
CO N T R A C T JVg A '2  / ?

dc acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor m edicale) funcţionarilor publici cu 
statut special al Ministerului Afacerilor Interne şi Departamentului Instituţiilor Penitenciare al 
Ministerului Justiţiei (cu excepţia: Departamentului Poliţiei de Frontieră şi angajaţilor M AI şi M J

asiguraţi de CNAM)

I. Părţile contractante
1.1. Serviciu l m edicaI al M in isterului A facerilor Interne aI R epublicii M oldova  reprezentat 

de către dl Andrei Uncuţa (denum it în continuare Beneficiar), care acţionează în  baza 
Regulam entului şi Institu ţia  m edico-sanitară publică  Spitalul Clinic Municipal Bălţi reprezentată de 
către j/^ p g /, v77, ?  (denum it în continuare Prestator), care acţionează în baza Statutului,
au încheiat Contractul de acordare a asistenţei m edicale (de prestare a serviciilor m edicale) 
funcţionarilor publici cu statut special (în continuare Funcţionarilor) al Ministerului Afacerilor  
Interne şi Departamentului Instituţii Penitenciare al MJ (cu excepţia Departamentului Poliţiei de 
Frontieră şi angajaţilor M AI, MJ, asiguraţi de CNAM), (în continuare -  Contract), convenind asupra 
următoarelor:

2.1. Obiect al prezentului Contract îl constituie acordarea asistenţei m edicale (de prestare a 
serviciilor m edicale) de către Prestator Funcţionarilor publici cu statut special al M AI şi DIP al MJ.

2.2. Prezentul contract se încheie în conform itate cu cerinţele alin. 5) pct. 127 al 
R egulam entului cu privire la achiziţiile publice, folosind procedura de neşociere  aprobat prin  
H otărîrea G uvernului nr. 668 din 27.05.2016.

3.1. Prestatorul se obligă:
a) să acorde asistenţă m edicală (servicii m edicale) calificată şi de calitate în volum ul prevăzut 

Actele norm ative în vigoare, doar Funcţionarilor care necesită asistenţă m edicală de urgenţă.
b) după acordarea asistenţei m edicale de urgenţă şi am eliorarea stării pacientului să coordoneze 

cu adm inistraţia Spitalului Serviciului m edical al MAI transferul pacientului pentru continuarea 
tratam entului;

c) să solicite la acordarea serviciilor m edicale prezentarea legitim aţiei de serviciu;
d) să anunţe Beneficiarul în term en de 24 ore  despre internarea sau adresarea după asistenţă 

m edicală a Funcţionarilor M AI şi DIP al MJ la num ărul de telefon: 022-25-41-28, sau 022-25-57-04.
e) să elibereze pacientului extrasul m edical care conţine o succintă trecere în revistă a cauzelor 

internării, rezultatelor cercetărilor clinice şi paraclinice, diagnosticul clinic definitiv, m ăsurile 
diagnostico-curative întreprinse, evoluţia tabloului clinic şi recom andările adresate pacientului;

I) să fixeze în actul de prestare a serviciilor m edicale (anexa la contract) toate serviciile 
m edicale prestate, locul de m uncă (subdiviziunea), nr. legitim aţiei de serviciu;

g) să prezinte Beneficiarul până la data de 10 a lunii urm ătoare actele de prestare a serviciilor 
m edicale acordate Funcţionarilor însoţite de factura fiscală;

h) să perm ită accesul Beneficiarul la actele m edicale întocm ite Funcţionarilor;
i) să num ească persoana responsabilă de respectarea prevederilor prezentului Contract, cu 

anunţarea Beneficiarului a datelor de contact.

3.2. Beneficiarul se obligă:
a) să transfere Prestatorului m ijloacele financiare în term en de nu mai târziu de data de 20  a 

lunii urm ătoare, în conform itate cu facturile prezentate pentru achitarea cheltuielilor legate de 
acordarea serviciilor m edicale Funcţionarilor;
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b) să verifice corespunderea cu Program ul unic a volum ului, term enelor, calităţii şi costului 
asistenţei m edicale acordate A ngajaţilor, îndreptaţi de către instituţiile m edico-sanitare ale Plătitorului;

c) să nu achite serviciile m edicale prestate în  cazurile de acordare a asistenţei m edicale 
Angajaţilor, care s-au adresat la dorinţă şi din in iţiativă proprie, cu excepţia cazurilor de urgenţe 
m edico-chirurgicale ( U rgenţe m edico-chirurgicale m ajore, Urgenţe m edico-chirurgicale (le g radu l II  
ş i III) prevăzute în  Program ului unic şi în  cazurile când n-au fost respectate cerinţele stipulate în  p. 
3.1. al prezentului Contract;

d) să inform eze Prestatorul despre orice m odificări în  activitatea sa, care pot influenţa 
îndeplinirea clauzelor prezentului Contract.

IV. Costul serviciilor şi modul de achitare
4.1. îndeplin irea  condiţiilor contractului se prezintă prin  întocm irea unui A ct de prestare a 

serviciilor m edicale cu descifrarea tuturor cheltuielilor reale, aprobat de Prestator (anexa nr.2).
4.2. Costul serviciilor m edicale, acordate în  cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţa m edicală 

se stabileşte în baza cheltu ielilor suportate de Prestator în  sum ă de 122 000,00 lei M D (Una sută 
douăzeci şi două mii lei 00 bani).

4.3. B eneficiarul achită costul serviciilor m edicale, acordate A ngajaţilor în  baza facturilor de 
plată prezentate de către Prestator şi a A ctului de îndeplinire a serviciilor m edicale.

4.4 Preţul serviciilor m edicale sunt stabilite în  conform itate cu Hotărîrea Guvernului nr. 
1020 din 29.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare.

V. Responsabilitatea părţilor contractante
5.1. Prestatorul va purta responsabilitate în  conform itate cu legislaţia în  vigoare pentru 

neîndeplinirea din v ina proprie a obligaţiunilor asum ate sau pentru îndeplin irea lor necalitativă sau 
insuficientă.

5.2. P restatorul va purta responsabilitate pentru erorile prem editate şi neprem editate.
5.3. în  cazul dacă în  rezultatele acţiunilor rău intenţionate ale Prestatorului a suferit o persoană 

terţă, Prestatorul va purta răspundere m aterială în  privinţa reparării daunelor cauzate persoanei terţe, 
conform  legislaţiei.

5.4. Beneficiarul nu restituie nici total, nici parţial cheltuielile legate de acordarea serviciilor 
m edicale, în  cazul nerespectării de către Prestator a condiţiilor prezentului Contract.

5.5. Pentru achitarea cu întârziere a serviciilor m edicale Plătitorul poartă răspundere m aterială 
în  conform itate cu legislaţia  în  vigoare.

VI. Condiţiile de reziliere a Contractului
6.1. Expirarea term enului Contractului;
6.2. Prin acord com un al am belor părţi;
6.3. înainte de term en din iniţiativa Prestatorului în  caz de neîndeplinire de către Beneficiar a 

prevederilor Contractului.

VII. Procedura rezilierii Contractului
7.1. Părţile, în  caz de m anifestare a voinţei de reziliere a  Contractului, urm ează să înştiinţeze 

altă parte 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 iniţiativa 

Prestatorului de la data înştiinţării Beneficiarului.

VIII. Forţa majoră
8.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială  sau integrală a 

obligaţiunilor conform  C ontractului, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă 
majoră.

8.2. Prin  cazuri de forţă m ajoră se subînţeleg: războaiele, calam ităţile naturale, incendiile, 
inundaţiile, cutrem urele de păm înt, grevele, şi alte circum stanţe, ce nu depind de activitatea părţilor.

8.3. Survenirea circum stanţelor de forţă m ajoră, m om entul dezlănţuirii şi term enul de acţiune 
trebuie să fie confirm ate prin  certificatul cu privire la forţa m ajoră, eliberat de organul competent.



/

IX. Dispoziţii finale
9.1. Toate litigiile, care pot apărea în urm a derulării acestui Contract, se vor soluţiona pe cale 

amiabilă.
9.2. Litigiile, la care părţile nu vor găsi un num itor com un pentru soluţionare, se vor soluţiona 

în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
9.3. Prezentul C ontract poate fi m odificat sau com pletat de către părţile contractante num ai prin 

acorduri adiţionale scrise.
9.4. Contractul încetează la expirarea term enului stabilit în capitolul X al Contractului.
9.5. Prezentul C ontract este întocm it în trei exem plare, cîte unul fiecărei părţi, toate avînd 

aceeaşi putere juridică.

X. Termenul Contractului
10.1. Prezentul C ontract este valabil pînă la 31 decem brie 2017.
10.2. Cu acordul reciproc al părţilor contractul poate fi prelungit.
10.3. Cu acordul părţilor prezentul contract poate fi corectat şi com pletat în scris.
10.4. Controlul îndeplinirii condiţiilor contractului este efectuat de reprezentanţii părţilor, care 

au încheiat contractul, la necesitate.

Adresele juridice şi rechizitele bancare ale părţilor:

Pentru confirm area celor m enţionate mai sus, Părţile au sem nat prezentul Contract în conform itate cu 
legislaţia Republicii M oldova, la data şi anul indicate mai sus.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:

Presta tor:  IM S P  S p italul C l inic M u n ic ipal Bălţi
A dresa poştală: / r .

B en efic iar :  S erv ic iu l  M ed ica l  al M A I
Adresa poştală: Chişinău, str. Gh.Asachi, 25b

T e le fo n ;/^  %■// ô ' - g é - f ? Telefon: 25-41-63; 25-41-05;
Cod IBAN Cod IB A N :M D 06TR PB A A 222810A 00741AE
Banca: <fO/ Yh j Banca: Ministerul Finanţelor, Trezoreria de 

Stat
Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii:
Cod bancar : A < Cod bancar:T R E Z M D 2X
Cod fiscal: / 0 * 1 6  b l / f * ?  V Cod fiscal: 1006601000783

Semnăturile părţilor


