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serviciilor medicale, statutul de persoand asiguratd, utilizind sistemul

actele care atesta identitatea pacientului, iar in caz de necesitate, sd

CONTRACT

de acordare a asisten{ei medicale (de prestare a serviciilor medicale)

mun. Chiqiniu "29" decembrie20lT

1. Pir{ile contractante

Compania Na{ionali de Asigurlri in Medicind (in continuare - Companie), reprezentatd de

cdtre dl Osoianu Iurie, vicedirector general, care acfioneazd"in baza Statutului, qi Institu{ia
publicd ,,Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii", reprezentatd de cdtre dna Grosu

Cornelia, director (in continuare - Prestator), care actioneazd in baza Regulamentului, au

incheiat Contractul de acordare a asistenlei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul

asigurarii obligatorii de asistenfd medicald (in continuare - contract), convenind asupra

urmitoarelor:

in cadrul asiguririi istenfl medicali
nr.

2. Obiectul contractului

prezentului Contract il constituie acordarea asistenlei medicale de cdtre

gi de calitatea prevdzute de Programul unic al asigurdrii obligatorii de

continuare - Program unic), normele metodologice de aplicare a acestuia 9i

este stabilitd in mdrime de 800 OOO'ili (opt sute mii lei)'

achitate din fondurile de asigurare obligatorie de asistentd

I-2 ale prezentului Cont{act.

3. Obligafiile pirfilor

3.1 . Prestatorul se obliga:
sd acorde persoaneloi asistenla medicald calificat[ qi de calitate, in volumul prevdzut in

programul unic Ai prezentul Contract (cu anexele respective), inclusiv prin incheierea unor

coniracte cu alli prestatori, care activeazdin conformitate cu legislalia, in caz de imposibilitate

obiectivd de prestare a acestuia:

s6 asigure confidenfialitatea informa]iei cu privire la starea s6nAta$i persoanei, cu excepJia

cazurilor prev[zute de lege;

sd elibereze PacienJilor
la specialiqtii de Profrl;

in cazde necesitate, conform diagnosticului stabilit, bilete de trimitere

contacteze ComPania;
sd nu refuze acordarea asistenJei medicale persoanelor in caz de urgent6;

sd acorde servicii medicale persoanelor, utilizind formele cele mai econome qi eficiente de

diagnostic Ai tratament;



se se aprovizioneze cu medicamente qi sd asigure existenJa in stoc a produselor farmaceutice
necesare pentru a fi eliberate in condiJiile spitalicegti;

sd informeze persoanele despre drepturile pe care le au, inclusiv despre volumul, modul qi

condiliile de acordare a serviciilor medicale, prevdzute in Programul unic gi prezentul Contract;
sd fina la un loc vizibil gi accesibil persoanelor registrul, numerotat, brogat gi parafat de

Companie, al sesizdrilor, propunerilor gi reclamaJiilor persoanelor asigurate;
sd prezinte Companiei pentru coordonare gi aprobare, in termen de 10 zile lucrdtoare din data

semndrii Contractului, devizul de venituri gi cheltuieli din mijloacele fondurilor asiguririi
obligatorii de asistenld medicald (business-plan), precum gi modif,rcdrile introduse in acesta, in
cazul incheierii unor acorduri adilionale la Contract;

s[ prezinte Companiei, pind la data de 18 a lunii imediat urmdtoare trimestrului de gestiune,

iar in cazul disponibilitAfli mijloacelor financiare gi achitarii lunare - pind la data de 18 a
urmf,toarei luni de gestiune, facturi de modelul stabilit pentru achitarea serviciilor medicale
prestate, conform prevederilor prezentului Contract;

sa fina evidenta gi sd completeze corect gi la timp registrul persoanelor, cdrora li s-a acordat
asistenfd medicald, prezentind Companiei lunar, nu mai tirziu de data de 5 a lunii imediat
urmdtoare, diri de seamd despre volumul de asistenfd medicald acordat;

sd prezinte Companiei, pind la data de 15 a lunii imediat urmdtoare trimestrului de gestiune,
informatia privind cazurtle tratate cu leziuni corporale gi alte maladii pricinuite persoanelor
asigurate din vina persoanelor fizice gi juridice, dupd modelul solicitat de Companie;

sd prezinte materialele gi sd creeze condi{iile necesare in vederea efectudrii controlului din
partea Companiei asupra volumului gi modului de acordare a asistenJei medicale, in temeiul
prezentului Contract, precum gi gestiondrii mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurdrii
obligatorii de asistenfa medicald, in limita serviciilor medicale contractate;

sd comunice Companiei, in termen de cel mult 3 zile dupd adoptarea deciziei, despre
intreruperea activitdtii sau anularea licentei, reorganizarea .sau lichidarea instituliei, iniJierea
procesului de insolvabilitate, pentru ca Compania sd poat[ incheia contracte cu altd institu]ie
medicald;

sd respecte prevederile standardelor medicale de diagnostic Ai tratament gi ale protocoalelor
clinice aprobate de Ministerul Sanatatii;

sd utiTizeze sistemele informationale ale Ministerului Sandtdtii gi Companiei, prezentind gi

preluind rapoarte gi alte date prevdzute de actele normative in vigoare qi de prezentul contract;
sd asigure veridicitatea datelor incluse in facturile gi ddrile de seamd pre Companiei;
sd acopere, din contul mijloacelor financiare obJinute, conform prez contract, doar

che ltuiel i I e nece s are r eahzdr ri Pro gramului unic ;

s6-gi reinnoiascd, baza tehnico-materiald, dupd, caz, din alocaJiile fondatorului gi mijloacele
financiare obJinute in conformitate cu legislalia in vigoare;

sd utrhzeze mijloacele financiare din fondurile asigurdrii obligatorii de asistenJd medicald
numai pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii
de asistenla medicali gi persoanelor neasigurate care au dreptul la asistenld medicald specificatd in
Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurdrii obligatorii de asistenjd medicald
pentru anul respectiv de gestiune.

3.2. Compania se obligd:
sd transfere Prestatorului mijloacele financiare, in conformitate cu facturile prezentate pentru

serviciile medicale acordate persoanelor, in temeiul gi in limitele prezentului Contract;
sd verifice corespunderea cu clauzele Contractului a volumului, termenelor, calitdtii gi

costului asistentei medicale acordate persoanelor, precum gi gestionarea mijloacelor financiare
provenite din fondurile asigurdrii obligatorii de asistenld medicald, in limita serviciilor contractate.



/

4. Costul serviciilor, termenul 9i modul de achitare

4.1. Costul serviciilor medicale, acordate in cadrul asigurdrilor obligatorii de asistenJd

medicald, se stabilegt e inbazatarifelor aprobate de Guvern, in modul stabilit de legislaJie.

4.2,. Compania achiti lunar sau trimestrial, in dependenjd de mijloacele financiare disponibile

prestatorului serviciile acordate, conform ddrilor de seamd gi facturilor de platd, dar nu mai mult de

volumul prev6zut in prezentul Contract gi nu mai tirziu decit la expirarea unei luni de la data

prezentdrii facturii de Platd.
Modalitatea de achitare va fi prevdzutd, anual in Normele metodologice de aplicare a

programului unic al asigurdrii obligatorii de asistenJd medicald pentru anul respectiv de gestiune.

4.3. prestatorul vi pre zenta iarea de seamd pentru luna decembrie pind la data de 24 a lunii 9i

factura de plat[ pentru trimestrul IV pina la data de 27 decembrie a anului respectiv de gestiune,

ultimele 7 )]le ale lunii fiind incluse in darea de seamd pentru luna ianuarie a anului urmdtor.

4.4. pentru serviciile acordate de cdtre Prestator persoanelor, in conformitate cu Programul

unic ui prezentul Contract, Compania efectueazd lunar, in limita mijloacelor financiare disponibile,

pina ia data de 15 a lunii respective, plaJi in avans, in m[rime de pind la80o/o dinlll2 parte din

suma contractuald anual6.
4.5. in cazul in care suma transferatd in avans va depdgi suma calculatd in baza ddrilor de

seamd acceptate pentru serviciile prestate, conform prezentului Contract, suma pentru luna

urmdtoare va fi mic$oratd cu diferenJa ob{inutd in luna precedenta.

4.6. Volumul anual de servicii medicale achitat din fondurile de asigurare obligatorie de

asisten{d medical6 poate fi revdzutin partea majordrii sau micaordrii lui in dependen}d de activitatea

Prestatorului gi a posibilita{ilor financiare ale Companiei'

5. Responsabilitatea pIr{ilor contractante

5.1. prestatorul este obligat sd repare prejudiciile cauzate Companiei prin prezentarea spre

achitare a documentelor de platd neautentice, a documentelor de platd cu indicarea pentru achitare a

serviciilor care de fapt nu au fost acordate sau nu trebuiau sd fie achitate din fondurile de asigurare

obligatorie de asistenld medicala, in conformitate cu Programul unic, sau au fost acordate in alt

volum. La serviciile neacordate se atribuie gi cazurile cind serviciile au fost prestate sub nivelul

cerut al calitdtii gi calificdrii inclusiv condilionarea procurdrii de cdtre pacient a Snedicamentelor,

investigaliilor qi achitarea altor pllJi nelegitime' 
. j 1 . "'f

5.2.incazul confirmdrii acestor cazuripri r act de control intocmit de structfirile abilitate ale

Companiei, Compania va reline suma prejudiciatd din contul transferurilor pentru luna imediat

urmdtoare.
5.3. in cazul confirmdrii refuzului de acordare a asistenJei medicale prevdzute de Contract,

prestatorul va achita Companiei o penalitate de l\oh din valoarea estimatd a serviciilor medicale ce

uffnau a fi acordate.
5.3.1Nu se admite dezafectarea de cdtre Prestatori a sumelor provenite din fondurile asigurdrii

obligatorii de asistentd medicald pentru alte scopuri decit cele pentru care sint stabilite conform

legiJaliei gi prezentului Contract. Pentru sumele dezafectate, depistate in urma controalelor

efectuate, se va percepe suma dezafectatd, gi se va aplica o penalitate in mdrime de 0'1 % din sumd

pentru frecare zi de uirlitare a mijloacelor fondurilor in alte scopuri decit cele stabilite de legislaJie,

care se va transfera la conturile Companiei'
5.4. pentru neachitarea, in termenele stabilite in prezentul Contract, a serviciilor medicale

acordate de cdtre prestator, Compania va achita o penalitate in mdrime de 0,01% din suma restanti

pentru fiecare zi deintirziete.
5.5. In caz de fo(d majord, Partea care o invocd este exoneratd de r[spundere in baza

prezentului Contract:
partea nominali zatd trebuie sd anunle cealaltd Parte, in termen de 5 zile, despre aparitia

respectivului cazde forfd majord, precum 9i despre incetarea acestuia;



dacf, nu procedeazd la anunJarea, in termenele prevdzute mai sus, a inceperii 9i incetdrii

cazului de fo4a majord, partea care il invocd suportf, toate daunele provocate celeilalte Pdrfi prin

neanunfarea in termen;
in cazul in care acJiunea forfei majore se prelungeqte pe o perioadd de peste 6 luni, fiecare

Parte poate cere rezilierea Contractului.
5.6. Prestatorul este obligat sd restituie pacientului cheltuielile suportate de acesta 9i

justificate documentar care, fiind incluse in costul serviciilor medicale prestate, au fost achitate de

Companie conform prezentului Contract'

6. Procedura de incheiere a Contractului gi termenul de valabilitate

6.L Prezentul Contract se considerd incheiat din data semndrii lui de cdtre Pd(i 9i devine

valabil de la 1 ianuarie 2018 pina la 31 decembrie 2018.

6.2. Procedura de negociere a condiliilor Contractului pentru anul urmdtor va fi iniliatd, de

reguli, pini la data de 1 noiembrie a anului curent de gestiune. Pind la data de 31 decembrie

Compunia pregdtegte gi coordone azd cu Prestatorul proiectul contractului 9i anexele respective.

7. Modificarea, incetarea 9i rezilierea Contractului

7 .1. in cazul in care vor surveni modificdri ale tarifelor la serviciile medicale, Pdrfile vor

modifica volumul acestor servicii in limitele sumei contractuale anuale.

7.2. Prezentul Contract poate fi reziliat din iniliativa Companiei, printr-o notificare in

urmdtoarele cazrrr'.
dacd prestatorul nu incepe activitatea in termen de 7 zrle calendaristice de la data semndrii

Contractului, in cazul executdrii de cdtre Companie a obligaiiilor sale stipulate in prezentu'

Contract;
in caz de iniliere a procesului de insolvabilitate, dizolvare, reorganizare, tetragere sau expirare a

licenlei sau a certifiCatului de acreditare a Prestatorului precum qi a autorizatiei sanitare de

funclionare.
7 .3. Prezentul Contract poate fi rezrliat de cdtre Parfile contractante pentru neonorarea

obligalilor contractuale, cu condilia notificdrii intenfiei de reziliere cu cel pu{in 30 de zile

calendaristice inaintea datei de la care se doreqte tezlhetea.

7.4.in caz de modificare pe parcursul anului de gestiune a legislaliei ce reglempnteazd sistemul

ocrotirii sanltifii, modul de acordare a asistentei medicale sau condiliile de contractare a

prestatorilor in sistemul de asigurare obligatorie de asistenJd medicali, Pd(ile contractante se

otUga in termen de 30 de zlle calendaristice din data survenirii modificdrilor sd modifice prezentul

Coniract prin acorduri adilionale. Refuzul Prestatorului de a semna acorduri adilionale in termenul

stabilit in-prezentul subpunct va servi drept temei pentru rezilierea automatd a Contractului.

8. Corespondenfa

8.1. Corespondenla ce Jine de derularea prezentului Contract se efectueazd in scris prin scrisori

recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul Pdr{ilor.

8.2. Fiecare Parte contractantd este obligatd, in termen de 3 zile din data la care intervin

modificdri ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax), sd notifice celeilalte Pdrfi contractante

schimbarea surveniti.

9. Alte condifii

9.1. Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare, a cite 7 pagini fiecare, cite unul pentru

fiecare Parte, cu aceeagi puterejuridica.



9.2. Litigiile apdrute
pretenlii ce decurg din
solu{ionare.

9.3. Litigiile nesolulionate pe cale amiabild
conform legislaJiei in vigoare.

de competenla instanJelor judecdtoregti

9.4. Partile contractante convin asupra faptului cd orice obiectie asupra executdrii prezentului
Contract va fi expediatd in formd scrisd gi Parfile contractante se vor expune pe marginea lor in
decurs de 10 zile din data recepfiondrii pretentiei.

9.5. Compania poate delega unele drepturi gi obligatiuni ce reies din prezentul Contract
agenliilor sale teritoriale (ramurale).

9. 6. Anexele nr. | -2 constituie parte integr antd a prezentului Contract.

Adresele juridice gi rechizitele bancare ale Plrfilor

in legdturd cu incheierea, executarea, modifrcarea gi incetarea sau alte
prezentul Contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri amiabile de

Compania
Compania NaJionald de

Asigurdri in Medicind
mun. Chigindu, str.Vlaicu Pdrcdlab 46
cod fiscal 1007 60100777 I

Compania

Prestatorul
IP ,,Centrul Republican de Reabilitare
pentru Copii"
mun.Chigindu, str.Grenoble nr. 1 47,
rDNO 1006600049347

Semnlturile pirfilor

Prestatorul
)
,- Osoianu

%



Anexanr./.
la Contractul de acordaFa asistentei
medicale (de prestare a ilor medicale)
i- ^^l-,r ^-:---,

In conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 2018 prestatorului i se planifica
urmdtorul volum de asistenta medicala spe ializatade ambulator:

Tarif per
capita (lei) Suma (lei)

Suma totala pentru AMSP

Prestatorul



Alexa m. &
la Contractul de acordare a asistentei

Conditii sPeciale

in conformitate cu prezentul Contract, pentru anul 201'8 Pa(ile contractante au convenit

a
prezentului Contract

c lor medico-sanitare in
medicald pentru anul 2018 (in continuare - Crite

2. Pentru a obline finantare, Prestato

3. Prestatorul va indeplini intregul vol

unic, inclusiv prin incheierea unor contracte

care active azd in conformitate cu legislalia'

acestor servicii.


