
ACORD ADIJIONAL NR.2
la Contractul de acordare a asisten(ei medicale 

(de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii 
de asistenja medicala nr. 05-08/3 din 31 decembrie 2019

mun. Chisinau 14 aprilie 2020

Compania Nafionala de Asigurari in Medicina (in continuare -  Companie), reprezentata de 
catre dna Angela Belobrov, director general, care acjioneaza in baza Statutului §i Institu(ia Medico- 
Sanitara Publica „Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga””, reprezentata de catre dl Andrei 
Uncuta, director interimar care acponeaza in baza Ordinului Ministerului Sanatatii, Muncii si 
Protectiei Sociale nr.50P§l din 25 martie 2020 „Cu privire executarea unor masuri adoptate de 
catre Comisia pentru Situatii Exceptional a Republicii Moldova” si Regulamentului (in continuare 
-  Prestator), au convenit asupra urmatoarelor:

Contractul nr.05-08/3 din 31 decembrie 2019, modificat prin Acordul aditional nr.l din 02 
martie 2020, se modified dupa cum urmeaza:

1. La p.2.2 din Contract textul ,,422 399 211 MDL 28 bani (patru sute douazeci §i doua milioane 
trei sute nouazeci si noua mii doua sute unsprezece MDL 28 bani)” se substituie cu textul ,,422 652 269 
MDL 26 bani (patru sute douazeci si doua milioane sase sute cincizeci si doua mii doua sute §aizeci si 
noua MDL 26 bani)”.

2. Anexa nr.2 la Contract:
se completeaza cu un punct nou, pct.8) cu urmatorul continut:

„8) Buget global cu destinatie speciala COVID-19 pentru luna martie constituie -  253 057 MDL 
98 bani.”

pct.8) devine, respectiv, pct.9) si va avea urmatorul continut:

„9) Suma totala alocata pentru asisten(a medicala spitaliceasca constituie 405 415 475 MDL 
26 bani.”

3. Anexa nr.4 la Contract:
se completeaza cu un punct nou, pct.8, cu urmatorul continut:

„8. in anexa nr.2 la prezentul Contract suma indicata in pct.8) este destinata pentru acoperirea 
suplimentului legat de indeplinirea indicatorului de performanta profesionala „Acordarea asistentei 
medicale pacientilor cu COVID-19, in baza definitiei de caz probabil/suspect/confirmat” conform 
prevederilor ordinului MSMPS nr.243 din 09.03.2020 cu privire la motivarea personalului.”

'’4% Compania Prestatorul


