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privind prestarea serviciilor medicale de tratament aferent a sîngelui 

“02” ianuarie 2017 mun. Chişinău

Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui, reprezentată prin Directorul D-na Svetlana Cebotari, care 
acţionează în baza regulamentului şi denumită în continuare „Prestator” wAp  o parte,şi IMSP “ Spitalul 
Clinic Municipal Bălţi”, reprezentat prin Directorul Dnul/Dna c- ■ !-W', denumită în
continuare “Beneficiar”, pe de altă parte, (ambii denumiţi în continuare “Părţi”) au încheiat prezentul 
Contract, referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prin prezentul Contract, Prestatorul se obligă să presteze în favoarea Beneficiarului serviciile medicale 
de tratament aferent a sîngelui -  plasmofereză manuală şi plasmofereză cu aparat (în continuare servicii) 
specificate în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, iar Beneficiarul cade de acord să accepte astfel de servicii şi 
să achite costul acestora.

2. Termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor

2.1. Prestarea serviciilor se efectuează la cererea Beneficiarului, după prezentarea solicitării.
2.2. Prestarea serviciilor se efectuează în programul de activitate a instituţiei, săptămînal, în zilele luni- 
sîmbătă, orele 08:00-16:00 şi în afara orelor programului zilnic a săptămînii de lucru şi în zilele de odihnă şi 
sărbătoare în caz de solicitare şi întrunire a cerinţelor menţionate în pct. 4.3.3.
2.4. Perioada prestării serviciilor se consideră data şi ora indicată în formularele medicale, cu totalizarea 
lunară indicată în factura de expediţie şi actul de predare-primire.

3. Preţul şi costul total al Contractului şi condiţiile de plată

3.1. Preţul serviciilor este stabilit în lei moldoveneşti şi corespunde cu numărul de proceduri realizate 
însumat la tariful procedurii.
3.2. Tariful serviciilor este determinat de Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate 
contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, 
conform prevederilor Hotărîrii de Guvern în vigoare.
3.3. în cazul schimbării preţurilor Beneficiarul achită conform preţurilor noi aprobate, din momentul întrării 
acestora în vigoare.
3.4. Suma totală a prezentului,Contract variază în dependenţă de necesităţile Beneficiarului.
3.5. Achitarea serviciilor se va efectua lunar în termen de 20 zile după prezentarea facturii de către Prestator.

4. Obligaţiile părţilor.
4.1. Prestatorul este obligat:
4.1.1. să presteze serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
4.1.2. să anunţe preventiv Beneficiarul despre disponibilitatea prestării serviciilor;
4.1.3. în urma prestării serviciilor să prezinte Beneficiarului documentele de confirmare a prestării acestora

a) act de primire/predare servicii medicale;
b) factura.

4.2. Beneficiarul este obligat:
4.3.1. Să asigure plata serviciilor prestate în conformitate cu punctul 3 al prezentului Contract;
4.3.2. Să prezinte Prestatorului toată informaţia necesară pentru prestarea calitativă şi corectă a serviciilor; 
4.3.3 în cazul solicitării prestării serviciilor în afara orelor programului zilnic (16:00-00:00 -  00:00-08:00) a 
săptămînii de lucru şi în zilele de odihnă şi sărbătoare va asigura cu transport tur-retur (domiciliu specialistul 
Prestatorului- sediul prestatorului şi Beneficar) pentru transportarea specialiştilor Prestatorului.
4.3.4. Să asigure ridicarea actului de primire/predare servicii medicale şi factura.



5. Forţa majoră.

5.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a angajamentelor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră.
5.2. Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, 
cutremurele de pămînt, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele şi alte circumstanţe, ce 
nu depind de activitatea părţilor.
5.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune trebuie să fie 
confirmate prin certificatul cu privire la forţa majoră, eliberat de organul competent din ţara părţii pentru 
care asemenea circumstanţe au avut loc.

6. Rezilierea contractului

6.1. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi.
6.2. Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în următoarele cazuri:
a) refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul Contract;
b) serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a Contractului;
c) nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p. 4.1;
d) nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul 4.2;
e) nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor, înaintate conform prezentului Contract.
6.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părţi 
despre intenţiile ei, cu expunerea cauzelor.
6.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ. Dacă chestiunea nu va fi 
coordonată în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform 
situaţiei la data indicată în anunţ.
6.5. Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiţionat.

7. Reclamaţii şi sancţiuni

7.1. Dacă se constată necorespunderi în prestarea serviciilor, Beneficarul va înştiinţa imediat Prestatorul 
despre acest fapt.
7.2. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor conform legislaţiei în vigoare.
7.3. în cazul devierii de la calitate, cheltuielile pentru confirmarea calităţii serviciilor le suportă partea
vinovată.
7.4. Pentru prestarea cu întîrziere a serviciilor puse la dispoziţia Beneficiarului, Prestatorul poartă răspundere 
materială în valoare de 0,1% din suma serviciilor prestate cu întîrziere, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu mai 
mult de 10 % din suma totală a sumei serviciilor prestate cu întîrziere.
7.5. în caz de neachitare a facturii în termenii stabiliţi Beneficiarul achită Prestatorului o penalitate în
mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, însă nu depăşeşte 10% din suma serviciilor neachitate.

8. Dispoziţii finale

8.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către părţi, de preferinţă, pe cale 
amiabilă. în caz dacă neînţelegerile nu vor putea fi soluţionate pe cale amiabilă, ele vor fi examinate în 
ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
8.2. Din data semnării prezentului Contract toate negocierile şi corespondenţa referitoare la acesta, îşi pierd 
puterea juridică.
8.3. Orice modificări şi completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul cînd acestea au fost 
făcute în scris şi semnate de către reprezentanţii împuterniciţi pentru aceasta ai ambelor părţi.
8.4. Nici una dintre părţi nu are dreptul să transmită obligaţiunile şi drepturile sale de Contract unor terţe 
persoane, fară înştiinţarea şi acordul în scris al celeilalte părţi.
8.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se remit câte un exemplar:

1. Prestatorului
2. Beneficiarului

8.6. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil pînă la ” 3 1 ”  dccembrie 2 0 1 7 .



8.7. Prezentul Contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte integrantă 
a acestuia.

‘Prestatorul’

9. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor.

“Beneficiarul’

Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
mun.Chişinău, str.Academiei, 11 
C/f 1006601004242
Ministerul Finanţelor,Trezoreria de Stat 
TREZMD2X
IBAN MD57TRPBAA142310A01006AA 
tel/fax: 022-10-90-70 
E-mail: singe@ms.md

IMSP “ Spitalul Clinic Municipal Bălţi”
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Semnăturile părţilor

mailto:singe@ms.md


A nexa nr. 1 la C ontractu l 

nr. 19Alin ”02” ianuarie 2017

Specificaţia serviciilor:

Nr.
d/o Denumirea serviciilor Unitatea de măsură

1 Plasmofereză manuală 1 procedură

2 Plasmofereză cu aparat 1 procedură




