ACORD ADTTTONAL NR.l

a44

la Contractul de acordare a asisten{ei medicale
(de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asiguririi obligatorii
de asistenfi medicali nr. 05-08/434 din 29 decembrie20lT
mun.

Chigindu

19 ianuarie 2018

Compania Na{ional5 de Asigurlri in Medicini (in continuare - Companie), reprezentatd de
cdtre dl Dmitrii Parfentiev, director general, care ac{ioneazd, in baza Statutului, gi Institu{ia
Publici ,,Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii", rcprezentatd de cdtre dna Grosu
Cornelia, director (in continuare - Prestator), care aclioneazd,in baza Regulamentului, au convenit
asupra urmdtoarelor:

1. Contractul nr.05-081434 din 29 decembrie20IT (in continuare
cum urmeazd:
1) capitolele 3.
adilional;

-

-

Contract) se modificd dupd

8. din Contract se expun in redaclie noud, conform anexei la prezentul Acord

2) punctele 2. qi 3. din Anexa nr. 2la Contract

se exclud.

2. Prezentul Acord aditional intrd in vigoare la data semndrii.

Prestatorul

Cornelia Grosu

a

Anexa
la Acordul adilional nr.l din l9 ianuarie 2018
la Contractul de acordare a asisten.tei medicale
(de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurdrii obligatorii
de asistenld medicald nr. 05-08/43 4 din 29 decembrie 2017

,,3. Obliga{iile

pir{ilor

3.1. Prestatorul se obliga:

sd acorde persoanelor asistenld medicalS calificatd gi de calitate, in volumul prevdzut in
Programul unic Ai prezentul Contract (cu anexele respective), inclusiv prin incheierea unor contracte cu
alfi prestatori, care activeazdin conformitate cu legislalia, incaz de imposibilitate obiectivd de prestare
a acestuia, conform Normelor metodologice de aplicare a Programului unic ai cerinlelor Protocoalelor
Clinice Nalionale;
s[ asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurdrii obligatorii
de asistenfd medicald;
sd asigure confidenlialitatea informaliei cu privire la starea sdndtdlii persoanei, cu exceplia
cazurilor prevdzute de lege;
sd elibereze pacienlilor in caz de necesitate, conform diagnosticului stabilit, bilete de trimitere la
specialigtii de profil;
sd verifice, la acordarea serviciilor medicale, statutul de persoand asiguratd/neasiguratd, accesind
baza de date a Companiei gi actele care atestd identitatea pacientului. Il cazul spitalizarii, sd
stabileascd statutul de persoan[ asiguratd/neasiguratd la momentul intemdrli. In caz de necesitate, sd
contacteze Compania;
sd nu refuze acordarea asistenfei medicale persoanelor in caz de urgenld, iar cheltuielile pentru
asistenla medicald urgentd in cazul persoanelor neasigurate se vor efectua in condifiile art.5 alin.(4) din
Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenld medicald;
sd acorde servicii medicale persoanelor, utilizind formele cele mai econome gi eficiente de
diagnostic Ai tratament;
sd asigure existenla in stoc a medicamentelor, articolelor parafarmaceutice gi consumabilelor
necesare prestdrii serviciilor medicale prevdzute in Programul unic;
sd informeze persoanele despre drepturile pe care le au, inclusiv despre volumul, modul gi
condifiile de acordare a serviciilor medicale, prevdzute in Programul unic Ai prezentul Contract;
sd lind la un loc vizibil gi accesibil persoanelor registrul, numerotat, brogat gi parafat de
Companie, al sesizdrilor, propunerilor gi reclamaliilor persoanelor asigurate;
sd planifice proporlional, pe parcursul anului, in limita sumei contractate, volumul gi spectrul de
servicii medicale, asigurind activitatea Prestatorului in cadrul intregului an de gestiuSre;
sd prezinte Companiei pentru coordonare gi aprobare, in termen de 30 de zlle
semndrii Contractului, devizul de venituri gi cheltuieli din mijloacele fondurilor a
de asistenld medicald (business-plan), precum gi modificdrile introduse in acesta, in cazul incheierii
unor acorduri adilionale la Contract;
sd prezinte Companiei, pind la data de 18 a lunii imediat urmdtoare perioadei de gestiune, factura
pentru servioiile medicale prestate gi documentele justificative in modelul solicitat de Companie,
conform prevederilor prezentului Contract gi Criteriilor de contractare a instituliilor medico-sanitare in
cadrul sistemului asigurdrii obligatorii de asistenld medicalS pentru anul respectiv de gestiune;
sd lina evidenla gi sd completeze corect gi la timp registrul persoanelor, cdrora li s-a acordat
asisten!6 medicald, prezentind Companiei lunar, nu mai tirziu de data de 5 a lunii imediat urmdtoare,
dari de seamd despre volumul de asistenld medicalS acordat, conform modelului aprobat de Ministerul
Sdndtdfi, Muncii gi Protecliei Sociale gi Companie, pe tipuri de asistenld medicalS;
sd prezinte ddrile de seamd pentru luna decembrie/trimestrul IV gi facturile de platd pentru luna
decembrie/trimestrul IV al anului respectiv de gestiune conform termenelor stabilite de Companie,
ultimele zile ale lunii hind incluse in darea de seamd pentru luna ianuarie a anului urm[tor;
sd prezinte Companiei, pind la data de 15 a lunii imediat urmdtoare trimestrului de gestiune,
informalia privind cazurile tratate cu leziuni corporale gi alte maladii pricinuite persoanelor asigurate
din vina persoanelor frzice gi juridice, dupd modelul solicitat de Companie;
sd prezinte materialele/documentele gi sd creeze condiliile necesare, inclusiv prin asigurarea
accesului in incdperile de serviciu, in vederea evaludrii gi monitorizdrii din partea Companiei a
volumului gi modului de acordare a asistenlei medicale, in temeiul prezentului Contract, precum gi
gestiondrii mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurdrii obligatorii de asistenld medicald, in
limita serviciilor medicale contractate;

n u/ VN

uompanlel, in termen de cel mult J zlle dupa adoptarea decrzre\ despre intreruperea
ivitSlii sau anularea licenlei, reorganizarea sau lichidarea instituliei, inilierea procesului de
insolvabilitate, pentru ca Compania sd poatd incheia contracte cu altd institutie medicald;
sd respecte prevederile standardelor medicale de diagnostic Ai tratament gi ale protocoalelor
clinice aprobate de Ministerul Sdndtalii, Muncii gi ProtecJiei Sociale;
sd utilizeze sistemele informalionale ale Ministerului Sendtelii, Muncii gi Protecjiei Sociale
Companiei, prezentind gi preluind rapoarte gi alte date prevdzute de actele normative in vigoare gi
prezentul contract;
sd asigure veridicitatea datelor incluse in facturile gi ddrile de seamd prezentate Companiei;
s[ acopere, din contul mijloacelor financiare obfinute, conform prezentului contract, doar
cheltuielil e nece sare r ealizdrir Pro gramului unic ;
s6-gi reinnoiascd baza tehnico-materiald, dupd caz, drn alocaliile fondatorului gi mijloacele
financiare oblinute in conformitate cu legislafia in vigoare;
sd utilizeze mijloacele financiare din fondurile asigurdrii obligatorii de asistenld medicald numai
pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii de
asistenla medicald gi persoanelor neasigurate care au dreptul la asistenld medicald specif,rcatd in
Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurdrii obligatorii de asistenla medicald;
s[ nu incaseze, de la persoanele asigurate, sume pentru serviciile medicale prestate in cadrul
executdrii prezentului Contract gi a condiliilor stabilite in Normele metodologice de aplicare a
Programului unic;
sd asigure respectarea Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru
tratamentul in condilii de ambulator al persoanelor inregistrate la medicul de familie, aprobat prin
Hotbrirea Guvernului nr.I37 2 din 23 decembrie 200 5 ;
sd asigure completarea formularului de reletd pentru prescrierea qi eliberarea medicamentelor
compensate din fondurile asigurdrii obligatorii de asistenld medicald in conformitate cu Instrucliunea
de completare a reletei pentru medicamente compensate din fondurile asigurdrii obligatorii de asistenld
medicald, aprobatd prin ordinul comun al organului central de specialitate al administraliei publice in
domeniul respectiv gi Compania Nalionald de Asigurdri in Medicind.
3.2. Compania se obligS:
sd transfere Prestatorului mijloacele frnanciare, 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, calitdlii gi costului
asistenlei medicale acordate persoanelor, precum gi gestionarea mijloacelor financiare provenite din
fondurile asigurdrii obligatorii de asistenld medicald, in limita serviciilor contractate.
sa comunlce

-\
4. Costul serviciilor, termenul gi modul de achitare
4.1. Serviciile medicale acordate in cadrul asigur6rii obligatorii de asisten!&rnedicald vor fi
contractate de Companie in baza tarifelor negociate cu Prestatorul, fdr[ a depagi tarifele aprobate de
Guvern, gi a costurilor serviciilor medicale aprobate conform actelor normative in vigoare.
4.2. Compania achitd lunar sau trimestrial, in dependenld de mijloacele hnanciare disponibile
Prestatorului serviciile acordate, conform ddrilor de seam[ gi facturilor de platd, dar nu mai mult de
volumul prevdzut in prezentul Contract gi nu mai tirziu decit la expirarea unei luni de la data
prezentdrii facturii de plata.
4.3. Abrogat prin Hotdrirea Guvernului nr.43 din 16.01.2018.
4.4. Pentru tipurile de servicii medicale contractate, pentru care in Criteriile de contractare a
instituliilor medico-sanitare in cadrul sistemului asigurdrii obligatorii de asistenld medicald este
prevdzutd achitarea in avans, Compania efectueazd.lunar, in limitele mijloacelor financiare disponibile,
pind la data de 15 a lunii respective, pl61i in avans in mdrime de pin6 la80%o din llI2 parte din suma
contractuald aferentd acestor servicii.
4.5. in cazulin care suma transferatd in avans va depdgi suma calculatd in baza ddrilor de seamd
acceptate pentru serviciile prestate, conform prezentului Contract, diferenja oblinutd va fr relinutd din
contul transferurilor ulterioare sau, dupd caz, returnatd la conturile Companiei.
4.6. Volumul anual de servicii medicale achitat din fondurile de asigurare obligatorie de asistenld
medicald poate h revdzut in partea majordrii sau micgordrii lui in dependenld de activitatea
Prestatorului gi a posibilitdlilor financiare ale Companiei.
4.7. Descrierea detaliatd a modalit[lii de achitare a serviciilor medicale este prevdzutd anual in
Criteriile de contractare a institutiilor medico-sanitare in cadrul sistemului asigurdrii obligatorii de
asisten!6 medical6.

5. Responsabilitatea Plr{ilor contractante
prestatorul
este obligat sd repare prejudiciile cauzate Companiei prin prezentarea spre
5.1.
pentru achitare a
achitare a documentelor de platd neautentice, a documentelor de platd cu indicarea
asigurare
serviciilor care de fapt nu au fost acordate sau nu trebuiau sd he achitate din fondurile de
volum'
alt
in
acordate
fost
au
sau
unic,
obligatorie de asistenia medicald, in conformitate cu Programul
al
cerut
nivelul
La serviciile neacordate se atribuie gi cazurile cind serviciile au fost prestate sub
calitdtii gi calificdrii, inclusiv condilionarea procurdrii de cdtre pacient a medicamentelor,
*investigafiilor gi achitarea altor pldli nelegitime.
;i:.i" c}l confirmdrii cazurilor menlionate la subpunctul 5.1 prin raport de evaluare intocmit
transferurilor
de structurile abilitate ale Companiei, Compania va reline suma prejudiciatd din contul
imediat urmdtoare.
oentru
' - s luna
il . prestatorii de servicii medicale in asistenla medicald primard, asistenla medicald

pentru:
specializatd de ambulator qi asistenld medicala spitaliceascd poartd responsabilitate
medicam
pentru
reletelor
prescrierea neregulamentard gi/sau neargumentatd' a
din fondurile asigurdrii obligatorii de asistenld medicald, precum gi pentru eliberarea
biletelor de trimitere (F nr.027le) pentru spitalizare programatd 9i servicii me
p.rio**td. in cazul in care in urma evaluirilor va fi constatati prejudicierea fondurilor asigurdrii
la contul
obligatorii'de asistenld medicald, Compania va percepe suma prejudiciatd, care se va transfera
medicamente
pentru
Coripaniei. in cazul completdrii neiegulamentare a formularului de refet[
aplica o penalitate
compensate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenld medicald, Compania va
de 5o/o din suma compensatd a reletelor completate eronat;
edicul de familie din institu{ia medico-sanitard ce
atdrii inregistrdrilor duble ale persoanelor' precum
tabilit, Compania va reline suma aferentd, la tariful
or pentru perioada imediat urmdtoare 9i va aplica o
penalitate in mdrime de I0o/o din suma ielinutd, care va fi transferatd la contul Companiei;
lista
neasigurarea veridicitalii informaliei introduse in darea de seamd privind numdrul 9i
cu
nominald a pacienlilor beneficiari, cantitatea de medicamente utilizatd.. inclusiv medicamente
destinalie speciald, consumabile gi dispozitive medicale in conformitate cu prevederile actelor
normative in vigoare, precum gi atte acte justificative la cererea Companiei. in cazul constatdrii
perioada
inscrierilor neautentice,^ Compania va reline suma aferentd din contul transferurilor pentru
fi
transferatd
va
care
relinutd,
imediat urmdtoare gi va aplica o penalitate in mlrime de 10% din suma

;e
la contul Companiei;
de clasificare in
in
Sistentul
osticelor ;i procedurilor
nerespectarea Standard
nerespectarea lor se constatd mdrirea neargumentatd
grupe de diagnostice (DRG).
codificdrii, se va reline diferenla de cost al cazurilor
a costului cazului, ca urmare
urmdtoare.
de pin6la lj dupa auditul codificdrii din contul transferurilor pentru perioada imediat
prevdzute
de Contract,
medicale
5.3. in cazul confirmdrii refuzului de acordare a asistenlei
prestatorul va achita Companiei o penalitate de3ooh din valoarea estimatl a serviciilor medicale ce
documentar.
urrnau
--- a fi acordate gi va restitui pacientului cheltuielile suportate, confirmate
5.3f. Nu se admite dezafectarea de cdtre Prestatori a sumelor provenite din fondurile asigurdrii
obligatorii de asistenld medicald pentru alte scopuri decit cele pentru care sint stabilite conform
legiJaliei qi prezentului Contract. Pentru sumele dezafectate. depistate in urma evaludrilor 9i
de
monitorizdrilor efectuate, se va percepe suma dezafectatd gi se va aplica o penalitate in mdrime
stabilite
cele
decit
0,1% din sumd pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor in alte scopuri
de lesislatie. care se va transfera la conturile Companiei'
"
in urma
5 3t. prestatorul poarta responsabilitate pentru neexecutarea pretenJiilor inaintate
i se
evaludrii efectuate. in cazul neexecutdrii in termenul stabilit a pretenliilor inaintate, prestatorului
de
termen
nou
unui
aplicarea
va aplica o penalitat e de loh din suma menlionatd in pretenfie, cu
o penalitate de 2o/o
executare a acesteia. in cazul neexecutdrii repetate a pretenliei, Compania va aplica
din suma inaintatd in ultima pretenlie.
5.4. pentru neachitarea, in termenele stabilite in prezentul Contract, a serviciilor medicale
restantd
acordate de cdtre prestator, Compania va achita o penalitate in mdrime de 0,010/o din suma

v/^

pentru fiecare zi deintirziere'
'
for![ major6, Partea care o invocd este exoneratd de rdspundere inbaza prezentului
5.5. ln
"*de
Contract:

/l

ol

I

Partea nommahzata trebule sa anunle cealalta parte, ln termen de 5 zrle, clespre apar\n
respectivului caz de forla majord, precum gi despre incetarea acestuia;
dacd nu procedeazl,la anunlarea, in termenele prevlzute mai sus, a inceperii gi incetdrii cazului
de fo4d majord, Partea care il invocd suportd toate daunele provocate celeilalte p6r1i prin neanunlarea
in termen;
in cazul in care acfiunea forlei majore se prelungegte 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 gi justificate
documentar care, fiind incluse in costul serviciilor medicale prestate, au fost achitate de bompanie
conform prezentului Contract.
6. Procedura de incheiere a Contractului qi termenul de valabilitate
6.1. Prezentul Contract se considerdincheiat din data semndrii lui de cdtre Pdr,ti gi devine valabil
de la I ianuarie 2018 pind la 31 decembrie 2018.
6'2. Procedura de negociere a condiliilor Contractului pentru anul urmdtor va fi inifiatd, de
regul6, pind la data de I noiembrie a anului curent de gestiune. Pini la data de 31 decembrie Compania
pregdteqte gi coordoneazd,cuPrestatorul proiectul contractului gi anexele respective.
7. Modificarea, incetarea gi rezilierea Contractului
cazul in care vor surveni modificdri ale tarifelor la serviciile medicale, Pdrlile vor
modifica volumul acestor servicii in limitele sumei contractuale anuale.
7.2. Prezentul contract poate fi rcziliat din initiativa companiei. printr-o notificare in

7.1.

in

urmdtoarele cazuri:
daca Prestatorul nu incepe activitatea in termen de 7 zile calendaristice de la data semndrii
Contractului,in cazul executdrii de cdtre Companie a obligaliilor sale stipulate in prezentul Contract;
incaz de iniliere aprocesului de insolvabilitate, dizolvare, reorganizare,."iragere sau expirare a
licenlei sau a certificatului de acreditare a Prestatorului precum gi a auiorizalieisanitare de funcfionare;
dac6, din motive imputabile Prestatorului, acesta igi intrerupe activitatea pe o perioadd mai mare
de 30 de zile calendaristice;
in cazul refuzului Prestatorilor de a pune la dispozilia structurilor abilitate cu dreptul de evaluare
qi monitorizate ale Companiei, ca urnare a cererii in scris, a documentelor solicitate piivind
actele de
evidenld financiar-contabild a serviciilor acordate conform Contractului, a document-elor justificative
privind sumele achitate de Companie, a documentelor medicale gi administrative existente la nivelul
Prestatorului evaluat qi monitorizat, precum gi in cazul ingrddirii accesului in incdperile de serviciu, in
vederea evaludrii qi monitorizdrii dinpartea Companiei
7.3' Prezentul Contract poate fi rezlliit de cdtre Parlile contractante Sntru neonorarea

obligaliilor contractuale, cu condilia notificdrii intentiei de reziliere cu cel pulin 30

de

zile

calendaristice inaintea datei de la care se doregte rezilierea.
7.4. in caz de modificare pe parcursul anului de gestiune a legislaliei ce reglem enteazd,sistemul
ocrotirii sAndtdlii, modul de acordare a asistenlei medicale sau condiliile de contractare a prestatorilor
in sistemul de asigurare obligatorie de asistenli medicald, Pd4ile contractante se obligd in termen de
30 de zile calendaristice din data survenirii modificdrilor sd modifice prezentul Contract prin acorduri
adilionale' Refuzul Prestatorului de a semna acorduri adilionale in termenul stabilit in prezentul
subpunct va servi drept temei pentru rezlliereaautomatd a Contractului.
8. Coresponden{a
8.1. Corespondenia ce line de derulareaprezentului Contract se efectueazd.in scris prin pogtd,
fax, curier sau in format electronic la adresele de corespondenla menlionate in rechizitele Contractului.
8.2' Fiecare Parte contractantd este obligatS, in termen de 3 zile din data la care intervin
modificdri ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax, adresd electronicd oficiald). sd notifice celeilalte
Pdrfi contractante schimbarea suryenitd."

