
CONTRACT Nr. 
de achiziţionare servicii de educaţie medicală continuă 

Cod CPV^ 80320000-3 

"16 " ianuarie 2019 mun.Chişinău_ 
(localitatea) 

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 

Centrul de Educaţie Medicală Continuă a 
Personalului Medical şi Farmaceutic cu 
studii medii(CEMCPMFSM) 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin director Vera Loghin, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza Regulamentului, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denuniit(a) în continuare Vînzător/Prestator 

inr.239862 din 01.12.2011, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrid de Stat) 

pe de o parte, 

_ IMSP Institutul Oncologic 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin director Larisa CATRINICI, 
(funcţia, numele, prenumele) . 

care acţionează în baza PŞJ&CA_ 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denuinit(a) în continuare Beneficiar 
ck'uy 4-f îl- 2op% 

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de o parte, 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 
a. Achiziţionarea de servicii de educaţie medicală continuă , 

(denumirea bunului, serviciului) 
denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform 

(procedura de achiziţie) 
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 
„ " 20 . 



l.Obiectul Contractului 
1. Obiectul prezentului contract constituie serviciile de educaţie medicală continuă, prestate de 

către CEMCPMFSM, delegaţi de Beneficiar la cursuri, prevăzute în Planul de EMC pentru anul 
de studii 2019, aprobat la 12.09.2018 de către Ministerul Sănătăţii,Muncii şi Protecţiei Sociale al 
RM, cu condiţia suportării cheltuielilor în volum de 100% de către „Beneficiar". 

2. Termenii şi condiţiile de prestare a serviciilor 
2.1 Prestarea serviciilor se efectuează conform planului de EMC pentru anul de studii 2019, aprobat 

de Ministerul Sănătăţii,Muncii şi Protecţiei Sociale al RM, ţinînd cont de prevederile pct.l al 
prezentului contract şi anexei nr. 1 la prezentul contract. 

3. Preţul şi condiţiile de plată 
3.1 Taxa de studii este stabilită în lei moldoveneşti, conform tarifelor aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr.710 din 06 august 2010 cu modificările şi completările la Hotărîrea Guvernului 
nr. 928 din 13 august 2007, anexa nr.4 . 

3.2 Suma totală a prezentului contract este stabilită în lei moldoveneşti şi constituie 75985,00 lei 
(Şaptezeci şi cinci mii nouă sute optzeci şi cinci lei 00 bani). 

3.3 în caz de modificare a tarifelor de stat pentru studii sau alte tipuri de cheltuieli, poate fi efectuată 
modificarea sumei contractuale conform noilor preţuri, stabilite prin actele normative în vigoare, 
prin intermediul unui Acord adiţional încheiat între ambele Părţi. 

3.4 Achitarea plăţilor pentru serviciul prestat, se efectuează conform facturii fiscale. 
3.5 Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în 

prezentul contract. 
3.6 In cazul în care „Beneficiarul" nu a întreprins masurile de rigoare întru asigurarea 

achitarii serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile punctului 3.4 al prezentului 
contract, „PrestatoruP'este în drept să reţină înmînarea certificatelor ce confirmă 
absolvirea cursurilor pînă la achitarea totală a sumelor. 

4. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
4.1 Obligaţiile Beneficiarului 
a) Să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea prezenţei personalului medicali cu studii medii 

la cursurile indicate în anexa nr.l al prezentului contract. 
b) Să asigure achitarea taxei de studii conform prevederilor prevăzute în p.3.5 al prezentului 

contract. 
4.2 Drepturile Beneficiarului 
a) Conducătorul instituţiei medicale are dreptul să solicite informaţie despre frecvenţa la ore a 

personalului medical delegat la cursuri. 
b) Să solicite la necesitate modificarea specificaţiilor din anexa nr.l la prezentul contract. 
4.3 Obligaţiile Prestatorului 
a) Să asigure admiterea personalului medicali cu studii medii delegaţi de către „Beneficiar" la 

cursuri în cadrul CEMCPMFSM în conformitate cu prevederile anexei nr.l a prezentului 
Contract. 

b) Să asigure calitativ instruirea personalului în baza programelor de studii, aprobate de Ministerul 
Sănătăţii,Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova. 

c) Să acorde personalului medical aflat la cursuri posibilităţi de a beneficia de serviciile bibliotecii. 
d) Să acorde personalului medicali la solicitare pe perioada de studiilor loc în cămin, cu achitarea 

integrală a taxei de cazare, conform tarifelor în vigoare. 
e) Să elibereze personalului medicali certificatele confirmative despre absolvirea cursurilor. 
f) Să informeze „Beneficiarul" la cererea acestuia despre persoanele care au lipsit de la cursuri. 
4.4 Drepturile Prestatorului 
a) Să reţină eliberarea certificatelor confirmative despre absolvirea cursurilor de EMC pînă la 

achitarea taxei pentru studii de către Beneficiar. 
b) Să exmatriculeze personalul medical care a absentat 1/4 din numărul orelor de curs. 
4.5 Obligaţiile personalului medical cu studii medii 
a) Să respecte disciplina de studii în CEMCPMFSM, să păstreze patrimoniul, să posede o înaltă 

cultură şi etică în comportament. 
b) Să îndeplinească programul cursului solicitat; 



c) Să respecte Regulamentului de ordine internă a CEMCPMFSM; 

5. Rezilierea Contractului 
5.1 Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi, sau în mod unilateral în caz 

de: 
• nerespectarea de către „Beneficiar" a termenilor de achitare a plăţilor în conformitate cu 

prevederile punctului 3.4 si 3.5 al prezentului Contract; 
• nerespectarea de către „Prestator" a termenilor cursurilor în conformitate cu prevederile anexei 

nr. 1 al prezentului Contract; 
4.2. Contractul va fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia înaintarii unei 

notificări cu 30 zile înaintea datei presupuse rezilierii. 
4.3 Orice conflict rezultat din prezentul contract, care nu va putea fi soluţionat de către părţi pe cale 

amiabilă în termen de 30 zile din momentul apariţiei, se va supune soluţionării în conformitate cu 
legislaţia în vigoare a RM. 

4.4 Orice modificări sau completări a prezentului contract sunt valabile numai in cazul cind se 
efectueaza in scris, prin semnarea unui acord adiţional, care întră în vigoare de la data semnării 
acestuia de către ambele Părţi. 

4.5 Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie sa fie executate necondiţionat. 

6. Dispoziţii finale 
5.1. Nici una dintre părţi nu are dreptul să transmită obligaţiunile şi drepturile sale de contract unor terţe 

persoane, fără înştiinţarea şi acordul în scris al celeilalte părţi. 
5.2. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare , avînd aceeaşi forţă juridică. 
5.3 Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării lui, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019. 

7. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 
CEMCPMFSM 
Adresa poştală:2060 mun.Chişinău 
str.Butucului,2 
Telefon/fax:022-52-81 -14,52-10-05 
Cont IBAN:MD73TRPAAA142310B15337AA 
Banca:Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat 
Adresa poştală a băncii: 
Cod: TREZMD2X 
Cod fiscal: 1011601000239 

IMSP Institutul Oncologic 
Adresa poştală: 

Telefon:069231778 

Cont IBAN: MD94ML000000002251702316 

Banca: BC Moldinconbank SA 

Adresa poştală a băncii: 
Cod: MOLDMD2X302 

Cod fiscal: 1003600151023 

8.Semnăturile părţilor 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 

Semnătura a u t o r i z a t ă ^ O ^ c T ^ 

i^xrm 
Semnătura autorizată: ~ Q f Y 

L.S. 

Contabil: 
înregistrat Nr.: 
Trezoreria: 
Data: 

q 



Anexa nr.l 
Ia contractul nr. 76 din 16.01.2019 

cu privire Ia achiziţionarea serviciilor 
de perfecţionare a cadrelor medicale 

SPECIFICAŢIA 
Serviciilor 

N/o Denumirea cursului solicitat Perioada 
cursului solicitat 

Preţ 
pentru 1 

pers/ 
curs 

Nr. De 
persoane 

Suma 

Ianuarie 
1. Asistenţa medicală în anestezie şi 

reanimare 
14 01 08 02 1150 1 1150,0 

2. Profilaxia şi combaterea 
hepatitelor virale şi SIDA 

28 01 01 02 518 1 518,0 

Total 1668,0 
Februarie 

1. Masaj şi Kinetoterapie 04 02 01 03 1150 1 1150,0 
2. Nursing clinic 04 02 15 02 693 3 2079,0 

3. Psihologia managerială 
(Institutul Oncologic) 

04 02 08 02 518 20 10360,0 

4. Comunicarea, etica şi deontologia 
în activitatea personalului medical 
mediu 

11 02 15 02 518 1 518,0 

5. Asistenţa medicală în 
hemotransfiizie 

18 02 08 03 1018 1 1018,0 

6. Asistenţa medicală în săli de 
operaţii 

18 02 15 03 1150 1 1150,0 

7. Asistenţa medicală în stomatologie 25 02 22 03 1150 1 1150,0 
8. Aspecte psihologice în activitatea 

asistentului medical 
25 02 01 03 518 6 3108,0 

Total 20533,0 
Martie 

1. Diagnosticul de laborator 
biochimic 

18 03 12 04 1150 1 1150,0 

2. Asistenţa medicală în oncologie 18 03 12 04 1150 25 28750,0 
3. Comunicarea, etica şi deontologia 

în activitatea personalului medical 
mediu. 

18 03 22 03 518 2 1036,0 

Total 30936,0 
Aprilie 

1. Asistenţa medicală în chirurgie 01 04 26 04 1150 1 1150,0 
2. Profilaxia şi combaterea 

hepatitelor virale şi SIDA 
15 04 19 04 518 1 518,0 

3. Controlul calităţii în investigaţiile 
de laborator 

15 04 19 04 518 1 518,0 

Total 2186,0 
Mai 

1. Diagnosticul de laborator clinic 13 05 07 06 1150 1 1150,0 
2. Electrocardiografia 13 05 17 05 518 1 518,0 
3. Asistenţa medicală în anestezie şi 27 05 21 06 1150 2 2300,0 



reanimare 
4. Autoclavare 

(specializare) 
27 05 21 06 1150 2 2300,0 

Total 6268,0 
Septembrie 

1. Asistenţa medicală în reanimare şi 
terapie intensivă la copii 

02 09 20 09 1018 1 1018,0 

2. Asistenţa medicală în săli de 
tratament 

09 09 27 09 1018 1 1018,0 

3. Diagnosticul de laborator 
bacteriologic 

16 09 11 10 1150 1 1150,0 

4. Diagnosticul de laborator clinic 23 09 18 10 1150 1 1150,0 
5. Asistenţa medicală în anestezie şi 

reanimare 
23 09 18 10 1150 2 2300,0 

6. Asistenţa medicală în în săli de 
operaţii 

30 09 25 10 1150 2 2300,0 

Total 8936,0 
)ctombrie 

1. Diagnosticul funcţional 14 10 01 11 1018 2 2036,0 
2. Diagnosticul de laborator 

histologic şi citologic 
21 10 01 11 693 2 1386,0 

Total 3422,0 
Noiembrie 

1. Asistenţa medicală în săli de 
tratament 

11 11 29 11 1018 2 2036,0 

Total 2036,0 
Total anual 75985,0 


