana dnei Granici Silvia,
director, care acfioneaza in baza Statutului, §i Institufia medico-sanitara publica „Centrul de
Sanatate Cantemir", reprezentata de catre dna Hitu Olga, §ef (in continuare - Prestator), care
acfioneaza in baza Deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.03/ll-XXVI din 27 aprilie anul 2017
si a Regulamentului au incheiat Contractul de acordare a asistenfei medicale (de prestare a
serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de asistenfa medicala (in continuare Contract), convenind asupra urmatoarelor:
2. Obiectul contractului
2.1. Obiect al prezentului Contract il constituie acordarea asistenfei medicale de catre
Prestator, in volumul §i de calitatea prevazute de Programul unic al asigurarii obligatorii de
asistenfa medicala (in continuare - Program unic), normele metodologice de aplicare a acestuia §i
de prezentul Contract.
2.2. Suma contractuala anuala este stabilita in marime de 10 813 886 lei 83 bani (zece
milioane opt sute treisprezece mii opt sute optzeci §i sase lei 83 bani). Volumul anual de servicii
medicale achitate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenfa medicala este specificat in
anexele nr. 1 -3 ale prezentului Contract.
3. O b l i g a t e parfilor
3.1. Prestatorul se obliga:
sa acorde persoanelor asistenfa medicala calificata §i de calitate, in volumul prevazut in
Programul unic §i prezentul Contract (cu anexele respective), inclusiv prin incheierea unor
contracte cu alfi prestatori, care activeaza in conformitate cu legislafia, in caz de imposibilitate
obiectiva de prestare a acestuia;
sa asigure confidenfialitatea informafiei cu privire la starea sanatafii persoanei, cu excepfia
cazurilor prevazute de lege;
sa elibereze pacienfilor in caz de necesitate, conform diagnosticului stabilit, bilete de trimitere
la speciali§tii de profil;
sa verifice, la acordarea serviciilor medicale, statutul de persoana asigurata, utilizind sistemul
informational al Companiei §i actele care atesta identitatea pacientului, iar in caz de necesitate, sa
contacteze Compania;
sa nu refuze acordarea asistenfei medicale persoanelor in caz de urgenfa;
sa acorde servicii medicale persoanelor, utilizind formele cele mai econome §i eficiente de
diagnostic §i tratament;
sa se aprovizioneze cu medicamente §i sa asigure existenfa in stoc a produselor farmaceutice
necesare pentru a fi eliberate in condifiile spitalice§ti;
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sa informeze persoanele despre drepturile pe care le au, inclusiv despre volumul, modul §i
condipile de acordare a serviciilor medicale, prevazute in Programul unic §i prezentul Contract;
sa fina la un loc vizibil §i accesibil persoanelor registrul, numerotat, bro§at §i parafat de
Companie, al sesizarilor, propunerilor §i reclama{iilor persoanelor asigurate;
sa prezinte Companiei pentru coordonare §i aprobare, in termen de 10 zile lucratoare din data
semnarii Contractului, devizul de venituri §i cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurarii
obligatorii de asistenfa medicala (business-plan), precum §i modificarile introduse in acesta, in
cazul incheierii unor acorduri adifionale la Contract;
sa prezinte Companiei, pina la data de 18 a lunii imediat urmatoare trimestrului de gestiune,
iar in cazul disponibilita^ii mijloacelor financiare §i achitarii lunare - pina la data de 18 a
urmatoarei luni de gestiune, facturi de modelul stabilit pentru achitarea serviciilor medicale
prestate, conform prevederilor prezentului Contract;
sa |ina evidenja §i sa completeze corect §i la timp registrul persoanelor, carora li s-a acordat
asistenja medicala, prezentind Companiei lunar, nu mai tirziu de data de 5 a lunii imediat
urmatoare, dari de seama despre volumul de asisten|a medicala acordat;
sa prezinte Companiei, pina la data de 15 a lunii imediat urmatoare trimestrului de gestiune,
informa|ia privind cazurile tratate cu leziuni corporale §i alte maladii pricinuite persoanelor
asigurate din vina persoanelor fizice §i juridice, dupa modelul solicitat de Companie;
sa prezinte materialele §i sa creeze condi|iile necesare in vederea efectuarii controlului din
partea Companiei asupra volumului §i modului de acordare a asistenjei medicale, in temeiul
prezentului Contract, precum §i gestionarii mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurarii
obligatorii de asistenfa medicala, in limita serviciilor medicale contractate;
sa comunice Companiei, in termen de eel mult 3 zile dupa adoptarea deciziei, despre
intreruperea activitajii sau anularea licenjei, reorganizarea sau lichidarea institujiei, ini|ierea
procesului de insolvabilitate, pentru ca Compania sa poata incheia contracte cu alta institute
medicala;
sa respecte prevederile standardelor medicale de diagnostic §i tratament §i ale protocoalelor
clinice aprobate de Ministerul Sanatapi;
sa utilizeze sistemele informa^ionale ale Ministerului Sanata|ii §i Companiei, prezentind §i
preluind rapoarte §i alte date prevazute de actele normative in vigoare §i de prezentul contract;
sa asigure veridicitatea datelor incluse in facturile §i darile de seama prezentate Companiei;
sa acopere, din contul mijloacelor financiare otyinute, conform prezentului contract, doar
cheltuielile necesare realizarii Programului unic;
sa-§i reinnoiasca baza tehnico-materiala, dupa caz, din alocatiile fondatorului §i mijloacele
financiare obtinute in conformitate cu legislafia in vigoare;
sa utilizeze mijloacele financiare din fondurile asigurarii obligatorii de asistenja medicala
numai pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor incadrate in sistemul asigurarii obligatorii
de asistenfa medicala §i persoanelor neasigurate care au dreptul la asistenja medicala specificata in
Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurarii obligatorii de asistenja medicala
pentru anul respectiv de gestiune.
3.2. Compania se obliga:
sa transfere Prestatorului mijloacele financiare, in conformitate cu facturile prezentate pentru
serviciile medicale acordate persoanelor, in temeiul §i in limitele prezentului Contract;
sa verifice corespunderea cu clauzele Contractului a volumului, termenelor, calita^ii §i
costului asisten^ei medicale acordate persoanelor, precum §i gestionarea mijloacelor financiare
provenite din fondurile asigurarii obligatorii de asistenja medicala, in limita serviciilor contractate.
4. Costul serviciilor, termenul §i modul de achitare
4.1. Costul serviciilor medicale, acordate in cadrul asigurarilor obligatorii de asistenja
medicala, se stabile§te in baza tarifelor aprobate de Guvern, in modul stabilit de legislate.

4.2. Compania achita lunar sau trimestrial, in dependenfa de mijloacele financiare disponibile
Prestatorului serviciile acordate, conform darilor de seama §i facturilor de plata, dar nu mai mult de
volumul prevazut in prezentul Contract §i nu mai tirziu decit la expirarea unei luni de la data
prezentarii facturii de plata.
Modalitatea de achitare va fi prevazuta anual in Normele metodologice de aplicare a
Programului unic al asigurarii obligatorii de asistenfa medicala pentru anul respectiv de gestiune.
4.3. Prestatorul va prezenta darea de seama pentru luna decembrie pina la data de 24 a lunii §i
factura de plata pentru trimestrul IV pina la data de 27 decembrie a anului respectiv de gestiune,
ultimele 7 zile ale lunii fiind incluse in darea de seama pentru luna ianuarie a anului urmator.
4.4. Pentru serviciile acordate de catre Prestator persoanelor, in conformitate cu Programul
unic §i prezentul Contract, Compania efectueaza lunar, in limita mijloacelor financiare disponibile,
pina la data de 15 a lunii respective, plafi in avans, in marime de pina la 80% din 1/12 parte din
suma contractuala anuala.
4.5. In cazul in care suma transferata in avans va depa§i suma calculata in baza darilor de
seama acceptate pentru serviciile prestate, conform prezentului Contract, suma pentru luna
urmatoare va fi mic§orata cu diferenfa obfinuta in luna precedents.
4.6. Volumul anual de servicii medicale achitat din fondurile de asigurare obligatorie de
asistenfa medicala poate fi revazut in partea majorarii sau mic§orarii lui in dependenfa de activitatea
Prestatorului §i a posibilitafilor financiare ale Companiei.
5. Responsabilitatea parfilor contractante
5.1. Prestatorul este obligat sa repare prejudiciile cauzate Companiei prin prezentarea spre
achitare a documentelor de plata neautentice, a documentelor de plata cu indicarea pentru achitare a
serviciilor care de fapt nu au fost acordate sau nu trebuiau sa fie achitate din fondurile de asigurare
obligatorie de asistenfa medicala, in conformitate cu Programul unic, sau au fost acordate in alt
volum. La serviciile neacordate se atribuie §i cazurile cind serviciile au fost prestate sub nivelul
cerut al calitafii §i calificarii inclusiv condifionarea procurarii de catre pacient a medicamentelor,
investigafiilor §i achitarea altor plafi nelegitime.
5.2. In cazul confirmarii acestor cazuri prin act de control intocmit de structurile abilitate ale
Companiei, Compania va refine suma prejudicial din contul transferurilor pentru luna imediat
urmatoare.A
5.3. In cazul confirmarii refuzului de acordare a asistenfei medicale prevazute de Contract,
Prestatorul va achita Companiei о penalitate de 10% din valoarea estimata a serviciilor medicale ce
urmau a fi acordate?
5.3. Nu se admite dezafectarea de catre Prestatori a sumelor provenite din fondurile asigurarii
obligatorii de asistenfa medicala pentru alte scopuri decit cele pentru care sint stabilite conform
legislafiei §i prezentului Contract. Pentru sumele dezafectate, depistate in urma controalelor
efectuate, se va percepe suma dezafectata §i se va aplica о penalitate in-marime de 0,1 % din suma
pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor in alte scopuri decit cele stabilite de legislate,
care se va transfera la conturile Companiei.
5.4. Pentru neachitarea, in termenele stabilite in prezentul Contract, a serviciilor medicale
acordate de catre Prestator, Compania va achita о penalitate in marime de 0,01% din suma restanta
pentru fiecare zi de intirziere.
5.5. In caz de forfa majora, Partea care о invoca este exonerata de raspundere in baza
prezentului Contract:
Partea nominalizata trebuie sa anunfe cealalta Parte, in termen de 5 zile, despre aparifia
respectivului caz de forfa majora, precum §i despre incetarea acestuia;
daca nu procedeaza la anunfarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii §i incetarii
cazului de forfa majora, Partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte Parfi prin
neanunfarea in termen;

in cazul in care acfiunea forfei majore se prelunge§te ре о perioada de peste 6 luni, fiecare
Parte poate cere rezilierea Contractului.
5.6. Prestatorul este obligat sa restituie pacientului cheltuielile suportate de acesta §i
justificate documentar care, fiind incluse in costul serviciilor medicale prestate, au fost achitate de
Companie conform prezentului Contract.
6. Procedura de incheiere a Contractului

termenul de valabilitate

6.1. Prezentul Contract se considera incheiat din data semnarii lui de catre Par|i §i devine
valabil de la 1 ianuarie 2018 pina la 31 decembrie 2018.
6.2. Procedura de negociere a condipilor Contractului pentru anul urmator va fi ini^iata, de
regula, pina la data de 1 noiembrie a anului curent de gestiune. Pina la data de 31 decembrie
Compania pregate§te §i coordoneaza cu Prestatorul proiectul contractului §i anexele respective.
7. Modificarea, incetarea §i rezilierea Contractului
7.1. in cazul in care vor surveni modificari ale tarifelor la serviciile medicale, Parjile vor
modifica volumul acestor servicii in limitele sumei contractuale anuale.
7.2. Prezentul Contract poate fi reziliat din ini^iativa Companiei, printr-o notificare in
urmatoarele cazuri:
daca Prestatorul nu incepe activitatea in termen de 7 zile calendaristice de la data semnarii
Contractului, in cazul executarii de catre Companie a obligator sale stipulate in prezentul
Contract;
in caz de inhere a procesului de insolvabilitate, dizolvare, reorganizare, retragere sau expirare a
licen|ei sau a certificatului de acreditare a Prestatorului precum §i a autorizajiei sanitare de
funcjionare.
7.3. Prezentul Contract poate fi reziliat de catre Parfile contractante pentru neonorarea
obligator contractuale, cu condijia notificarii intenjiei de reziliere cu eel pu{in 30 de zile
calendaristice inaintea datei de la care se dore§te rezilierea.
7.4. In caz de modificare pe parcursul anului de gestiune a legislajiei ce reglementeaza
sistemul ocrotirii sanata^ii, modul de acordare a asistenfei medicale sau condyle de contractare a
prestatorilor in sistemul de asigurare obligatorie de asistenja medicala, Parjile contractante se
obliga in termen de 30 de zile calendaristice din data survenirii modificarilor sa modifice prezentul
Contract prin acorduri aditionale. Refuzul Prestatorului de a semna acorduri adi^ionale in termenul
stabilit in prezentul"subpunct va servi drept temei pentru rezilierea automata a Contractului.
8. Corespondent
8.1. Corespondent ce tine de derularea prezentului Contract se efeetueaza in scris prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul Par^ilor.
8.2. Fiecare Parte contractanta este obligata, in termen de 3 zile din data la care intervin
modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax), sa notifice celeilalte Parji contractante
schimbarea survenita.
9. Alte condi^ii
9.1. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare, a cite 8 pagini fiecare, cite unul
pentru fiecare Parte, cu aceea§i putere juridica.
9.2. Litigiile aparute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea §i incetarea sau alte
pretenfii ce decurg din prezentul Contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri amiabile de
solujionare.

9.3. Litigiile nesolufionate ре cale amiabila fin de competenfa instanfelor judecatore§ti
abilitate conform legislafiei in vigoare.
9.4. Parfile contractante convin asupra faptului ca orice obiecfie asupra executarii prezentului
Contract va fi expediata in forma scrisa §i Parfile contractante se vor expune pe marginea lor in
decurs de 10 zile din data recepfionarii pretenfiei.
9.5. Compania poate delega unele drepturi §i obligafiuni ce reies din prezentul Contract
agenfiilor sale teritoriale (ramurale).
9.6. Anexele nr. 1-3 constituie parte integranta a prezentului Contract.
Adresele juridice §i rechizitele bancare ale Par^ilor
Compania
Compania Nafionala de Asigurari in Medicina
mun. Chi§inau, str. Vlaicu Pircalab, nr.46
cod fiscal 1007601007778
IBAN MD32TRPEAA518720A01857AA

Prestatorul
IMSP „Centrul de Sanatate Cantemir"
or. Cantemir, str. Nicolae Testemifanu, nr.22
IDNO 1007603006649
IBAN AMP
MD48TRPCCJ518430A00242AA
IMD
MD03TRPCCJ51843 0B00242AA

Semnaturile parfilor
nia
GRANICI Silvia
(numele reprezentantului Companiei)

Prestator^T^
^

HITU Olga

(numele reprezentjjjrtului Institutiei medicale)

L.§
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A n e x a nr. *
la C o n t r a c t u ! d e a c o r d a r e a a s i s t e n t e i
m e d i c a l e (de prestare a serviciilor m e d i c a l e )
in c a d r u l a s i g u r a r i i o b l i g a t o r i i * d e a s i s t e n t a

medicaia nr. _ __
din

'

^

'

2017

Ingrijiri Medicale Comunitare Si La Domicilii»

In conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 2018 Prestatorului i se planifica
urmatorul volum de ingriiiri medicale comunitare si la domiciliu:

Nr.
d/o

Numarui de vizite asistate
de IMD pentru persoane
asigurate din numarui
Pretul unei
vizite (lei)
total de persoane
inregistrate in IMS ce
presteaza AMP

Profil / Grup de virsta

1) Per vizita
IMD/vizita (tarif nou 2018)

1

TOTAL:

137,25

423,00

58 056,75

X

423,00

58 056,75

2) Buget global
Centrul comunitar de sanatate mintala
Centrul prietenos tinerilor

1
2

323 300,00
362 700,00

TOTAL:
X
Suma totala alocatapentru ingrijiri medicale comunitare si la domiciliu

/Compania

(

J

Suma (lei)

686 000,00
744 056,75

Prcstatoqil

OX

/

Апе.чэ nr.
la C o n t r a c t u I d e a c o r d a r e a a s i s t e n t e i
m e d i c a l e (de prestare a serviciilor m e d i c a l e )
in c a d r u l a s i g u r a r i i o b l i g a t o r i i d e a s i s t c n t a
_s'Z ''

m e d i c a l a nr.
dii

•••

'

v

2017

Asistenta medicala primara

In conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 2018 Prestatorului i se planifica
urmatorul volum de asistenta medicala primara:

Nr.
d/o

Numarul
persoanelor
Tarif per Inregistrate
capita (lei) ?n IMS ce
presteaza
AMP

Profil / Grup de vTrsta

1
2

1) Per capita
AMP De la 0 pina la 5 ani
AMP De la 5 pina la 50 ani

3
4

AMP De la 50 ani si peste
Suma pentru activitati specifice CS raionale si AMT

47164
277,44

TOTAL:
1

416,16

1 326,00
15 539,00
7 508,00

10,00

53 425,00

3 124 529,28
534 250,00

77 798,00

8 595 314,08

X

2) Indicator*! Estimativ
Suma estimativa pentru indicator» de performanta

TOTAL:
Suma totala alocatajasntruasistenta medicala primara constitue
\

Suma (lei)

625 394,64
4 311 140,16

1 474 516,00
X

1 474 516,00
10 069 830,08

A n e x a nr. - ,
la Contractu) dc a c o r d a r e a asistentei
m e d i c a l e (de p r e s t a r c a serviciilor
m e d i c a l e ) in cudrul asigurarii obligatorii
de asisien^a m e d i c a l a nr. --Д - ' M / d ( .
din
I-'2017

Conditii speciaie
In conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 2018 Parole contractante au convenit
asupra urmatoarelor:
1. Executarea prezentului Contract se va efectua Tn conformitate cu Criteriile de
contractare a institutiilor medico-sanitare in cadrul sistemuiui asigurari: obligatorii de asistenta
medicala pentru 1 anul 2018 (in continuare - Criterii de contractare).
2. Pentru a otyine f i n a n c e , Prestatorul, in conformitate cu pet. 3 1 din prezentul Contract
§i Normele metodologice cu privire la formarea devizului de venituri si cheituieli (business-plan)
§i gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta
medicaid de catre institutiile medico-sanitare publice Tncadrate in sistemul asigurarii obligatorii de
asistenta medicala, va prezenta Companiei pentru coordonare §i aprobare. timp de 10 zile
lucratoare, devizul de venituri §i cheituieli (business - plan) pe anul 2018.
3. Vizitele de ingrijiri medicale la domiciliu, ce depasese numarui de vizite stabilite pentru
un caz conform prevederilor actelor normative in vigoare, nu se ach ita.
4. Prestatorul va indeplini intregul volum de asistenta medicala prevazut in Programul
unic, inclusiv prin mcheierea unor contracte cu alti prestatori de nivel teritorial sau republican care
activeaza in conformitate cu legisla|ia. in caz dc imposibilitate obiectiva de prestare a acestor
servicii.
5. Prestatorul poarta responsabilitate in cazul prescrierii neregulamentare a re|etelor pentru
medicamente compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala. precum §i
pentru eliberarea neargumentata a biletelor de trimitere (F nr.027/e) pentru spitalizare programata
§i servicii medicale de inalta perfonnanta. In cazul in carc in urma evaluarilor efectuate va fi
constatata prejudicierea fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala. Compania va
percepe suma prejudiciata, care se va transfera la conturile Companiei.
6. Prestatorul va tine evidenta biletelor de trimitere pentru investigatiile paraclinice
prestate de alti prestatori efectuate la trimiterea medicului dc fatnilie/medicului specialist de profil,
specificate in anexa nr.4 la Programul unic, precum §i evidenta biletelor dc trimitere (F nr.027/e)
pentru spitalizare programata §i servicii medicale de ma Ita performanta.
7. Prestatorul poarta responsabilitate pentru planificarea/executarea cotei minime a
cheltuielilor pentru investigatiile paraclinice prestate de alti prestatori efectuate la trimiterea
mediculuTde familie/medicului specialist de profil, specificate in anexa nr.4 la Programul unic. -In
cazul in care Prestatorul nu va respecta cotele plariilicate (aprobate) si va Inregistra sold de
mijloace banesti nevalorificat la sfirsitul perioadei de gestiune (tinind cont de datoriile debitoare si
creditoare), Compania va retine diferenta dintre suma planificata
cea executata (cheituieli
efective) din contul transferurilor pentru perioada imediat urmatoare.

ACORD ADITIONAL NR.l

la Contractul de acordare a asistenfei medicale
(de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii
de asistenfa medicala nr. 05-08/213 din 29 decembrie 2017
mun. Cahul

19 ianuarie 2018

Compania Nationala de Asigurari in Medicina (in continuare - Companie), reprezentata de
catre Agentia Teritoriala Sud, (in continuare- Agentie) in persoana dnei Silvia GRANICI, director,
care acfioneaza in baza Statutului §i Institutia Medico - Sanitara Publica „Centrul de Sanatate
Cantemir", reprezentata de catre dna Olga HI JU, sef, (in continuare - Prestator), care acfioneaza in
baza Regulamentului, au convenit asupra urmatoarelor:
1. Contractul nr.05-08/213 din 29 decembrie 2017 (in continuare - Contract) se modifica dupa
cum urmeaza:
1) capitolele 3. - 8. din Contract se expun in redactie noua, conform anexei la prezentul Acord
aditional;
2) punctele 2; 4-5. din Anexa nr. 3 la Contract se exclud.
2. Prezentul Acord aditional intra in vigoare la data semnarii.

Anexa
la Acordul adifional nr.l din 19 ianuarie 2018
la Contractul de acordare a asistenfei medicale
(de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii
de asistenfa medicala nr. 05-08/213 din 29 decembrie 2017

,3. Obligafiile parfilor
3.1. Prestatorul se obliga:
sa acorde persoanelor asistenfa medicala calificata §i de calitate, in volumul prevazut in
Programul unic §i prezentul Contract (cu anexele respective), inclusiv prin incheierea unor contracte cu
alfi prestatori, care activeaza in conformitate cu legislafia, in caz de imposibilitate obiectiva de prestare
a acestuia, conform Normelor metodologice de aplicare a Programului unic §i cerinfelor Protocoalelor
Clinice Nafionale;
sa asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurarii obligatorii
de asistenfa medicala;
sa asigure confidenfialitatea informafiei cu privire la starea sanatafii persoanei, cu excepfia
cazurilor prevazute de lege;
sa elibereze pacienfilor in caz de necesitate, conform diagnosticului stabilit, bilete de trimitere la
speciali§tii de profil;
sa verifice, la acordarea serviciilor medicale, statutul de persoana asigurata/neasigurata, accesind
baza de date a Companiei §i actele care atesta identitatea pacientului. In cazul spitalizarii, sa
stabileasca statutul de persoana asigurata/neasigurata la momentul internarii. in caz de necesitate, sa
contacteze Compania;
sa nu refuze acordarea asistenfei medicale persoanelor in caz de urgenfa, iar cheltuielile pentru
asistenfa medicala urgenta in cazul persoanelor neasigurate se vor efectua in condifiile art.5 alin.(4) din
Legea nr.l585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenfa medicala;
sa acorde servicii medicale persoanelor, utilizind formele cele mai econome §i eficiente de
diagnostic §i tratament;
sa asigure existenfa in stoc a medicamentelor, articolelor parafarmaceutice §i consumabilelor
necesare prestarii serviciilor medicale prevazute in Programul unic;
sa informeze persoanele despre drepturile pe care le au, inclusiv despre volumul, modul §i
condifiile de acordare a serviciilor medicale, prevazute in Programul unic §i prezentul Contract;
sa fina la un loc vizibil §i accesibil persoanelor registrul, numerotat, bro§at §i parafat de
Companie, al sesizarilor, propunerilor §i reclamafiilor persoanelor asigurate;
sa planifice proporfional, pe parcursul anului, in limita sumei contractate, volumul §i spectrul de
servicii medicale, asigurind activitatea Prestatorului in cadrul intregului an de gestiune;
sa prezinte Companiei pentru coordonare §i aprobare, in termen de 30 de zile lucratoare din data
semnarii Contractului, devizul de venituri §i cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurarii obligatorii
de asistenfa medicala (business-plan), precum §i modificarile introduse in acesta, in cazul incheierii
unor acorduri adifionale la Contract;
sa prezinte Companiei, pina la data de 18 a lunii imediat urmatoare perioadei de gestiune, factura
pentru serviciile medicale prestate §i documentele justificative in modelul solicitat de Companie,
conform prevederilor prezentului Contract §i Criteriilor de contractare a institufiilor medico-sanitare in
cadrul sistemului asigurarii obligatorii de asistenfa medicala pentru anul respectiv de gestiune;
sa fina evidenfa §i sa completeze corect §i la timp registrul persoanelor, carora li s-a acordat
asistenfa medicala, prezentind Companiei lunar, nu mai tirziu de data de 5 a lunii imediat urmatoare,
dari de seama despre volumul de asistenfa medicala acordat, conform modelului aprobat de Ministerul
Sanatafii, Muncii §i Protecfiei Sociale §i Companie, pe tipuri de asistenfa medicala;
sa prezinte darile de seama pentru luna decembrie/trimestrul IV §i facturile de plata pentru luna
decembrie/trimestrul IV al anului respectiv de gestiune conform termenelor stabilite de Companie,
ultimele zile ale lunii fiind incluse in darea de seama pentru luna ianuarie a anului urmator;
sa prezinte Companiei, pina la data de 15 a lunii imediat urmatoare trimestrului de gestiune,
informafia privind cazurile tratate cu leziuni corporale §i alte maladii pricinuite persoanelor asigurate
din vina persoanelor fizice §i juridice, dupa modelul solicitat de Companie;
sa prezinte materialele/documentele §i sa creeze condifiile necesare, inclusiv prin asigurarea
accesului in incaperile de serviciu, in vederea evaluarii §i monitorizarii din partea Companiei a

volumului §i modului de acordare a asistenjei medicale, in temeiul prezentului Contract, precum §i
gestionarii mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala, in
limita serviciilor medicale contractate;
sa comunice Companiei, in termen de eel mult 3 zile dupa adoptarea deciziei, despre intreruperea
activita^ii sau anularea licen^ei, reorganizarea sau lichidarea institu|iei, ini|ierea procesului de
insolvabilitate, pentru ca Compania sa poata incheia contracte cu alta institute medicala;
sa respecte prevederile standardelor medicale de diagnostic §i tratament §i ale protocoalelor
clinice aprobate de Ministerul Sanata|ii, Muncii §i Protectiei Sociale;
sa utilizeze sistemele informa^ionale ale Ministerului Sanatajii, Muncii §i Protectiei Sociale §i
Companiei, prezentind §i preluind rapoarte §i alte date prevazute de actele normative in vigoare §i de
prezentul contract;
sa asigure veridicitatea datelor incluse in facturile §i darile de seama prezentate Companiei;
sa acopere, din contul mijloacelor financiare otyinute, conform prezentului contract, doar
cheltuielile necesare realizarii Programului unic;
sa-§i reinnoiasca baza tehnico-materiala, dupa caz, din alocajiile fondatorului §i mijloacele
financiare obtinute in conformitate cu legislajia in vigoare;
sa utilizeze mijloacele financiare din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala numai
pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de
asistenta medicala §i persoanelor neasigurate care au dreptul la asistenta medicala specificata in
Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurarii obligatorii de asistenta medicala;
sa nu incaseze, de la persoanele asigurate, sume pentru serviciile medicale prestate in cadrul
executarii prezentului Contract §i a conditiilor stabilite in Normele metodologice de aplicare a
Programului unic;
sa asigure respectarea Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru
tratamentul in condi^ii de ambulator al persoanelor inregistrate la medicul de familie, aprobat prin
Hotarirea Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005;
sa asigure completarea formularului de re|eta pentru prescrierea §i eliberarea medicamentelor
compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala in conformitate cu Instrucfiunea
de completare a retetei pentru medicamente compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta
medicala, aprobata prin ordinul comun al organului central de specialitate al administrate! publice in
domeniul respectiv §i Compania Nationals de Asigurari in Medicina.
3.2. Compania se obliga:
sa transfere Prestatorului mijloacele financiare, in conformitate cu facturile prezentate pentru
serviciile medicale acordate persoanelor, in temeiul in limitele prezentului Contract;
sa verifice corespunderea cu clauzele Contractului a volumului, termenelor, calitatii §i costului
asistenjei medicale acordate persoanelor, precum §i gestionarea mijloacelor financiare provenite din
fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala, in limita serviciilor contractate.
4. Costul serviciilor, termenul §i modul de achitare
4.1. Serviciile medicale acordate in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala vor fi
contractate de Companie in baza tarifelor negociate cu Prestatorul, fara a depa§i tarifele aprobate de
Guvern, §i a costurilor serviciilor medicale aprobate conform actelor normative in vigoare.
4.2. Compania achita lunar sau trimestrial, in dependents de mijloacele financiare disponibile
Prestatorului serviciile acordate, conform darilor de seama §i facturilor de plata, dar nu mai mult de
volumul prevazut in prezentul Contract §i nu mai tirziu decit la expirarea unei luni de la data
prezentarii facturii de plata.
4.3. Abrogat prin Hotarirea Guvernului nr.43 din 16.01.2018.
4.4. Pentru tipurile de servicii medicale contractate, pentru care in Criteriile de contractare a
institutiilor medico-sanitare in cadrul sistemului asigurarii obligatorii de asistenta medicala este
prevazuta achitarea in avans, Compania efectueaza lunar, in limitele mijloacelor financiare disponibile,
pina la data de 15 a lunii respective, plati in avans in marime de pina la 80% din 1/12 parte din suma
contractuala aferenta acestor servicii.
4.5. In cazul in care suma transferata in avans va depa§i suma calculate in baza darilor de seama
acceptate pentru serviciile prestate, conform prezentului Contract, diferenta obtinuta va fi retinuta din
contul transferurilor ulterioare sau, dupa caz, returnata la conturile Companiei.

4.6. Volumul anual de servicii medicale achitat din fondurile de asigurare obligatorie de asistenfa
medicals poate fi revazut in partea majorarii sau mic§orarii lui in dependenfa de activitatea
Prestatorului §i a posibilitafilor financiare ale Companiei.
4.7. Descrierea detaliata a modalitafii de achitare a serviciilor medicale este prevazuta anual in
Criteriile de contractare a institufiilor medico-sanitare in cadrul sistemului asigurarii obligatorii de
asistenfa medicala.
5. Responsabilitatea Parfilor contractante
5.1. Prestatorul este obligat sa repare prejudiciile cauzate Companiei prin prezentarea spre
achitare a documentelor de plata neautentice, a documentelor de plata cu indicarea pentru achitare a
serviciilor care de fapt nu au fost acordate sau nu trebuiau sa fie achitate din fondurile de asigurare
obligatorie de asistenfa medicala, in conformitate cu Programul unic, sau au fost acordate in alt volum.
La serviciile neacordate se atribuie §i cazurile cind serviciile au fost prestate sub nivelul cerut al
calitafii §i calificarii, inclusiv condifionarea procurarii de catre pacient a medicamentelor,
investigafiilor §i achitarea altor plafi nelegitime.
5.2. in cazul confirmarii cazurilor menfionate la subpunctul 5.1 prin raport de evaluare intocmit
de structurile abilitate ale Companiei, Compania va refine suma prejudiciata din contul transferurilor
pentru luna imediat urmatoare.
5.2Prestatorii de servicii medicale in asistenfa medicala primara, asistenfa medicala
specializata de ambulator §i asistenfa medicala spitaliceasca poarta responsabilitate pentru:
prescrierea neregulamentara §i/sau neargumentata a refetelor pentru medicamente compensate
din fondurile asigurarii obligatorii de asistenfa medicala, precum §i pentru eliberarea neargumentata a
biletelor de trimitere (F nr.027/e) pentru spitalizare programata §i servicii medicale de inalta
performanfa. in cazul in care in urma evaluarilor va fi constatata prejudicierea fondurilor asigurarii
obligatorii de asistenfa medicala, Compania va percepe suma prejudiciata, care se va transfera la contul
Companiei. in cazul completarii neregulamentare a formularului de refeta pentru medicamente
compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenfa medicala, Compania va aplica о penalitate
de 5% din suma compensate a refetelor completate eronat;
inregistrarea neregulamentara a persoanei la medicul de familie din institufia medico-sanitara ce
presteaza asistenfa medicala primara. in cazul constatarii inregistrarilor duble ale persoanelor, precum
§i lipsa cererilor completate de persoana in modul stabilit, Compania va refine suma aferenta, la tariful
stabilit in prezentul Contract, din contul transferurilor pentru perioada imediat urmatoare §i va aplica о
penalitate in marime de 10% din suma refinuta, care va fi transferata la contul Companiei;
neasigurarea vertdicitafii informafiei introduse in darea de seama privind numarul §i lista
nominala a pacienfilor beneficiari, cantitatea de medicamente utilizata, inclusiv medicamente cu
destinafie speciala, consumabile §i dispozitive medicale in conformitate cu prevederile actelor
normative in vigoare, precum §i alte acte justificative la cererea Companiei. In cazul constatarii
inscrierilor neautentice, Compania va refine suma aferenta din contul transferurilor pentru perioada
imediat urmatoare §i va aplica о penalitate in marime de 10% din siima refinuta,"care va fi transferata
la contul Companiei;
nerespectarea Standardelor codificarii diagnosticelor $i procedurilor in Sistemul de clasificare in
grupe de diagnostice (DRG). in cazul in care prin nerespectarea lor se constata marirea neargumentata
a costului cazului, ca urmare a efectuarii auditului codificarii, se va refine diferenfa de cost al cazurilor
de pina la §i dupa auditul codificarii din contul transferurilor pentru perioada imediat urmatoare.
5.3. In cazul confirmarii refuzului de acordare a asistenfei medicale prevazute de Contract,
Prestatorul va achita Companiei о penalitate de 30% din valoarea estimata a serviciilor medicale ce
urmau a fi acordate §i va restitui pacientului cheltuielile suportate, confirmate documentar.
5.3х.m
se admite dezafectarea de catre Prestatori a sumelor provenite din fondurile asigurarii
obligatorii de asistenfa medicala pentru alte scopuri decit cele pentru care sint stabilite conform
legislafiei §i prezentului Contract. Pentru sumele dezafectate, depistate in urma evaluarilor §i
monitorizarilor efectuate, se va percepe suma dezafectata §i se va aplica о penalitate in marime de
0,1% din suma pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor in alte scopuri decit cele stabilite
de legislate, care se va transfera la conturile Companiei.
5.32. Prestatorul poarta responsabilitate pentru neexecutarea pretenfiilor inaintate in urma
evaluarii efectuate. in cazul neexecutarii in termenul stabilit a pretenfiilor inaintate, prestatorului i se

va aplica о penalitate de 1% din suma menjionata in pretence, cu aplicarea unui nou termen de
executare a acesteia. in cazul neexecutarii repetate a preten|iei, Compania va aplica о penalitate de 2%
din suma inaintata in ultima pretence.
5.4. Pentru neachitarea, in termenele stabilite in prezentul Contract, a serviciilor medicale
acordate de catre Prestator, Compania va achita о penalitate in marime de 0,01% din suma restanta
pentru fiecare zi de intirziere.
5.5. In caz de forja majora, Partea care о invoca este exonerata de raspundere in baza prezentului
Contract:
Partea nominalizata trebuie sa anunje cealalta Parte, in termen de 5 zile, despre арагфа
respectivului caz de for^a majora, precum §i despre incetarea acestuia;
daca nu procedeaza la anunfarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii §i incetarii cazului
de for^a majora, Partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte Parti prin neanunfarea
in termen;
in cazul in care ac|iunea for|ei majore se prelunge§te ре о perioada de peste 6 luni, fiecare Parte
poate cere rezilierea Contractului.
5.6. Prestatorul este obligat sa restituie pacientului cheltuielile suportate de acesta §i justificate
documentar care, fiind incluse in costul serviciilor medicale prestate, au fost achitate de Companie
conform prezentului Contract.
6. Procedura de incheiere a Contractului §i termenul de valabilitate
6.1. Prezentul Contract se considera incheiat din data semnarii lui de catre Parti §i devine valabil
de la 1 ianuarie 2018 pina la 31 decembrie 2018.
6.2. Procedura de negociere a conditiilor Contractului pentru anul urmator va fi inifiata, de
regula, pina la data de 1 noiembrie a anului curent de gestiune. Pina la data de 31 decembrie Compania
pregate§te §i coordoneaza cu Prestatorul proiectul contractului §i anexele respective.
7. Modificarea, incetarea §i rezilierea Contractului
7.1. in cazul in care vor surveni modificari ale tarifelor la serviciile medicale, Parole vor
modifica volumul acestor servicii in limitele sumei contractuale anuale.
7.2. Prezentul Contract poate fi reziliat din inijiativa Companiei, printr-o notificare in
urmatoarele cazuri:
daca Prestatorul nu incepe activitatea in termen de 7 zile calendaristice de la data semnarii
Contractului, in cazul executarii de catre Companie a obligajiilor sale stipulate in prezentul Contract;
in caz de inijiere a procesului de insolvabilitate, dizolvare, reorganizare, retragere sau expirare a
licen^ei sau a certificatuiui de acreditare a Prestatorului precum §i a autorizafiei sanitare de funcponare;
daca, din motive imputabile Prestatorului, acesta i§i intrerupe activitatea ре о perioada mai mare
de 30 de zile calendaristice;
in cazul refuzului Prestatorilor de a pune la dispozijia structurilor abilitate cu dreptul de evaluare
§i monitorizare ale Companiei, ca urmare a cererii in scris, a documentelor solicitate privind actele de
evidenta fmanciar-contabila a serviciilor acordate conform Contractului, a documentelor justificative
privind sumele achitate de Companie, a documentelor medicale §i administrative existente la nivelul
Prestatorului evaluat §i monitorizat, precum §i in cazul ingradirii accesului in incaperile de serviciu, in
vederea evaluarii §i monitorizarii din partea Companiei.
7.3. Prezentul Contract poate fi reziliat de catre Parole contractante pentru neonorarea
obligatiilor contractuale, cu conditia notificarii intenjiei de reziliere cu eel putin 30 de zile
calendaristice inaintea datei de la care se dore§te rezilierea.
7.4. in caz de modificare pe parcursul anului de gestiune a legislajiei ce reglementeaza sistemul
ocrotirii sanatatii, modul de acordare a asistentei medicale sau condyle de contractare a prestatorilor
in sistemul de asigurare obligatorie de asistenta medicala, Parjile contractante se obliga in termen de
30 de zile calendaristice din data survenirii modificarilor sa modifice prezentul Contract prin acorduri
aditionale. Refuzul Prestatorului de a semna acorduri aditionale in termenul stabilit in prezentul
subpunct va servi drept temei pentru rezilierea automata a Contractului.
8. Corespondenta
8.1. Corespondenta ce tine de derularea prezentului Contract se efectueaza in scris prin po§ta,
fax, curier sau in format electronic la adresele de corespondenta mentionate in rechizitele Contractului.

8.2. Fiecare Parte contractanta este obligata, in termen de 3 zile din data la care intervin
modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax, adresa electronica oficiala), sa notifice celeilalte
Parfi contractante schimbarea survenita."
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