fnformatie cu privire la derularea contractului de ppp
".servicii medicale de
dializi" in cadrul IMSp SCR
".'Timofei Mosneaga'
1.

2.
a
J.

4.
5

6.
7.

8.

9.

10.

11

Domeniul de implementare a
proiectului
Scopul, obiectivul si obiectul
proiectului
Partenerul privat
Data semnbrii/ termenul de realizare a
contractului
Decizia Autoritdlii publice Centrale
privind inilierea proiectuluil aprobarea
obiectivelor, cerin{elor qi condiliilor de
selectare a partenerului privat
Valoarea totald a investiliilor conform
contractului
Valoarea investiliilor efectuate in anul
2018
Forma contractual (antreprizd, prestdri
servicii, locaf iune, arendd,, concesiune,
societate comerciald sau societate
civild gi altele) modalitatea de reaLizare
(proectare- construcfie-operarelransfer, reabilitare-operare-tranfer, $. a. )
Denumirea qi adresa bunului public
(bunurilor accesorii), dupd, caz
Denumirea, adresa intreprinderii
concesionale (dacd este prevdzut in
contract/ valoarea capitalului social)
Valoarea contribuliei in favoarea
partenerului public (redevenla) totale,
dupd caz, anul2017

Furnizarea serviciilor medicale de dializdin
cadrul SCR

"IBB-Dializa"SRL
17 aprilie 2014
25 ani din data deschiderii Centrului

Nu este stabilitd
9800 lei: procurarea utilajelor,
er:hipamentelor medicale,altor mijloace
si active nemateriale
3

Descrierea generald a proiectului

13.

Lucriri executate la situalia din 31
decembrie 2018

Deciziilel concluziile Comisiei de
monitoriz ar e a Contractului

1

Formi contractuald

fi

xe

- concesiune servicii

Modalitate de realizare - reabilitare-operaretransfer

Incdperile cu suprafalatotald 1941,7 m' din
ca<lruI IMSP Spitalul Clinic Republican,
str,Nicolae Testemiteanu 29. mun.Chisin6u

dintoate veniturile incasate de partenerul
privat anual diminuatd cu costul anual al
localiunii
Anul 2018:
2325,6 mii lei plata localiunii
4687,3 mii lei redeventa calculatd
Prestarea serviciilor medicale de dializd de
calitate inaltd de nivel euronean
Exrfinderea capacitdlii Centrului de dializd de
la 48 pdndla 64 aparate de dializd,
5olo

-

12.'

14.

Se:rvicii medicale de dializd,

Contractul de PPP "Privind serviciul de R:adiologie ;i diagnostic Imagistic"

N;.

Descriere

crt.
1.

2

Domeniul de implementare a
proiectului
Scopul, obiectivul si obiectul
proiectului

Prelstarea

serviciilor de sdndtate

Obiective generale:
Modemizarea institufiei prin atragerea
investiliilor private;
- Alinierea asistenfei medicale
spitaliceqti la cerinlele europene;
Asigurarea funclionirii unei institutii
modern spitaliceqti la cerinlele

-

-

-

europene;

Asigurareafuncfiondrii unei institutii
moderne gi eficiente din punctual de
vedere al costului:
Dotarea adecvati a instituliei cu
dispositive medicale performante ;
Acoperirea necesarului populafiei in
servicii de imagisticd medical de
performan[dinaltd;
Imbundtdtfuea calitdlii qi sporirea
accesului la serviciile de diagnosticare
imagisticd performante ;
Reducerea costurilor generale pentru
modernizarea Spitalului Clinic
Republican din contul bugetului de
stat:

-

-

ive soecifice:
Finanlarea qi furnizarea dispozitivelor
medicale de radiologie qi
iagnosticare imagisticS;
Finanlarea proie ctdriilconstruirii
i/sau modernizdrii spaliilor din
SCR unde sunt amplasate
pozitivele medicale pentru
prestarea serviciilor de radiologie qi
diagnosticare imagistic6 cu utilizarea
unui system de arhivare gi comunicare
a imaginilor, oferind scandri digitale;
Dotarea cu personal ethnic necesar
pentru prestarea tuturor serviciilor de
radiologie gi diagnosticare imagisticd;
Incadrarea personalului medical

a

J.

4;

5

6.
7.
8.

9.

10.

11.

corespunzdtor; rapo rtarea privind
toate procedurile de diagnosticare
aplicate.
Partenerul privat
Data semndrii/ termenul de
r ealizar e a c ontractului

Decizia Autoritdlii publice Centrale
privind inilierea proiectului/
aprobarea obiectivelor, cerinlelor qi
condiliilor de selectare a
partenerului privat
Valoarea totald a investiliilor
conform contractului
Valoarea investiliilor efectuate
dupd caz, anual
Forma contractualS (antre pfizd,
prestdri servicii, localiune, arendd",
concesiune, societate comerciald
sau societate civild qi altele)
modalitatea de realizare (proectareconstruc!ie-operare-transfer,
reabilitare-operare-tranfer" s. a. )
Denumirea qi adresa bunului public
(bunurilor accesorii), dupd caz

Denumirea, adresa intreprinderii
concesionale (dacd este prevdzut in
contr actl valoarea capitalului
social)
Valoarea contribuliei in favoarea
partenerului public (redevenla)
totale, dupd caz, anual

t2.

Descrierea generalS a proiectului

t3.

Lucrdri executate la situalia din 31
decembrie a fiecdrui an de gestiune

14.

Decizii\el concluziile Comisiei de
monitoriz ar e a Contractului

"Euromed Diagnostic"SRl
24 noiembrie 2011
L2 ani incepdnd cu data efectivd de dare in
folosinfd (15 martie 2013)
HG nr.1 1 16 din 06.12.2010 cu privire la
parl.eneriatul public-privat pentru prestarea
unor seryicii de sdndtate.

3144.1 mii lei

prestarea serviciilor de radiologie qi
diagnostic imagistic

Inciiperile destinate prestdrii serviciilor de
radiologie qi diagnosticare imagisticd din
cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican
,,Timofei Moqneaga", str. Nicolae
Testemi{e anu 29, mun. Chisin[u.

ConLform contractului -5o/o din toate
ven.iturile incasate de partenerul privat anual

Efer;tiv2016 -0zero
Efer;tiv2017 -0zero
Efectiv2018 -0zero
Prestarea serviciilor medicale in domeniul
radiologiei si imaeisticii

