
ACORD ADIŢIONAL NR. 8
la Contractul de acordare a asistenţei medicale 

(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală nr. 05-08/9 din 31 decembrie 2019

mun. Chişinău 17 august 2020

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare -  Companie), reprezentată de 
către dnaValentina Buliga, director general, care acţionează în baza Statutului şi Instituţia Medico- 
Sanitară Publică „Institutul Oncologic”, reprezentată de către dna Larisa Catrinici, director (în
continuare -  Prestator), care acţionează în baza Regulamentului, au convenit asupra următoarelor:

Contractul nr.05-08/9 din 31 decembrie 2019, modificat prin Acordul Adiţional nr.l din 02 martie 
2020, Acordul adiţional nr.2 din 06 martie 2020, Acordul adiţional nr.3 din 21 mai 2020, Acordul 
adiţional nr.4 din 26 mai 2020, Acordul adiţional nr.5 din 22 iunie 2020, Acordul adiţional nr.6 din 01 
iulie 2020, Acordul adiţional nr.7 din 31 iulie 2020, se modifică după cum urmează:

1. La p.2.2 din Contract textul „294 017 407 MDL 30 bani (două sute nouăzeci şi patru milioane 
şaptesprezece mii patru sute şapte MDL 30 bani)” se substituie cu textul „289 163 159 MDL 30 bani 
(două sute optzeci şi nouă milioane una sută şaizeci şi trei mii una sută cincizeci şi nouă MDL 30 bani)”.

2. Anexa nr.4 se expune în redacţie nouă.
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Anexa nr.______
la Contractul de acordare a asistenţei 
medicale (de prestare a serviciilor medicale) 
în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă
medicală n r.___________________
din_________________________ 2019

Screening-ul mamografic prin radiografia digitală mobilă din localităţile rurale în
cadrul Programului „Un doctor pentru tine”

1. în martie 2020, conform prezentului Contract, Prestatorului i se stabileşte 
următorul volum de servicii:

Nr.
d/o Servicii Tarif

(Ie i)

Suma
( le i)

1. Screening-ul mamografic prin radiografia digitală mobilă 512 266 752,0

2. Prestatorul va prezenta la Compania lunar, până la data de 5 a lunii următoare, 
raportul narativ (care va conţine informaţia privind mersul Programului, modalitatea de 
selectare a persoanelor investigate, precum şi numărul acestora, rezultatul investigaţiei, 
informaţia privind măsurile întreprinse în cazul persoanei cu suspecţii la patologie) 
conform Anexei nr. 2 la Ordinul MSMPS nr. 1514 din 31.12.2019, darea de seamă 
personificată privind raportarea serviciilor medicale profilactice prestate, precum şi darea 
de seamă privind volumul acordat de examinări profîlactice/screening mamografic prin 
radiografia digitală mobilă, conform formularului nr.l-21/d, aprobat prin ordinul comun al 
MSMPS şi CNAM nr.l98/86-A din 17.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
Compania prelucrează datele cu caracter personal în temeiul competenţelor atribuite prin 
prisma statutului de operator de date cu caracter personal.

3. Compania va efectua lunar, în limitele mijloacelor financiare disponibile, până la 
data de 15 a lunii respective, plăţi în avans în mărime de până la 80% din 1/12 parte din 
suma contractuală aferentă acestor servicii.

4. Compania va finanţa lunar sau trimestrial, în dependenţă de mijloacele financiare 
disponibile Prestatorului serviciile acordate, conform documentelor confirmative (dări de 
seamă, rapoarte narative, facturi fiscale), dar nu mai mult de volumul prevăzut în prezentul 
Contract şi nu mai târziu decât la expirarea unei luni de la data prezentării facturii fiscale.


