
CONTRACT 
DE PRESTARE A SERVICIILOR MEDICALE

Nr. din J S  ianuarie 2017

IMSP „Centrul de Sănătate Balatina” reprezentat prin director dna Nina 
GONŢA, care activeaza in baza Regulamentului, denumita in continuare 
’’Beneficiar" pe de o parte şi IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi, reprezentata 
prin medicul şef dl Valeriu POSTOLACHI, care activeaza in baza Statutului, 
denumit in continuare ’’Prestator" pe de alta parte, ambii denumiţi in continuare 
’’Părţi”, au incheiat prezentul contract care prevede:

I. Obiectul contractului in cadrul prestării serviciilor medicale din contul 
IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi -  fibrogastroscopia, colonoscopie 
şi radiografia

1.1. Prestarea serviciilor medicale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Bălţi şi 
Centrului Consultativ al IMSP SCM Bălţi conform necesităţilor IMSP Centrul de 
Sănătate Balatina pentru persoanele asigurate/neasigurate în baza bonurilor de trimitere 
a medicilor de familie pe caz de boală în cazul solicitării efectuării radiofotografiei, 
colonoscopiei şi fibrogastroscopiei, din localităţile deservite de IMSP Centrul de 
Sănătate Balatina.

1.2. Tariful serviciilor medicale este determinat de Catalogul 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, aprobat prin 
HG nr. 1020 din 29.12.2011

1.3. în cazul modificărilor de preţuri, Prestatorul va înştiinţa în scris Beneficiarul 
şi achitarea se va efectua conform tarifelor noi din momentul intrării lor în vigoare.

1.4.Tehnologia metodică de evidenţă a serviciilor medicale se va produce in baza 
Formularului trimiterii - extras (formular nr. 027/e), in care se va stipula numele, 
prenumele pacientului, anul naşterii, domiciliul, cod personal, nr. poliţei, cercetarea 
efectuată, a IMSP SCM Bălţi, perfectat de Beneficiar pe fiecare pacient.

II. Obligaţiunile şi drepturile Părţilor
2.1. Beneficiarul se obligă:
2.1.1. Să întocmească Registrul persoanelor beneficiare de servicii îndreptate de 

către Prestator.
2.1.2. Să transfere costul serviciilor prestate la finele trimestrului de gestiune 

dupa primirea contului - act de predare - primire a serviciilor medicale acordate de 
Prestator.

2.1.3. Să îndrepte pacienţii la Spitalul Clinic Municipal Bălţi şi Centrul 
Consultativ al IMSP SCM Bălţi în baza înscrierii prealabilă şi cu biletul de trimitere 
complectat corect în care se va stipula numele, prenumele pacientului, anul naşterii, 
domiciliul, cod personal, nr. poliţei, cercetarea efectuată în ce priveşte denumirea 
serviciului medical.



2.2. Drepturile Beneficiarul:
2.2.1. Să controleze operativitatea şi calitatea serviciilor medicale prestate de 

Prestator.
2.2.2. Să apeleze la informaţia explicativă asupra contractului şi serviciilor 

medicale la persoanele responsabile din IMSP SCM Bălţi
2.2.3. Să solicite prin apel telefonic despre rezultate investigaţiilor cu depistarea 

unor maladii.

2.3. Prestatorul se obliga:
2.3.1. Să presteze servicii medicale de înaltă calitate Beneficiarului cu folosirea 

metodelor şi aparatelor diagnostice modeme, inclusiv unice, preţioase in cadrul 
acordarii serviciilor medicale persoanelor indreptate de Beneficiar.

2.3.2. De a intocmi trimestrial, contul de plată conform actului de predare - 
primire a serviciilor prestate în trimestrul de gestiune în cadrul acordarii serviciilor 
medicale în baza îndreptărilor şi a solicitărilor personale IMSP Centrul de Sănătate 
Balatina.

2.3.3. Să asigure trimestrial intocmirea actului de verificare a decontărilor 
reciproce.

2.3.4. în cazul depistării unor maladii cu patologii grave a anunţa imediat IMSP 
Centrul de Sănătate Balatina la nr. tel: /249/ 41-3-16, 41-4-86

III. Răspunderea părţilor, ordinea de soluţionare a litigiilor

3.1. Pentru neexecutarea în modul cuvenit a obligaţiilor aferente prezentului Contract, 
părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia in vigoare.
3.2. Toate litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă, aferente prezentului contract, sunt 
examinate în ordinea stabilită de legislaţia in vigoare.

IV. Clauze suplimentare

4.1. Nici una dintre părţi nu are dreptul sa transmită drepturile şi obligaţiile sale, 
aferente prezentului contract, unei terţe persoane fară acordul preliminar în scris al părţii 
opuse.
4.2. Pentru refuzul de a presta serviciul prevăzut în prezentul contract, Presatatorul 
suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.
4.3. Pentru prestarea cu întîrziere a serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială 
în valoare de 0,1% din suma serviciilor neprestate, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu 
mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.
4.4. Pentru achitarea cu întîrziere a serviciilor, Beneficiarul poartă răspundere materială 
în valoare de 0,1 % din suma serviciilor neachitat, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu mai 
mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
4.5. Toate reclamaţiile survenite pe parcursul valabilităţii prezentului contract se 
notifică în scris şi se transmite prin fax sau prin scrisori recomandate.
4.6. La solicitarea uneia dintre părţi in Contract pot fi operate modificări şi completări, 
care nu contravin legislaţiei în vigoare.



. Toate modificările şi completările la prezentul Contract, inclusiv cu referinţe la 
ondiţiile acestuia, sunt valabile doar in cazul cînd ele au fost efectuate in scris, 

aprobate şi confirmate prin semnăturile reprezentanţilor imputemiciţi ale pârtilor.
4.8. Părţile se informează reciproc asupra schimbării adreselor juridice, rechizitelor 
bancare, numerelor de telefoane de serviciu în decurs de 3 zile dupa schimbarea lor.
4.9. Contractul este perfectat în 2 exemplare cu aceiaşi putere juridica, cîte un exemplar 
pentru fiecare dintre părţi.

V. Termenele de valabilitate a contractului
5.1. Contractul intra in vigoare din momentul semnării şi expira la data de 31 decembrie 
2017.
5.2. La expirarea termenului de valabilitate Părţile verifica sumele achitate pentru 
serviciile prestate.
5.3. Contractul poate fi reziliat înainte de termen din iniţiativa uneia din părţi cu un 
preaviz de nu mai puţin de 1 lună.

“Vînzătorul”:
IMSP „SCM Bălţi” 
m. Bălţi, str. Decebal, 101 
telefon:/231/5-86-97 
fax: /231/5-87-33
MD77ML000000002251821544

Senăturile părţilor
“Cumpărătorul
IMSP Centrul de Sănătate Balatina 
rl. Glodeni, s. Balatina 
telefon: /249/ 41-316 
fax: /259/41-486
MD32TRPCCI518430A00192AA

Moldindcombank 
№ MOLDMD2X321 
cod fiscal: 1003602150732

Trezoreria de Stat
№ TREZMD2X
cod fiscal: 1010602001476

“Vînzător”

Semnăturile părţilor.


