
ACORD ADIŢIONAL NR.5 
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 24 august 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 N r .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 modificat prin Acordul adiţional nr.l din 09 iunie 
2020, Acordul adiţional nr.2 din 22 iunie 2020, Acordul adiţional nr.3 din 01 iulie 2020 şi Acordul 
adiţional nr.4 din 31 iulie 2020, se modifică după cum urmează:

1. La p.2.2 din Contract textul „146 257 177 MDL 88 bani (una sută patruzeci şi şase milioane 
două sute cincizeci şi şapte mii una sută şaptezeci şi şapte MDL 88 bani)” se substituie cu textul 
„153 706 250 MDL 09 bani (una sută cincizeci şi trei milioane şapte sute şase mii două sute cincizeci 
MDL 09 bani)”.

2. în Anexa nr. 1 la Contract:

se completează cu un punct nou, pct.2) cu următorul conţinut:

„2) Subvenţii pentru acoperirea creşterii cheltuielilor de personal constituie 106 830 MDL 73 
bani.”

pct.2) devine, respectiv pct.3) şi se expune în redacţie nouă:

„3) Suma totală alocată pentru asistenţa medicală specializată de ambulator constituie 1 272 210 
MDL 73 bani.”

3. Pct.4), pct.5) şi pct.8) din Compartimentul „Pentru perioada 01.04 -  31.12.2020” al Anexei
nr.2 la Contract:

„4) Suma de 3 347 708 MDL 10 bani este destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de 
încadrarea medicilor rezidenţi pentru acordarea asistenţei medicale.

5) Subvenţii pentru acoperirea creşterii cheltuielilor de personal constituie 8 055 356 MDL 79
bani.

8) Suma totală alocată pentru asistenţa medicală spitalicească pentru perioada 01.04-31.12.2020 
constituie 119 999 850 MDL 99 bani.”

4. Prezentul acord intră în vigoare de la 01 septembrie 2020 şi este valabil pe perioada de acţiune 
a contractului.


