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CONTRACT Nr. 137/21 
de achiziţionare a Diverselor servicii de sănătate 

Cod CPV: 85140000-2 

28.12.2021                                                                                       mun. Bălţi  
 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 

 

IMSP   „Spitalul Clinic Bălţi”, reprezentată 

prin director  Serghei Rotari , care acţionează 

în baza regulamentului, denumit(a) în continuare 

Prestator  

IDNO 1002600015131,    pe de o parte, 

 

IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi  
reprezentată prin vicedirector medical Ignatiuc 

Lilia,   care acţionează în baza ord. Ministerului 

Sănătății nr. 52 P§ 1 din 23.12.2021, 

denumit(a) în continuare Beneficiar  

IDNO 1003602150662 , pe de altă  parte, 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

a. Achiziţionarea  Diverselor servicii de sănătate ,denumite în continuare Servicii. 

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 

a) Specificaţia tehnică şi de preţ 

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor 

discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor 

avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă 

prin prezenta să presteze  Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu 

prevederile Contractului sub toate aspectele. 

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a  

serviciilor prestate, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă 

care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite 

de Contract. 

1. Obiectul Contractului 

1.1. Obiect al prezentului Contract constituie prestarea serviciilor medicale,conform anexei nr.1 

la contract,  de către IMSP Spitalul Clinic Bălţi (asistenţă medicală specializată de ambulator în Centrul 

Consultativ) persoanelor internate în IMSP Spitalul de Psihiatrie  Bălţi şi efectuarea examenului 

medical periodic, conform anexei nr. 2 la contract, al angajaţilor IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi.  La 

necesitate, în baza unei solicitări în scris a Beneficiarului, Prestatorul va presta şi alte servicii medicale. 

2. Termeni şi condiţii de prestare 

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator  pe parcursul anului 2022 la comanda 

Beneficiarului  

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: 

            factura în original  

 

Igori
Пишущая машинка
/ 35 



2.3  Părţile au convenit asupra următoarelor:   pentru aprecierea stării de sănătate (apt/inapt) a fiecărui 

angajat al Beneficiarului,  Comisia medicală  a Prestatorului  va accepta investigaţiile efectuate în secția 

consultativă intraspitalicească și laboratorul  IMSP Spitalul de Psihatrie Bălți şi anume: radiofotografia, 

consultaţia  medicului ginecolog, ECG, MRS, Glicemia,  alte analize de laborator necesare ( conform 

factorilor de risc).  

       Listele pentru examen cu factorii de risc pentru sănătate (coordonate cu ASP Bălți), conform 

standardelor stipulate în Ordinul MSMPS  nr. 1013 din 16.12.2013, vor fi prezentate cu 3 calendaristice 

pînă la efectuarea examenului. 

3. Preţul şi condiţii de plată 

3.1. Achitarea serviciilor medicale prestate de  IMSP Spitalul Clinic Bălţi se efectuează lunar de 

către IMSP  Spitalul de Psihiatrie Bălţi în baza Contractului prezent, după volumul real de asistenţă 

medicală acordată,  conform  „Catalogului tarifelor unice  pentru serviciile medico-sanitare prestate  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 1020 din 29.12.2011 , publicat în MO al RM nr.7-12 din 13.01.2012, cu modificările 

ulterioare,  prezentarea   facturii în 2 exemplare şi actului de predare – primire a serviciilor   medicale 

acordate în luna precedentă şi perfectat de Prestator la data de 10 a lunii curente.  

3.2. Suma prezentului Contract  va constitui suma tuturor  facturilor pentru serviciile prestate în 

anul 2022. 

3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti.  

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Transfer , în timp de 30 zile 

calendaristice de la  prezentarea facturii . 

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în 

prezentul Contract. 

4. Condiţii de predare-primire 

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator  şi recepţionate de către Beneficiar dacă: 

a) cantitatea Serviciilor indicate de Prestator corespunde informaţiei Beneficiarului şi  facturii 

conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 

b) calitatea Serviciilor corespunde normelor şi legislaţiei în vigoare. 

4.2. Prestatorul  este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al  facturii odată 

cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator  a prezentei 

clauze, Beneficiarul  îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 

corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în 

punctul 10.3. 

5. Standarde.  

5.1. Serviciile se vor presta  conform regulilor şi standardelor stabilite în legislaţia în vigoare 

6. Obligaţiile părţilor 

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: 

        a).  Să consulte persoanele internate în IMSP  Spitalul de Psihiatrie Bălţi şi  să asigure asistenţa 

medicală de ambulator în mod programat şi urgent în IMSP Spitalul Clinic Bălţi de către toţi 

specialiştii.  

         b). Să efectueze în incinta  IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi  în caz de urgenţă consultaţia 

bolnavilor netransportabili. În aceste cazuri IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi va asigura specialiştii  cu 

transport  spre şi de la pacient. 

   c). Să efectueze o dată în semestru examene medicale periodice ale angajaţilor IMSP Spitalul de  

Psihiatrie Bălţi  conform listelor nominale, prezentate de Beneficiar. Listele, coordonate cu CSP 

Bălți, conforme Ordinului MSMPS  nr. 1013 din 16.12.2013, vor fi prezentate în limita termenilor 

stabiliți preventiv. 

          d). să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea  serviciilor de către Beneficiar  în 

termenele stabilite în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 

         e). să asigure calitatea serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Beneficiar 

6.2. În baza prezentului Contract  Beneficiarul  se obligă: 



a) Să asigure transport pentru pacienţii trimişi la consultaţii în IMSP Spitalul Clinic Bălţi şi 

pentru specialiştii IMSP Spitalul Clinic Bălţi solicitaţi  pentru consultaţie în incinta  IMSP Spitalul 

Psihiatrie Bălţi  a bolnavilor netransportabili (spre şi de la pacient). 

b) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a  

Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 

c) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract. 

7. Justificarea datorită unui impediment 

7.1. Neexecutarea obligației părților contractante este justificată dacă ea se datorează unui 

impediment în afara controlului ei și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să 

depășească impedimentul ori consecințele acestuia. 

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare 

impedimentul la data încheierii. 

7.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe 

durata existenței impedimentului. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se 

stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, creditorul poate să recurgă la 

mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare. 

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celeilalte părți primirea unei 

notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 

10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.  

7.5. Impedimentul justificator nu exonerează debitorul de plata despăgubirilor dacă 

impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când partea nu ar fi putut, 

oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației. 

8. Rezoluțiunea 

8.1. Rezoluțiunea  Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 

a) Benefiiar  în caz de refuz al Prestatoruui  de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 

Contract;          

b) Beneficiarul  în caz de nerespectare de către Prestator  a termenelor de prestare stabilite; 

c) Prestatorul  în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a  Serviciilor; 

d) Prestator  sau Beneficiar  în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor 

înaintate conform prezentului Contract. 

8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția 

rezilierea. 

9. Reclamaţii  

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul 

recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 

9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate   Prestatorului  în termen de 5 

zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor . 

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului  despre decizia luată. 

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul  este obligat, să efectueze  corectările 

necesare   din cont propriu. 

9.5. Prestatorul  poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite. 

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin act  întocmit de organizaţia independentă 

neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea 

vinovată. 

10. Sancţiuni 

10.1. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul  poartă răspundere materială în 

valoare de 0,1% din suma  Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere.  



10.2. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % 

din suma  Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere. 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 

11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

12. Dispoziţii finale 

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform 

legislaţiei Republicii Moldova. 

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  

perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. 

12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 

modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au 

fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.   

12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 

prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, 

cîte un exemplar pentru Beneficiar  şi  Prestator  

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare la data de 

01.01.2022  , fiind valabil pînă la 31 decembrie 2022                          

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,  

28.12.2021.   
12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 

Adresa poştală: m.Bălţi, str.Decebal,101 Adresa poştală: mun. Bălţi, str Iu. Gagarin 114 

Telefon: 0231-58697, Fax: 0231/ 5-87-33 Telefon: 023124321 

IBAN: MD77ML000000002251821544 IBAN:  MD25TRPCCW518430C00010AA 

Banca: Moldinconbank Banca:Trezoreria teritorială Bălţi  

Adresa poştală a băncii:mun Bălţi str 31 August 

1989, 20B 
Adresa poştală a băncii:mun  Bălţi, str Păcii, 21 

Cod:MOLDMD2x321 Cod:TREZMD2X 

Cod fiscal: 1003602150732 Cod fiscal: C/f 1003602150662 

14. Semnăturile părţilor 

 

 

Semnătura autorizată:__________________ 

 

 

 

 Semnătura autorizată:__________________ 

 

 

     

 



                                                                                                                                 Anexa nr. 1   
 

 Nr.  

crt. 

(cod) 

Denumirea serviciilor Unitatea de 

măsură 

Tarifele 

(lei) 

1 505. Consultaţia medicului specialist  1 consultaţie 90 

2 506. Consultaţia medicului specialist (repetată) 1 consultaţie 56 

3 1023. Ecografia organelor abdominale (ficatul, splina, vezica biliară, 
pancreasul) 

1 examinare 120 

4 1024. Ecografia organelor sistemului urinar (rinichii, glandele 

suprarenale) 

1 examinare 103 

5 1025. Ecografia organelor bazinului mic transabdominal (vezica urinară, 

prostata, uterul, ovarele) 

1 examinare 96 

6 1036. Examen ecografic al glandei tiroide 1 examinare 61 

7 1092. Radiografia cutiei toracice, 35,6×35,6cm-1 1 examinare 39,00 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 

zone/organ/compartiment 
1 examinare 

21,00 

 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Total poz. 7  150,00 

8 1096. Radiografia cutiei toracice în două incidenţe 35,6×35,6 cm-1; 

24×30cm-1 

1 examinare 55,00 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 

zone/organ/compartiment 
1 examinare 

21,00 

 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Total poz. 8  166,00 

9 1091.1. Radioscopia cutiei toracice cu indicarea localizării (nivelului) 
procesului patologic în regim digital 

1 examinare 90,00 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 
zone/organ/compartiment 

1 examinare 
21,00 

 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Total poz. 9  201,00 

10 1130.3. Radioscopia cavităţii abdominale, 14×17in(35×43)-1 în regim 

digital 

1 examinare 156,00 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 

zone/organ/compartiment 
1 examinare 

21,00 

 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Total poz. 10  267,00 

11 1130.6. Radioscopia cavităţii abdominale 14×17in(35×43)-1 în regim 

digital (fără costul filmului) 

1 examinare 116,00 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 

zone/organ/compartiment 
1 examinare 

21,00 

 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Total poz. 11  227,00 

12 1131.1. Radioscopia şi radiografia esofagului – 11×14in(27×35)-1 în regim 

digital 

1 examinare 157,00 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 
zone/organ/compartiment 

1 examinare 
21,00 

 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Sub/contrast barii BaSO4 300gr. 53,40 

  Total poz. 12  321,14 

13 1132.2. Radioscopia şi radiografia stomacului – 11×14in(27×35)-1 în regim 
digital 

1 examinare 159 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 
zone/organ/compartiment 

1 examinare 
21,00 



 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Sub/contrast barii BaSO4 300gr. 53,40 

  Total poz. 13  323,40 

14 1138.1. Radioscopia şi radiografia intestinului subţire – 11×14in(27×35)-2 
în regim digital 

1 examinare 201 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 
zone/organ/compartiment 

1 examinare 
21,00 

 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Sub/contrast barii BaSO4 300gr. 53,40 

  Total poz. 14  365,40 

15 1139.2. Irigoscopia – 11×14in(27×35)-1 în regim digital 1 examinare 210,00 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 
zone/organ/compartiment 

1 examinare 
21,00 

 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Sub/contrast barii BaSO4 500gr. 89,00 

  Total poz. 15  410,00 

16 1162 Radiografia craniului în două incidenţe – 24×30cm-2 1 investigaţie 42 

 1212. Consultarea și descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei 
zone/organ/compartiment 

1 examinare 
21,00 

 505. Consultaţia medicului specialist 1 consultaţie 90,00 

  Total poz. 16  153,0 

17 2263. Esofagogastroduodenofibroscopie diagnostică 1 investigaţie 302 

18 2263.1. Prelevarea endobiopsiei din tubul digestiv superior (pentru cercetări 
citologice, histologice, Helicobacter Pylori etc.) 

1 procedură 28 

19 2289. Bronhoscopia diagnostică 1 investigaţie 313 

20 2290. Bronhoscopie cu biopsie 1 investigaţie 314 

21 2100. Autopsie anatomopatologică cu examinare macro-microscopică în 
cazuri ce nu prezintă dificultăţi în stabilirea diagnosticului şi a 

tanatogenezei                                                              

1 caz 958 

 

 

                                                                                                                                  anexa nr.2 

 

 (cod) Denumirea serviciilor Unitatea de 

măsură 

Tarifele 

(lei) 

Condiții 

658 
Examinarea auzului cu audiometrie verbală 

 
1 vizită 

 
16 lei 

La indicația 
specialistului 

660 Examinarea aparatului vestibular de către 

specialistul otolaringolog, neurolog 

1 examinare 41 La indicația 

specialistului 

715 
Examenul acuitatea vederii 

1 vizită 
35 lei 

La indicația 

specialistului 

 
757.22 

Cîmpul vizual computerizat 
 
1 investigaţie 

 
52 lei  

La indicația 
specialistului 

 

1003 

Pneumoptahometria/spirografia  

1 procedură 

 

14 lei 

La indicația 

specialistului 

 
 

1937 

Examenul medicului internist (terapeut), 
dermatovenerolog, stomatolog, ORL, 

oftalmolog, neurolog., riscuri patologii 

profesionale 

 
 

1 vizită 

 
 

16 lei 

 
Conform listei 

Beneficiarului 

 

    Prestatorul de servicii                                                    Autoritatea contractantă    

 

    Director S. Rotari :_______________                             Vicedirector L Ignatiuc  ___________ 


