
ACORD ADIŢIONAL NR. 1 
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 2021

mun. Chişinău 16 februarie 2022

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare -  Companie), reprezentată de către 
dl Ion Dodon, director general, care acţionează în baza Statutului şi Instituţia Medico-Sanitară Publică 
„Institutul Oncologic”, reprezentată de către dl Ruslan Baltaga, director (în continuare -  Prestator), care 
acţionează în baza Regulamentului, au convenit asupra următoarelor:

Contractul nr.05-08/9 din 31 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:
1. La pct.2.2 din Contract textul „421 211 067 MDL 50 bani (patru sute douăzeci şi unu milioane 

două sute unsprezece mii şaizeci şi şapte MDL 50 bani)” se substituie cu textul „421 533 632 MDL 69 bani 
(patru sute douăzeci şi unu milioane cinci sute treizeci şi trei mii şase sute treizeci şi doi MDL 69 bani)”.

2. Pct.l) din Anexa nr.2 la Contract se expune în redacţie nouă: 
1}________________________________________________________

Denumire program
M etoda  
de plată

Numărul 
de cazuri 

tratate Tarif ICM Suma
Program general Per caz 22 406 6 616 1,8766

290 115 075,57
Program special „Infecţia cu 
Coronovirusul de tip nou (COVID-19)”

Per caz 169 8 932 33837

Chirurgie de zi Per caz 1 200 6 616 0,8595
Program special „Protezarea aparatului 
locomotor" Per caz 10 6 616 3,9088 258 606,21

Consumabile costisitoare AMS Plata retrospectivă 2 390 000,00
Radioterapia AMS Per şedinţă 6 200 000,00
Salarizare rezidenţi Plata retrospectivă 8 107 343,20
Medicamente costisitoare AMS Plata retrospectivă 41 681 656,00
Buget global cu destinaţie specială 
COVID-19 pentru luna ianuarie Buget global 322 565,19

TOTAL 349 075 246,17

3. Anexa nr.5 la Contract se completează cu un punct nou, pct.17, cu următorul conţinut:
„17. în Anexa nr.2 la prezentul Contract „Bugetul global cu destinaţie specială COVID-19” este 

destinat 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/confîrmat” conform prevederilor ordinului MSMPS nr.466 din 15.05.2020 cu 
privire la motivarea personalului.”
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