
CONTRACT 
privind livrarea medicamentelor ~i/sau a dispozitivelor 
medicate catre prestatorii de servicii farmaceutice 

Nr. D/14 
1. Parfile contractante 
Compania Nafionala de Asigurari in Medicina, cu sediul in municipiul Chi~inau, str. 

Vlaicu Parcalab, nr. 46, cod fiscal 1007601007778 (ln continuare - CNAM), reprezentata prin 
directorul general dnul Ion Dodon, ~i fumizorul de medicamente ~i/sau dispozitive medicale 

DITA ESTFARM S.R.L., cu sediul in mun. Chi~inau, str. Burebista 23, cod fiscal 100260004 
6359 (ln continuare - Furnizor), reprezentat prin directorul dnul Grigore Moraru, in baza 
urmatoarelor documente: 

a) Decizia Consiliului pentru medicamente compensate de la data de privind 

includerea medicamentului in lista celor compensate din fondurile asigurarii obligatorii de 
asistenta medicala; 

b) Decizia Consiliului pentru dispozitive medicale compensate nr.04 de la data de 
14.06.2022 privind includerea dispozitivului medical in lista celor compensate din fondurile 

asigurarii obligatorii de asistenta medicala; 
c) Garantia de pret negociat depusa de Fumizor privind asigurarea aplicarii pretului 

negociat pentru medicamentele ~i/sau dispozitivele medicale compensate ce se livreaza catre 
prestatorii de servicii farmaceutice contractati de CNAM, convin de comun acord incheierea 
prezentului Contract. 

2. Obiectul Contractului 
2.1. Prezentul Contract are ca obiect livrarea de catre Fumizor a medicamentelor ~i/sau a 

dispozitivelor medicale compensate catre toate farmaciile ~i filialele prestatorilor de servicii 

farmaceutice contractati de CN AM. 
2.2. Specificatia ( caracteristica) medicamentelor ~i/sau a dispozitivelor medicale 

compensate, ce se livreaza de catre Fumizor, sunt prevazute in anexele la prezentul Contract, 

care sunt considerate pfu'fi integrante ale acestuia. 

3. Obligafiile parfilor 
3.1. Fumizorul se obliga: 
a) sa mentina, pentru toata perioada de valabilitate a prezentului Contract, pretul 

consemnat in Garantia de pret negociat, care asigura mentinerea pretului maxim de livrare cu 
amanuntul pentru medicamentele ~i/sau dispozitivele medicale compensate specificate in 

anexele la Contractul in cauza; 
b) sa livreze pe toata perioada de valabilitate a Contractului ~i la solicitare medicamentele 

~i/sau dispozitivele medicale catre toate farmaciile ~i filialele prestatorilor de servicii 
farmaceutice contractati de catre CNAM; 

c) sa livreze medicamentele ~i/sau dispozitivele medicale compensate in termen de trei 
zile calendaristice de la data efectuilrii comenzii de catre prestatorul de servicii farrnaceutice 

contractat de CN AM; 
d) sa livreze medicamentele ~i/sau dispozitivele medicale compensate care nu prezintil 

abateri de la performantele functionale ~i de securitate; 
e) sa livreze medicamentele ~i/sau dispozitivele medicale compensate insotite de 

documente care atesta provenienta ~i calitatea lor; 
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f) sa asigure servicii de mentenanta in cazul dispozitivului medical livrat pentru perioada 
de valabilitate a Contractului. in cazul in care perioada de garantie a dispozitivului medical este 
mai mare decat perioada de valabilitate a Contractului, serviciile de mentenanta vor fi asigurate 
pe perioada de garantie a dispozitivului medical respectiv; 

g) sa livreze doar medicamente ~i/sau dispozitive medicale compensate cu elemente de 

identificare ~i cu instructiuni de folosire ~i intretinere in limba de stat sau in limba de stat ~i/sau 

una din limbile de circulatie intemationala (rusa sau engleza); 

h) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor ~i informatiilor privitoare la persoanele 
asigurate, care i-au devenit cunoscute in contextul executarii prezentului Contract, precum ~i 
demnitatea ~i intimitatea acestora; 

i) sa informeze CNAM in timp de trei zile calendaristice de la aparitia circumstantelor ce 
fac imposibila livrarea medicamentelor ~i/sau a dispozitivelor medicale in termenele prevazute 
in prezentul Contract. 

3.2. CNAM se obliga: 

a) sa informeze Fumizorul despre lista tuturor farmaciilor ~i filialelor prestatorilor de 
servicii farmaceutice contractati de CNAM; 

b) sa monitorizeze trimestrial procesul de prescriere ~i eliberare a medicamentelor ~i/sau 
dispozitivelor medicale compensate ce sunt livrate de catre Fumizor ~i achitate din fondurile 
asigurarii obligatorii de asistenta medicala; 

c) sa comunice Fumizorului despre suma achitata din fondurile asigurarii obligatorii de 

asistenta medicala catre prestatorii de servicii farmaceutice pentru eliberarea in baza retetelor 
compensate a medicamentelor ~ i/sau a dispozitivelor medicale livrate de catre Fumizor; 

d) sa verifice, in corespundere cu clauzele Contractului, modul, termenele ~i conditiile de 
livrare de catre Fumizor a medicamentelor ~i/sau a dispozitivelor medicale compensate catre 

toate farmaciile ~i filialele prestatorilor de servicii medicale contractati de CNAM. 
Clauza de conjidenfialitate 

Pfufile contractante se obliga ca informatiile confidentiale, in a caror posesie intra pe 
parcursul derularii prezentului Contract sa fie folosite numai pentru realizarea obiectului 
Contractului ~i sa nu fie divulgate ~i folosite in alte scopuri. 

4. lmpedimente 
4.1. Pfufile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiala sau 

integrala a obligatiilor conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de producerea 
unor cazuri de impedimente care justifica neexecutarea obligatiei (razboaie, calamitati naturale: 

incendii, inundatii, cutremure de pamant, precum ~i alte circumstante care nu depind de vointa 

pfutilor). 
4.2. Partea care invoca clauza de impediment care justifica neexecutarea obligatiei este 

obligata sa informeze imediat ( dar nu mai tarziu de 10 zile calendaristice) celelalte parti despre 

survenirea circumstantelor de impediment care justifica neexecutarea obligatiei. 

5. Rezolutiunea raporturilor contractuale 
5.1. Rezolutiunea raporturilor contractuale se poate efectua cu acordul comun al p[trtilor. 

5.2. Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral in caz de: 
a) refuz al Fumizorului de a livra medicamentele ~i/sau dispozitivele medicale 

compensate prevazute in prezentul Contract ce depa~e~te perioada de trei luni de la momentul 
solicitarii de livrare a medicamentului ~i/sau a dispozitivului medical compensate, cu includerea 
Fumizorului in Lista de Fumizori de rea-credinta pe un termen de doi ani; 
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b) nerespectare de catre Fumizor a termenelor $i condi!iilor de livrare stabilite in 
prezentul Contract; 

c) nesatisfacere de catre una dintre paf!ile contractante a pretentiilor inaintate conform 
prezentului Contract; 

d) suspendare sau retragere a certificatului de inregistrare a medicamentelor $i/sau a 
dispozitivelor medicale compensate, in cazul excluderii din Listele de medicamente $i/sau 
dispozitive medicale compensate, precum $i in cazul suspendarii sau incetarii activita!ii 
Fuinizorului conform prevederilor actelor normative. 

5.3. Partea initiatoare a rezolutiunii raporturilor contractuale este obligata sa comunice, in 
termen de 30 de zile calendaristice inainte de data preconizata a rezolu!iunii, celeilalte paf!i 
intentiile ei printr-o scrisoare motivata. 

5 .4. Partea in~tiintata este obligata sa raspunda la scrisoare in decurs de 10 zile lucratoare 
de la primirea notificarii, in caz contrar, Contractul se considera rezolvit. 

6. Reclamatii ~i sanctiuni 
6.1. Reclamatiile privind calitatea medicamentelor ~i/sau a dispozitivelor medicale 

compensate sunt inaintate Fumizorului la momentul receptionarii lor de catre prestatorii de 
servicii farmaceutice, fiind confirmate printr-un act 1ntocmit in comun de catre reprezentantul 

Fumizorului ~i reprezentantul prestatorului de servicii farmaceutice. 
6.2. Fumizorul este obligat sa preavizeze prestatorii de servicii farmaceutice ~i CNAM 

despre imposibilitatea livrarii medicamentelor ~i/sau dispozitivelor medicale compensate 1n 
termen de trei zile calendaristice de la data survenirii circumstantelor care 1mpiedica livrarea. In 

caz de 1ncalcare a termenului de informare stipulat 1n prezentul punct, Fumizorul suporta o 
penalitate in valoare de 5% din suma totala a bunurilor nelivrate care au fost solicitate de 
prestatorii de servicii farmaceutice. 

6.3. Pretentiile 1naintate de prestator privind calitatea medicamentelor ~i/sau 

dispozitivelor medicale compensate livrate se examineaza de Fumizor in termen de cinci zile 

lucratoare de la data primirii pretentiei. Rezultatele examinarii pretentiei sunt comunicate 
prestatorului ~i CNAM in limitele termenului mentionat la prezentul punct. 

6.4. in caz de recunoa~tere a pretentiilor, Furnizorul este obligat, 1n termen de cinci zile 
calendaristice, sa livreze suplimentar prestatorilor de servicii farmaceutice cantitatea nelivrata 

de medicamente $i/sau dispozitive medicale compensate, iar 1n caz de constatare a calitatii 
necorespunzatoare - sa le substituie in conformitate cu cerintele prezentului Contract. 

6.5. Fumizorul poarta raspundere juridica pentru calitatea medicamentelor $i/sau 
dispozitivelor medicale compensate, 1n limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 

6.6. Pentru refuzul de a livra medicamentele $i/sau dispozitivele medicale compensate 
prevazute in prezentul Contract, Fumizorul suporta o penalitate 1n valoare de 5% din surna 
medicamentelor $i/sau a dispozitivelor medicale compensate solicitate de catre prestatorul de 

servicii farmaceutice ~i nelivrate de catre Fumizor. 
6.7. Pentru livrarea cu intarziere a medicamentelor $i/sau a dispozitivelor medicale 

compensate, Fumizorul poarta raspundere materiala, $i anume pentru fiecare zi de 1ntarziere, 
dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,01 % din surna 

medicamentelor ~i/sau dispozitivelor medicale compensate nelivrate. 
6.8. In cazul devierii de la pretul negociat ~i garantat de Furnizor prin Garantia de pret 

negociat, Fumizorul va compensa CNAM cu diferenta de prei dintre eel negociat $i eel livrat 
catre prestatorii de servicii farmaceutice, precurn ~i va achita in conturile CNAM o penalitate in 

valoare de 5% din suma compensata. 
6.9. Penalitatile ce urmeaza a fi achitate de catre Fumizor se transfera in conturile CNAM. 
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6.10. Fumizorul este exonerat de obligatia privind livrarea medicamentelor ~i/sau a 
dispozitivelor medicale compensate in caz de suspendare sau de retragere a certificatului de 

inregistrare a medicamentelor ~i/sau a dispozitivelor medicale compensate, de suspendare sau 
incetare a activitarii conform prevederilor actelor normative. 

7. Dispozitii finale 
7.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre paqi pe 

cale amiabila. in· caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecata 

competenta, conform legislatiei Republicii Moldova. 
7.2. Nici una dintre paqi nu are dreptul sa transmita obligatiile ~i drepturile sale stipulate 

in prezentul Contract unor persoane teqe f'ara acordul in scris al celorlalte paqi. 
7.3. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare identice, in limba de stat a 

Republicii Moldova, cate un exemplar pentru CNAM ~i Fumizor. 
7.4. Prezentul Contract intra in vigoare de la 01. 01.2023 fiind valabil pana la 31 decembrie 

2023 ~i se publica in mod obligatoriu pe pagina web oficiala a CNAM. 
7.5. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al paqilor ~i este sernnat astazi, 

27.12.2022. 
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, paqile au sernnat prezentul Contract in 

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data ~i anul indicate mai sus. 

Adresele juridice ~i datele de identificare ale paqilor 
Compania Nationala de Asigurari in Medicina Furnizorul DITA ESTFARM S.R.L. 
Mun. Chi~inau, str. Vlaicu Parcalab, nr.46 Mun. Chi~inau, str-la Burebista 23 
Cod fiscal: 1007601007778 Cod fiscal: 1002600046359 

MF - Trezoreria de Stat 

Cod IBAN: MD32TRPEAA518720A01857AA 
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B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. filiala 
Chi~inau-Centru 

Cod IBAN: MD97 AG000000225160801278 



1. T este pentru determinarea glucozei in sange 

Nr. de 

inregistrare in 

Denumire 
Producator 

Registrul de Rata de 

comerciala/ Model stat al compensare 
dispozitivelor 

medicale 

Teste (FIABIOMED®), HMD BIOMEDICAL 
DM000347018 85% 

N25x2 INC., Taiwan 

2. Lantete 

TIANJIN HUAHONG 
Lantete 

TECHNOLOGY CO., DM000349434 85% 
(FIABIOMED®), N50 

LTD., China 
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Suma fixa compensata per 
unitate de masura (MDL) 

lnclusiv TVA 
Fara TVA 8% 

8% 

2,86 2,65 

0,31 0,29 

Anexa nr.1 la Contractul 
privind livrarea medicamentelor ~i/sau 

a dispozitivelor medicale 
catre prestatorii de servicii farmaceutice 

Valoarea 
Pret maxim cu maxima a co-

amanuntul platii 
(inclusiv TVA), pacientului 

MDL (inclusiv TVA), 
MDL 

3,31 0,45 

0,60 0,29 

.< 


