
CONTRACT nr.______          

de colaborare privind prestarea serviciilor medicale 

 

 «          »          2022                                                                                                                   mun.Chişinău 

Prestator/Beneficiar Beneficiar/Prestator 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă , 

reprezentată prin  Mihail Ciocanu – director , 

care acţionează în baza  Regulamentului , 

denumit în continuare Prestator/Beneficiar, pe de 

o parte, 

                                                                                , 

reprezentată prin                                                       , 

care acţionează în baza                                              , 

denumit în continuare Beneficiar/Prestator, pe de 

altă parte, 

 

în temeiul p.3.1 din Contractul de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul 

asigurării obligatorii de asistență medicală, semnat cu CNAM, pentru asigurarea continuității asistenței 

medicale conform Protocoalelor clinice naționale , au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:   
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie, dar nu se limitează, acordarea asistenței medicale 

(consultații, investigații, transferuri intra-spitalicești și altă asistență), acordate reciproc pacienților internați. 

1.2. Prestatorul se obligă să presteze servicii medicale conform necesităţilor reale a Beneficiarului.  

1.3. În cazul utilizării dispozitivelor medicale și accesoriilor, medicul prestator va prezenta actul de prestare  

a serviciilor medicale către serviciul economico-financiar întru emiterea contului de plată și a facturii fiscale 

și înaintarea acesteia spre plată Beneficiarului, inclusiv prețul dispozitivelor medicale și accesoriilor. 

1.4. Prestatorul poartă responsabilitate deplină pentru realizarea corectă şi în termen a contractului , conform 

standardelor medicale și Protocoalelor clinice naționale în vigoare. 

1.5. Beneficiarul poartă responsabilitate deplină pentru achitarea în termen a consultațiilor, investigaţiilor 

efectuate de către Prestator incluse în actul de verificare/confirmare a serviciilor medicale prestate.  

1.6. Achitarea se va efectua prin virament în decursul a 10 zile din data semnării actului de 

verificare/confirmare a serviciilor medicale prestate. 

1.7. Responsabilitatea organizării și monitorizării, efectuării în termenii și condițiile stabilite a serviciilor 

reciproc acordate și a ședințelor CMC consultative, revine vicedirectorilor pe profil. 

1.8. Solicitările de asistență medicală sunt adresate serviciilor operative, fiind coordonate cu vicedirectorul 

medical. 

1.9. În cazul imposibilității oferirii serviciului solicitat, Prestatorul informează Beneficiarul în timp de 1 oră 

cu argumentarea motivelor.  
 

2. TERMENII DE EXECUTARE 

2.1. Contractul intră în vigoare la                  2022, fiind încheiat pentru termen de 1 an, şi este valabil până la 

 31 decembrie 2022. În cazul că nici una din părți nu a solicitat finisarea colaborării, contractul se 

prelungește automat. 

2.2. La expirarea termenului de valabilitate al Contractului, părțile verifică cantitatea serviciilor prestate și 

suma achitată pentru acestea. 

2.3. Contractul poate fi reziliat înainte de termen la inițiativa uneia dintre Părți cu condiția unui preaviz de 

nu mai puțin de 1 lună cu condiţia achitării necondiţionate a tuturor serviciilor/investigaţiilor efectuate la 

data emiterii scrisorii despre reziliere. 
 

3. COSTUL SERVICIILOR ŞI ORDINEA EFECTUĂRII DECONTĂRILOR 

3.1 Prețul serviciilor prestate se stabileşte în lei moldovenești, conform tarifelor determinate de Catalogul 

tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.1020 din 

29.12.2011 «Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare» valabil la data prestării serviciilor.  

3.2 În cazul schimbării legislației RM privind tarifele pentru serviciile medico-sanitare, vor fi aplicate 

prețurile noi aprobate fără necesitatea perfectării unui acord adițional.  

3.3 Tarifele pot fi negociate între părți în vederea micșorării acestora prin semnarea unui acord adițional, 

parte integrantă a contractului.  
 

4. ORDINEA DE PREDARE – RECEPŢIONARE 

4.1. La realizarea serviciilor Prestatorul prezintă Beneficiarului actul de prestare a serviciilor medicale 

prestate (conform anexei). Termenul de prezentare a actului – ultima zi a lunii curente. 



4.2. Actul de prestare a serviciilor medicale, include extrasul din registrul de evidență, cu indicarea 

numărului de investigaţii de fiecare tip, costul acestora, numărul dispozitivelor medicale și accesoriilor 

utilizate și cantitatea acestora, suma total pentru achitare, în conformitate cu p.3.1, 3.2 al prezentului 

Contract. 

4.3. Beneficiarul timp de 3 zile din momentul prezentării actul de prestare a serviciilor medicale, semnează 

și întoarce un exemplar Prestatorului. 
 

5. CERINȚELE FAȚĂ DE CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE   

5.1. În vederea realizării integrale a Contractului propus  Părțile se obligă să realizeze asistența medicală în 

corespundere cu Protocoalele clinice naționale și alte reglementări în vigoare.  

5.2. Serviciile medicale prestate se vor încadra în exigențele ce țin de cal itatea actului medical și vor preveni 

IAAM. 

5.3. Prestatorii serviciilor medicale vor promova elementele de etică medicală și profesională.  
 

6. CONFIDENŢIALITATEA 

6.1. Pe parcursul executării Contractului şi a următorilor doi ani după expirarea termenului , Prestatorul şi 

Beneficiarul sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea serviciilor prestate în cadrul Contractului sau 

informaţia ce ţine de activitatea ambelor părţi, corespunzător prevederilor reglementative în vigoare. 

6.2. Activitățile realizate se includ totalmente în normele deontologice medicale și protecția datelor cu 

caracter personal. 
 

7. DISPOZIŢII FINALE 

7.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la executarea deplină a 

obligaţiunilor de către Părţi. 

7.2. Raportul dintre Părţi privind obiectul Contractului, care nu sunt expres prevăzute în acest Contract, sunt 

reglementate de legislaţia Republicii Moldova. 

7.3. Toate litigiile şi dezacordurile dintre Părţi cu privire la interpretarea şi aplicarea prevede rilor din 

prezentul Contract urmează a fi rezolvate prin negocieri constructive.  

7.4. În cazul în care dezacordurile apărute nu vor putea fi soluţionate prin intermediul negocierilor pe parcurs 

a 30 zile, atunci ele urmează a fi prezentate spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente a RM. 

7.4. Prezentul Contract este perfectat în limba română în 2 (două) exemplare cu aceiaşi putere juridică, câte 

unul pentru fiecare Parte. 
 

8. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE ALE PĂRȚILOR: 

Prestator/Beneficiar Beneficiar/Prestator 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă  

MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1 mun.Chișinău, str. 

Telefon/fax: (022) 250-704 / 250-743 Telefon/fax:  

E – mail:      anticamera@urgenta.md  E – mail:  

Cod  fiscal:  1003600152606 Cod  fiscal:  

Cod IBAN:  MD11TRPCCC518430G00172AA Cod IBAN:  

Cod bancar: TREZMD2X Cod bancar:  

MF TR Chișinău Bugetul de Stat BC 
 

9. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR 
Prestator/Beneficiar Beneficiar/Prestator 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă  

 

 

 

 
L.Ș. 

 

 

 

 
L.Ș. 

mailto:anticamera@urgenta.md


Anexa nr. 1 ,  

la Contractul nr.          ,  

prestări servicii medicale  

din  «          »          2022 

ACT 

de prestare a serviciilor medicale 

 în perioada  «          »          20___  până la  «          »          20___ 

 

Nr. 

d/o 
IDNP Numele, prenumele 

Consultații, investigații, transferuri 

intraspitalicești și altă asistență (dispozitivele 

medicale și accesoriile utilizate) 

Data efectuării Tarif (lei) Diagnosticul 

1       

2       

 

 

     
Prestator/Beneficiar Beneficiar/Prestator 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă  

 

 

 

 
L.Ș. 

 

 

 

 
L.Ș. 

 

 

    

 



Anexa nr. 2 , 

la contractul nr.                   , 

 din                                 20___. 
 

SPECIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE 

acordate de către IMSP Institutul de Medicina Urgentă  
Cod procedură Denumirea investigatiei 

 INVESTIGAŢII PARACLINICE: 

 Tomografie computerizată: 

1233 Tomografia computerizată a creierului fără contrast la aparat spiralat 16 Slices; 

1234 Tomografia computerizată a creierului cu contrast la aparat spiralat 16 Slices 

1236 Tomografia computerizată a toracelui şi mediastinului fără contrast la aparat spiralat 16 Slices  

1237 Tomografia computerizată a toracelui şi mediastinului cu contrast la aparat spiralat 16 Slices  

1239 Tomografia computerizată a abdomenului fără contrast la aparat spiralat 16 Slices  

1240 Tomografia computerizată a abdomenului cu contrast la aparat spiralat 16 Slices  

1242 Tomografia computerizată a bazinului fără contrast la aparat spiralat 16 Slices  

1243 Tomografia computerizată a bazinului cu contrast la aparat spiralat 16 Slices  

1245 Tomografia computerizată a şeleiturceşti şi creierului la aparat spiralat 16 Slices  

1246 Tomografia computerizată a şeleiturceşti şi creierului cu contrast  la aparat spiralat 16 Slices 

1248 Tomografia computerizată a sinusurilor paranazale la aparat spiralat 16 Slices  

1249 Tomografia computerizată a sinusurilor paranazale şi a creierului la aparat spiralat 16 Slices  

1250 Tomografia computerizată a nazofaringelui la aparat spiralat 16 Slices 

1251 Tomografia computerizată a vertebrelor (2-3 segmente) la aparat spiralat 16 Slices 

1252 Tomografia computerizată a articulaţiilor sau genunchiului la aparat spiralat 16 Slices  

1253 Tomografia computerizată a femurului (gambei) pe parcurs de 20cm la aparat spiralat 16 Slices 

1254 Tomografia computerizată a articulaţiilor talo-curale la aparat spiralat 16 Slices 

1254.5 Tomografia computerizată a abdomenului și bazinului în faza urografică, cu contrast, la aparat spiralat 16 slices  

1255 Dublarea rezultatului tomografiei computerizate efectuate la aparat spiralat 16 Slices; 

1255.55 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a creierului la aparatul spiralat 80 Slices  

1255.56 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a creierului cu contrast la aparatulspiralat 80 Slices  

1255.57 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a toracelui şi a mediastinului fără contrast la 
aparatul spiralat 80 Slices 

1255.58 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a toracelui şi a mediastinului cu contrast la aparatul 
spiralat 80 Slices 

1255.59 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a abdomenului fără contrast la aparatul spiralat 80 
Slices 

1255.60 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a abdomenului cu contrast la aparatul spiralat 80 
Slices 

1255.61 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a bazinului fără contrast la aparatul spiralat 80 
Slices 

1255.62 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a bazinului cu contrast la aparatul spiralat 80 Slices  

1255.63 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a şelei turceştişi a creierului fără contrast la 

aparatul spiralat 80 Slices 

1255.66 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a nazofaringelui nativ la aparatul spiralat 80 Slices  

1255.67 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a vertebrelor (2-3 segmente) native la  aparatul 
spiralat 80 Slices 

1255.68 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională  a articulaţiei genunchiului la aparatul spiralat 80 
Slices 

1255.69 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a articulaţiei talo-crurale la aparatul spiralat 80 
Slices 

1255.70 Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională  a femurului nativ  la aparatul spiralat 80 Slices  

1255.73. Angiografia prin tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională  a aortei  abdominale  la aparatul 
spiralat 80 Slices 

1255.74. Angiografia prin tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională  a aortei toracale  la aparatul 
spiralat 80 Slices 

1255.75. Angiografia prin tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională  a arterelor membrelor inferioare, 

la aparatul spiralat 80 Slices 

1255.76. Angiografia prin tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională a arterelor cerebrale la aparatul 
spiralat 80 Slices 

1255.77. Angiografia prin tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională  a arterelor renale la aparatul 
spiralat 80 Slices 

1255.78. Angiografia prin tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională  a arterelor carotide  la aparatul 
spiralat 80 Slices 

1255.79. Angiografia prin tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională a arterelor bazinului la aparatul 
spiralat 80 Slices 

1255.80. Angiografia prin tomografie computerizată a arterelor bazinului mic  



1255.82. Angiografia prin tomografie computerizată a arterelor carotide 

1255.83. Angiografia prin tomografie computerizată a arterelor cerebrale  

1255.84. Angiografia prin tomografie computerizată a arterelor hepatice, pancreatice 

1255.85. Angiografia prin tomografie computerizată a arterelor pulmonare 

1255.86. Angiografia prin tomografie computerizată a arterelor membrelor 

1255.87. Angiografia prin tomografie computerizată a arterelor renale 

1255.90. Tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională,  a masivului facial la aparatul spiralat 80 Slices 

 Rezonanţă magnetica nucleară 

1326.40 Rezonanţă magnetic nucleară a creierului fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.41 Rezonanţă magnetic nucleară a creierului cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.42 Rezonanţă magnetic nucleară a coloanei cervicale  fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.43 Rezonanţă magnetic nucleară a coloanei cervicale cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.44 Rezonanţă magnetic nucleară a coloanei dorsal fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.45 Rezonanţă magnetic nucleară a coloanei dorsale cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.46 Rezonanţă magnetic nucleară a glandei pituitare fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.47 Rezonanţă magnetic nucleară a glandei pituitare cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.48 Rezonanţă magnetic nucleară a coloanei lombo-sacrale fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.49 Rezonanţă magnetic nucleară a coloanei lombo-sacrale cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.50 Rezonanţă magnetic nucleară a rinichilor fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.51. Rezonanţă magnetic nucleară a rinichilor cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.52. Rezonanţă magnetic nucleară a glandei suprarenale fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.53. Rezonanţă magnetic nucleară a glandei suprarenale cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.54. Rezonanţă magnetic nucleara regim colangiografie (MRCP) la aparat 1,5 tesla fără contrast  

1326.55. Rezonanţă magnetic nucleara regim colangiografie (MRCP) la aparat 1,5 tesla cu contrast  

1326.56. Rezonanţă magnetic nucleară a abdomenului fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.57. Rezonanţă magnetic nucleară a abdomenului cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.58. Rezonanţa magnetic nuclear pînă la 1,5 tesla a articulaţiilor mari 1 film la aparat, fără contrast  

1326.59. Rezonanţa magnetic nuclear pînă la 1,5 tesla a articulaţiilor mari 1 film la aparat, cu contrast  

1326.60. Rezonanţa magnetic nuclear pînă la 1,5 tesla a articulaţiilor mari 2 filme la aparat, fără contrast  

1326.61. Rezonanţa magnetic nuclear pînă la 1,5 tesla a articulaţiilor mari 2 filme la aparat, cu contrast 

1326.62. Rezonanţa magnetic nuclear pînă la 1,5 tesla a articulaţiilor mari 3 filme la aparat, fără contrast  

1326.63. Rezonanţa magnetic nuclear pînă la 1,5 Tesla a articulaţiilor mari 3 filme la aparat , cu contrast 

1326.64. Rezonanţă magnetic nucleară a orbitelor fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.65. Rezonanţă magnetic nucleară a orbitelor cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.66. Rezonanţă magnetic nucleară a sinusului paranasal fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.67. Rezonanţă magnetic nucleară a sinusului paranazal cu contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.68. Rezonanţă magnetic nucleară a organelor bazinului mic fără contrast la aparat 1,5 tesla 

1326.69. Rezonanţă magnetic nucleară a organelor bazinului mic cu contrast la aparat 1,5 tesla 

 USG : 

1050.49. Examen ecografic musculosheletal al unei zone – articulaţie anatomice cu 2 D în scară gri 

1050.50. Examen ecografic musculosheletal al unei zone – articulaţie anatomice cu 2 D în scară gri + Doppler 

1050.52. Examen ecografic al ţesuturilor moi şi ganglionilor limfatici ai unei zone anatomice cu 2 D în scară gri  

1050.53. Examen ecografic al ţesuturilor moi şi ganglionilor limfatici ai unei zone anatomice cu 2 D în scară gri + Doppler  

 Investigatii radiologice: 

1132.1. Radioscopia şi radiografia stomacului – 8×10 in (20×24)-1 în regim digital 

1132.2. Radioscopia şi radiografia stomacului – 11×14 in (27×35)-1 în regim digital 

1132.3. Radioscopia şi radiografia stomacului – 11×14 in (27×35)-2 în regim digital 

1138.1. Radioscopia şi radiografia intestinului subţire – 11×14 in (27×35)-2 în regim digital 

1139.1. Irigoscopia – 8×10 in (20×24)-1 în regim digital 

1139.3. Irigoscopia – 14×17 in (35×43)-1 în regim digital 
  

2307 Cistoscopia; 

3040-3055 Artroscopia; 

1016 Electroencefalografia computerizată; 

1018-1019 Ecoencefalografia; 

1014 Electroencefalografia (EEG); 

988 Electrocardiografia (ECG); 

1004 Spirografia;  

2263 Endoscopia; 

2054 Video-rectoromanoscopia cu endobiopsie; 

2263 Video-esofagogastroduodenoscopie; 

2264 Video-esofagogastroduodenoscopie cu prelevarea endobiopsiei; 

2314 Laparoscopia 

2302-2306 Video-colonoscopie 

SERVICIILE ACORDATE DE LABORATORUL MEDICINA INTERVENȚIONALĂ 

1228.1. Cateterism cardiac drept cu ventriculografie pe dreapta 



1228.2. Cateterism cardiac stâng cu ventriculografie pe stînga 

1228.3. Angiopulmonografie 

1228.4. Cateterism cardiac drept şi stâng 

1228.5. Coronarografie şi cateterism cardiac stâng 

1229. Angioplastia coronariană cu implantarea stentului 

1230. Aortografia 

1230.1. Cavografia 

1230.2. Flebografia 

1231. Angiografia periferică 

1231.1. Angiografia cu substracţie digitală selectivă a trunchiului celiac  

1231.2. Angiografia cu substracţie digitală selectivă a arterelor bronhiale  

1231.3. Angiografia cu substracţie digitală selectivă a arterelor renale 

1231.4. Angiografia cu substracţie digitală selectivă a arterelor mezenterice 

1231.5. Angiografia cu substracţie digitală a aorteişimembrului inferior, unilateral  

1231.6. Angiografia cu substracţie digitală a aortei şi membrului inferior, bilateral 

1231.7. Angiografia cu substracţie digitală a arcului aortic 

1231.8. Angiografia cu substracţie digitală a membrului superior, unilateral 

1231.9. Angiografia cu substracţie digitală a membrului inferior, unilateral 

1231.10. Angiografia cu substracţie digitală a membrului superior, bilateral 

1231.11. Angiografia cu substracţie digitală a membrului inferior, bilateral 

1231.12. Angiografia cu substracţie digitală a arterelor cerebrale 

1231.13. Angiografia cu substracţie digitală a arterelor brahiocefalice  

1231.14. Angiografia cu substracţiedigitalăselectivă a arterelor carotide  

1231.15. Aortografia cu substracţie digitală 

1232. Arteriografia renală 

3652.39. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea arterei vertebrale 

3652.40. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea arterei subclaviculare  

3652.41. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea arterei carotide  

3652.42. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea trunchiului celiac 

3652.43. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea trunchiului brahiocefalic  

3652.44. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea arterelor membrului inferior  

3652.45. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea arterei tibiale 

3652.46. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea arterei renale  

3652.47. Angioplastia transluminală percutanăşistentarea arterei poplitei 

3652.48. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea arterei mezenterice  

3652.49. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea arterei iliace 

3652.50. Angioplastia transluminală percutană şi stentarea arterei femurale  

3652.51. Angioplastia transluminală percutană a arterei tibiale 

3652.52. Angioplastia transluminală percutană a arterei poplitei 

3652.53. Angioplastia transluminală percutană a arterei femurale 

3652.54. Angioplastia transluminală percutană a arterelor membrului inferior 

3652.55. Angioplastia transluminală percutană a arterei renale 

3652.56. Embolizarea prin cateterizare vasculară superselectivă 

3652.57. Chimioembolizarea 

3652.58. Implantare de port venos pentru chimioterapie 

3652.59. Îndepărtarea percutană a unui corp străin intravascular 

3652.60. Tromboliza regională prin cateter 

3652.61. Implantare percutană a cava-filtrului 

3652.62. Extragerea percutană a cava-filtrului 

 Investigaţii de laborator- clinice, biochimice, bacteriologice, imunologice, echilibrul acido-bazic şi hidro-
electrolitic; 

 Examinarea histologică, necropsie, biopsie;  

 Păstrarea cadavrelor în frigider; 

 Servicii medicale - reanimatologie, neurochirurgie, neurologie, epileptologie,  chirurgie generală, chirurgie 

OMF, toracală, spinală, vasculară, de o zi, ortopedie şi traumatologie, microchirurgie, ginecologie, urologie, 
oftalmologie, endoscopie. 

  

 Transportarea medical-asistată a pacienților, transporatea pacienților. 

Semnăturile părților: 
Prestator/Beneficiar Beneficiar/Prestator 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă  

 

 

 

L.Ș. 

 

 

 

L.Ș. 

 


