
ACORD ADIŢIONAL NR.l 
la Contractul de acordare a asistenţei medicale 

(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală nr. 05-08/26 din 31 decembrie 2019

mun. Chişinău 09 iunie 2020

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare -  Companie), reprezentată de 
către Agenţia teritorială Centru, în persoana dlui Tudor Pruteanu, director, 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.05-08/26 din 31 decembrie 2019 se modifică după cum urmează:

1. La p.2.2 din Contract textul „143 487 719 MDL 64 bani (una sută patruzeci şi trei milioane 
patru sute optzeci şi şapte mii şapte sute nouăsprezece MDL 64 bani)” se substituie cu textul „144 353 
844 MDL 52 bani (una sută patruzeci şi patru milioane trei sute cincizeci şi trei mii opt sute patruzeci 
şi patru MDL 52 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)

Program general 27 400 0.8598 5 278 124 341 868.56
Chirurgie de zi 750 0.8711 5 278 3 448 249.35
Program special "Infecţia cu 
Coronavirusul de tip nou 
(COVID-19)"

65 1.2775 4 667 387 536.01

Total 28 215 X X 128 177 653.92

2) Asistenţa medicală procurată per caz tratat în limita sumei contractuale:

Nr.
d/o

Denumire
program Suma (Iei) Profil Tarif (lei)

1 Cazuri cronice 6 177 513.99
Geriatrie 4 100

Reabilitare 5 081
Total 6 177 513.99

3) Suma alocată pentru Unitatea de Primire Urgente tip II pentru volumul de asistenţă medicală 
prestat persoanelor asigurate, care ulterior nu au fost spitalizate, constituie 1 034 047 MDL.

4) Suma de 4 171 905 MDL 15 bani este destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de 
încadrarea medicilor rezidenţi pentru acordarea asistenţei medicale.

5) Subvenţii pentru acoperirea creşterii cheltuielilor de personal constituie 1 004 179 MDL 26 
bani.

6) Suma de 1 757 040 MDL 32 bani este destinată pentru procurarea preparatelor Beractantum, 
Surfactantum şi Caffeinum Citrat.

7) Buget global cu destinaţie specială COVID-19 pentru luna aprilie constituie -  866 124 MDL 
88 bani.

8) Suma totală alocată pentru asistenţa medicală spitalicească constituie 143 188 464 MDL 52
bani.



3. Anexa nr.3 la Contract:
se completează cu un punct nou, pct.7, cu următorul conţinut:

„7. în anexa nr.2 la prezentul Contract suma indicată în pct.7) este destinată pentru acoperirea 
suplimentului legat de îndeplinirea indicatorului de performanţă profesională „Acordarea asistenţei 
medicale pacienţilor cu COVID-19, în baza definiţiei de caz contact/probabil/suspect/confirmat” 
conform prevederilor ordinului MSMPS nr.466 din 15.05.2020 cu privire la motivarea personalului.”


