
ACORD ADIŢIONAL NR.1
Ia Contractul de acordare a asistenţei medicale 

(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală nr. 05-08/315 din 28 decembrie 2018

mun. Chişinău 13 mai 2019

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare -  Companie), reprezentată de 
către dna Tamara Andruşca, director general, care acţionează în baza Statutului şi Instituţia 
medico-sanitară publică „Spitalul clinic municipal Nr.l”, reprezentată de către dl Iurie Crasiuc, 
director (în continuare -  Prestator), care acţionează în baza Statutului, au convenit asupra 
următoarelor:

Contractul nr.05-08/315 din 28 decembrie 2018 se modifică după cum urmează:

1. La p.2.2 din Contract textul „120 395 259 MDL 37 bani (una sută douăzeci milioane trei 
sute nouăzeci şi cinci mii două sute cincizeci şi nouă MDL 37 bani)” se substituie cu textul „121 486 
420 MDL 32 bani (una sută douăzeci şi unu milioane patru sute optzeci şi şase mii patru sute douăzeci 
MDL 32 bani)”.

2. Anexa nr. 2 la Contract se expune în redacţie nouă: 
1) Finanţare în bază de DRG (CASE-MIX):_________

Denumire program Numărul de 
cazuri tratate

ICM
estimativ Tarif (lei) Suma (lei)

P ro g ram  gen era l 26  700 0 ,9465 4  355 110 057  600,25
C h iru rg ie  de  z i 500 0 ,7 8 7 9 4 355 1 715 652,25
Total 27 200 X X 111 773 252,50

2)Asistenţa medicală procurată per caz tratat în limita sumei contractuale:
Nr.
d/o

Denumire
program Suma (lei) Profil Tarif (lei)

1 Cazuri cronice 1 503 028.00
Geriatrie 4 100

Reabilitare 5 081
Total 1 503 028.00

3) Suma alocată pentru secţia de internare pentru persoanele asigurate, care ulterior nu au fost 
spitalizate, constituie 978 285 MDL.

4) Suma de 5 095 314 MDL este destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea 
medicilor rezidenţi pentru acordarea asistenţei medicale.

5) Suma de 1 091 160,95 lei este destinată pentru procurarea preparatelor Beractantum şi 
Surfactantum în baza Planului de finanţare pentru anul 2019 a medicamentelor şi dispozitivelor cu 
destinaţie specială, aprobat prin Ordinul CNAM nr.l9-A din 24 ianuarie 2019.

6) Suma totală alocată pentru asistenţa medicală spitalicească constituie 120 441 040 MDL 45
bani.

3. Anexa nr.3 la Contract:
se completează cu două puncte noi, pct.6 şi pct.7, cu următorul conţinut:

„6. Pe măsura utilizării preparatelor menţionate în pct.5) din Anexa nr.2 la Contract, 
Prestatorul va prezenta trimestrial darea de seamă personificată privind utilizarea medicamentului 
(formularul nr.l-27/d) în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti în conformitate cu prevederile ordinului



comun al MS şi CNAM nr.l98/86-A din 17.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi alte acte doveditoare la cererea Companiei.”

7. Achitările din partea CNAM pentru procurarea preparatelor menţionate în pct.5) din Anexa 
nr.2 la Contract se vor efectua în baza facturilor prezentate de IMS şi contractelor de achiziţionare a 
medicamentelor respective.”

Compania

Tamara Andruşca Iurie Crasiuc

L.Ş.




