ACORD ADIŢIONAL NR.7
la Contractul de acordare a asistenţei medicale
(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală nr. 05-08/24 din 31 decembrie 2019
mun. Chişinău

29 septembrie 2020

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - Companie), reprezentată de
către Agenţia teritorială Centru, în persoana dnei Maia Radilov, director adjunct, şef Secţie relaţii
cu beneficiarii Chişinău, care acţionează în baza Ordinului CNAM nr.421-o din 2 septembrie 2020
şi a Statutului, şi Instituţia medico-sanitară publică „Spitalul Clinic municipal de Copii
„Valentin Ignatenco””, reprezentată de către dna Lilia Chiosea, vicedirector medical pe probleme
de pediatrie (în continuare - Prestator), care acţionează în baza Dispoziţiei primarului general al
mun. Chişinău „Cu privire la suspendarea activităţii dlui Alexandru Holostenco din funcţia de
director al IMSP „Spitalul Clinic municipal de Copii „Valentin Ignatenco” cu nr.619 din data de
27 noiembrie 2019” şi a Statutului, au convenit asupra următoarelor:
Contractul nr.05-08/24 din 31 decembrie 2019, modificat prin Acordul adiţional nr. 1 din 26
mai 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, Acordul adiţional nr.5 din 24 august 2020 şi Acordul adiţional nr.6 din
01 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:
1. La p.2.2 din Contract textul „95 647 315 MDL 24 bani (nouăzeci şi cinci milioane şase sute
patruzeci şi şapte mii trei sute cincisprezece MDL 24 bani)” se substituie cu textul „97 192 697 MDL
58 bani (nouăzeci şi şapte milioane una sută nouăzeci şi două mii şase sute nouăzeci şi şapte MDL 58
bani)”.
2. Compartimentul ..Pentru perioada 01.04 - 31.12.2020” din Anexa nr.l la Contract se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„1) Finanţare în bază de D LG (CASE-MIX):
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2) Asistenţa medicală procurată per caz tratat în limita sumei contractuale:
Nr.
Denumire
Profil
Suma (lei)
program
d/o
îngrijiri medicale paliative
Cazuri cronice
228 645.00
1
(hospice)
Reabilitare pediatrică
Total
228 645.00

Sum a (lei)

49 706 865,26

Tarif (lei)
495.90
5 081

3) Suma alocată pentru Unitatea de Primire Urgente tip III pentru volumul de asistenţă medicală
prestat persoanelor asigurate, care ulterior nu au fost spitalizate, constituie 12 854 512 MDL 50 bani.
4) Suma de 220 411 MDL 80 bani este destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de
încadrarea medicilor rezidenţi pentru acordarea asistenţei medicale.

5) Subvenţii pentru acoperirea creşterii cheltuielilor de personal constituie 8 568 906 MDL 32
bani.
6) Buget global cu destinaţie specială COVID-19 pentru lunile aprilie-august constituie 7 062
396 MDL 18 bani.
7) Suma totală alocată pentru asistenţa medicală spitalicească pentru perioada 01.04-31.12.2020
constituie 78 641 737 MDL 06 bani.”

