
Л гж ш Л я п *  asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) funcţionarilor publici cu
« a M  sp ecial al Ministerului Afacerilor Interne şi Departamentului Instituţiilor Penitenciarea
M eşterului Justiţiei (cu excepţia: Departamentului Poliţiei de Frontiera şi angajaţilor MAI şi

„cirrurn ti C N A M )asiguraţi de CNAM)

mun. Chişinău

I. Părţile contractante
1 1 Serviciul m edical al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova rePrezentat

de către dl Andrei Uncuţa (denumit în continuare Beneficiar), care acţioneaza in baza 
Regulamentului şi Instituţia medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal Bj^ i  reprezentata e 
PSL  (denumit în continuare Prestator), care acţioneaza in baza Statutulu
^ î n ^ t ^ ^ ^ o r d a r e  a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) 
funcţionarilor publici cu statut special (în continuare Funcţionarilor) al Ministerului Afaceri or 
Interne şi Departamentului Instituţiilor Penitenciare al М3 (cu excepţia Departamentului Poliţiei 
de Frontieră şi angajaţilor MAI, MJ, asiguraţi de CNAM), (în continuare -  Contrac ), convemn

asupra următoarelor: ,
II. Obiectul Contractului

2 1 Obiect al prezentului Contract îl constituie acordarea asistenţei medicale (depPr“ tare a 
serviciilor medicale) de către Prestator Funcţionarilor publici cu statut special al MAI ş, DIP al MJ.

2 2 Prezentul contract se încheie în conform.tate cu cerinţele «Un. у) pct I ţL J d
«rivire la achiziţii!* nM ice. folosind procedura de n ^ oaere aproba, pnn

Hotăiirea Guvernului nr. 668 din 27.05.2016.

III. Obligaţiile părţilor

^să^acoRle'asis^enţă'nfedicală (servicii medicale) calificată şi de calitate în volumul prevăzut 
Actele normative în vigoare doar Funcţionarilor care necesita asistenţa medicala de urgenţ

b) după acordafea asistentei medicale de urgenţă Şi ameliorarea stăn, P -.enţuluţsa * ™ t a * z e  
cu administraţia Spitalului Serviciului medical al MAI transferul pacentulu, pentru commuarea

“ a ™ "!" !!1 solicite la acordarea serviciilor medicale prezentarea legitimaţiei de
d) să anunţe Beneficiarul in termen de 24 ore despre mtemarea ^

medicală a Funcţionarilor MAI şi DIP al MJ la numărul de telefon: 022- 25-41- 2» , >au 022- 25- - 7-0 .
e)săelibereze pacientului extrasul medical care con,,™; o succintă trecere m rorsta a «uzelo 

internării rezultatelor cercetărilor clinice şi parachmce. d.agnosucul clinic detinim masurile 
diaanostico-curative întreprinse, evoluţia tabloului clinic şi recomandările adresate pacientului,

8 Г “а nSeze în actul de prestare a semeţilor medicale (anexa la contract) toate serviciile 
medicale prestate cu codurile conform catalogului de tarife, locul de munca (subdiviziunea). nr

legi' iragTsătrrzin!e Beneficiarului până la da,a de 10 a lunii următoare actele de prestare a serv iciilor
medicale acordate Funcţionarilor, însoţite de factura fiscală; . . .

h) să permită accesul Beneficiarul la actele medicale întocmite Funcţionanlor,
i) să numească persoana responsabilă de respectarea prevederilor prezentului Contract, cu

anunţarea Beneficiarului a datelor de contact.

3.2. Beneficiarul se obligă: л* ?n я
a) să transfere Prestatorului mijloacele financiare în termen de nu mai Vd'l  u J ‘  dMa J ‘  . 

lunii, urnitoare, in conformitate cu facturile prezentate pentru achitarea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor medicale Funcţionarilor;



b) să verifice corespunderea volumului, termenelor, calităţii şi costului asistenţei medicale

acorda,

alprezentulu'Comrac^ ^  ^  _n sa care pot influen, a

îndeplinirea clauzelor prezentului Contract.

IV. Costul serviciilor şi modul de achitare
4 1 îndeplinirea condiţiilor contractului se prezintă prin întocmirea Actului de prestare 

serviciilor medicale (anexa la cin,rac.) cu specificarea mturor cheltuielilor reale, aproba, de Prestator.
4.2. Suma totală a prezentului Contract se stabileşte in lei moldoveneşti şi constituie, 

ftftft 00 Iei MD fDmiazeci si cinci mii leii 00 bani).
4 3 Beneficiarul achită costul serviciilor medicale, acordatetuncţionarilor in baza facturii de 

plata prezentate de către Prestator şi A c t u l u i  de prestare a serviciilor medicala Guvei.nu,ui nr
4 4 Preţul serviciilor medicale sunt stabilite in conformitate cu Hotarirea Guvernului . 

,020 di„ 2 9 ?2  20U  cu privire la «arife.e pentru serviciile medico-sanitare cu mod.ficanie *  
com pletările ulterioare, aflate în vigoare în perioada prestam  serviciilor medica e.

V. Responsabilitatea părţilor contractante . л . f_,
5 1 Prestatorul va purta responsabilitate în conformitate cu legislaţia in vigoare pentru 

neîndepUnirea dhTvina propne a obligaţiunilor asumate sau pentru îndeplinirea lor necahta.iva sau

insuficientă. responsabilitate pentru erorile premeditate şi nepremeditate
3 “ I c ă  în rezultatele acţiunilor rău intenţionate ale Prestatorului a suferi, o p e re n a  

terţă, P r e s t a t a  purta răspundere materială în privinţa reparării daunelor cauzate persoane, terţe.

conform пц restituie njci tota| nici рафа1 che„uielile legate de acordarea seniciilor

materială în conformitate cu legislaţia în vigoare.

VI. Condiţiile de reziliere a Contractului
6.1. Expirarea termenului Contractului;
6 2 Prin acord comun al ambelor părţi; . ■ „ ,
6.3. înainte de termen din iniţiativa Prestatorului în caz de neindeplmire de către Beneficiar 

prevederilor Contractului.

VII. Procedura rezilierii Contractului . . ,
7.1. Părţile, în caz de manifestare a voinţei de reziliere a Contractului, urmează sa înştiinţeze

altă narte în scris cu 30 zile înainte de data rezilierii Contractului.
7.2. în cazul prevăzut de p. 6.3. Contractul se consideră reziliat unilateral din iniţiaţi 

Prestatorului de la data înştiinţării Beneficiarului.

VIII. Forţa majoră . . . . .
8 1 Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integra a a 

obligaţiunilor c o lr C o n tr a c t u lu i ,  dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazun de tona

ma'i° ra 8 2 Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg, războaiele, calamităţile naturale, incendiile, 
inundaţiile, cutremurele de pămînt, grevele, şi alte circumstanţe, ce nu depind de actwitatea |parţ.i or 

8 3 Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii ş, termenul deacţiu 
trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la foiţa majoră, eliberat de organul competent.



Toate litigiile, care pot apărea în u T d ^ . ă r i i  acestui Contract, se vor solu,iona pe cale

amiabilă.^ ^  ^  ^  пц уог gJsi u„ „umitor comun pent™ solu,ionare, se vor so!uţiona

în modul p r e ^ d c  legislaţia sau complelat de сМге pănile contractante numai prin

acorduri adiţionale scrise. _ tprmenului stabilit în capitolul X al Contractului.
• 9.4 Contractul înceteaza la exPir" e“ exemplare cîte unul fiecărei părţi, toate avmd

9.5, Prezentul Contract este întocmit in trei ex em p le , ^

aceeaşi putere juridică.

X. Termenul Contractului
1 0 . 1 . Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2017

E: rx^dci:;— и -

au încheiat contractul, la necesitate.

Adresele juridice şi rechizitele bancare ale părţilor:

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor.

Prestator: IM SP Spitalul Clinic Municipal 
Bălţi

Adresa poştală: rn & &&£>>
Telefon. / J  3-// 6 " ' A A — - , »
Cod IBA

Beneficiar: Serviciul Medical al MAI

Adresa poştală Chişinău, sy\jHbAşachKj5b^
Telefon: 25-41-63; 25-41-05;----------- . _____- -

B a n c a :  Ministerul Finanţelor, Trezoreria de

з




