
 Informație cu privire la derularea contractului de PPP  „Servicii medicale de 

dializă” în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” 

 

 

1. Domeniul de implementare a 

proiectului 

Servicii medicale de dializă 

2. Scopul, obiectivul si obiectul 

proiectului 

Furnizarea serviciilor medicale de dializă în 

cadrul SCR  

3. Partenerul privat ”BB-Dializa”SRL 

4. Data semnării/ termenul de realizare a 

contractului 

17 aprilie 2014 

12 ani  

5 Decizia Autorității publice Centrale 

privind inițierea proiectului/ aprobarea 

obiectivelor, cerințelor și condițiilor de 

selectare a partenerului privat 

 

- 

6. Valoarea totală a investițiilor conform 

contractului 

Nu este stabilită 

7. Valoarea investițiilor efectuate în  

anul 2019 

954,1 mii lei 

8. Forma contractuală (antrepriză, prestări 

servicii, locațiune, arendă, concesiune, 

societate comercială sau societate 

civilă și altele) modalitatea de realizare 

(proectare- construcție-operare-

transfer, reabilitare-operare-tranfer,ș.a.) 

 

Formă contractuală – concesiune servicii 

Modalitate de realizare - reabilitare-operare-

transfer 

9. Denumirea și adresa bunului public 

(bunurilor accesorii), după caz 

Încăperile (spațiul nelocativ) cu suprafața 

totală 1941,7 m2 din cadrul IMSP Spitalul 

Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 

MD-2025, str.Nicolae Testemițeanu 29, 

mun.Chișinău, Moldova. 

10. Denumirea, adresa întreprinderii 

concesionale (dacă este prevăzut în 

contract/ valoarea capitalului social) 

 

- 

11. Valoarea contribuției în favoarea 

partenerului public (redevența)  

Pentru anul 2019: 

redevența constituie - 3394,4  mii le; 

servicii locațiune   - 2439,7 mii lei  

12. Descrierea generală a proiectului Prestarea serviciilor medicale de dializă de 

calitate înaltă de nivel euronean 

13. Lucrări executate la situația  

01 ianuarie 2020 

În anul 2019 Centrul de dializă Chișinău-2 

din mun.Chișinău a inițiat prestarea 

serviciilor medicale de hemodiafiltrare 

(HDF); 

A fost extinsă capacitatea Centrului de 

dializă de la 48 la 64 aparate de dializă. 

14. Deciziile/ concluziile Comisiei de 

monitorizare a Contractului 

- 



Contractul de PPP ”Privind serviciul de Radiologie și diagnostic Imagistic” 

Nr.

crt. 
 Descriere 

1. Domeniul de implementare a 

proiectului 

Prestarea serviciilor de radiologie și diagnostic 

imagistic. 

2. Scopul, obiectivul si obiectul 

proiectului 

Obiective generale: 

- Modernizarea instituției prin atragerea 

investițiilor private; 

- Alinierea asistenței medicale spitalicești 

la cerințele europene; 

- Asigurarea funcționării unei instituții 

modern spitalicești la cerințele 

europene; 

- Asigurarea funcționării unei instituții 

moderne și eficiente din punctual de 

vedere al costului; 

- Dotarea adecvată a instituției cu 

dispositive medicale performante; 

- Acoperirea necesarului populației în 

servicii de imagistică medical de 

performanță înaltă; 

- Îmbunătățirea calității și sporirea 

accesului la serviciile de diagnosticare 

imagistică performante; 

- Reducerea costurilor generale pentru 

modernizarea Spitalului Clinic 

Republican din contul bugetului de stat; 

Obiective specifice: 

- Finanțarea și furnizarea dispozitivelor 

medicale de radiologie și diagnosticare 

imagistică; 

- Finanțarea proiectării/construirii și/sau 

modernizării spațiilor din cadrul SCR  

unde sunt amplasate dispozitivele 

medicale pentru  prestarea serviciilor  de 

radiologie și diagnosticare imagistică cu 

utilizarea unui system de arhivare și 

comunicare a imaginilor, oferind scanări 

digitale; 

- Dotarea cu personal ethnic necesar 

pentru prestarea tuturor serviciilor de 

radiologie și diagnosticare imagistică; 

- Încadrarea personalului medical    

     corespunzător; raportarea privind toate      

     procedurile de diagnosticare aplicate. 

 

 



 

 

 

3. Partenerul privat ”Euromed Diagnostic”SRL 

4. Data semnării/ termenul de 

realizare a contractului 

24 noiembrie 2011 

12 ani începând cu data efectivă de dare în 

folosință (15 martie 2013) 

5 Decizia Autorității publice Centrale 

privind inițierea proiectului/ 

aprobarea obiectivelor, cerințelor și 

condițiilor de selectare a 

partenerului privat 

HG nr.1116 din 06.12.2010 cu privire la 

parteneriatul public-privat pentru prestarea 

unor servicii de sănătate. 

6. Valoarea totală a investițiilor 

conform contractului 

Contractul nu prevede valoarea investițiilor, 

dar sunt specificate cerințe tehnice minime: 

I.specificații funcționale de proiectare; 

II.specificații funcționale pentru echipamente; 

III.specificații privind funcționarea. 

7. Valoarea investițiilor  efectuate  pe 

parcursul anului 2019 
175,8 mii lei 

8. Forma contractuală (antrepriză, 

prestări servicii, locațiune, arendă, 

concesiune, societate comercială 

sau societate civilă și altele) 

modalitatea de realizare (proectare- 

construcție-operare-transfer, 

reabilitare-operare-tranfer,ș.a.) 

- prestarea serviciilor de radiologie și 

diagnostic imagistic 

 

9. Denumirea și adresa bunului public 

(bunurilor accesorii), după caz 

Încăperile din cadrul IMSP Spitalul Clinic 

Republican „Timofei Moșneaga”,  

str. Nicolae Testemițeanu 29, mun.Chișinău. 

Spații la parter – 1441,4 m2 

10. Denumirea, adresa întreprinderii 

concesionale (dacă este prevăzut în 

contract/ valoarea capitalului 

social) 

- 

11. Valoarea contribuției în favoarea 

partenerului public (redevența) 

totale, după caz, anual 

Conform contractului -5% din toate veniturile 

incasate de partenerul privat anual 

Efectiv 2016 -2019  - 0 (zero) 

12. Descrierea generală a proiectului Prestarea serviciilor medicale în domeniul 

radiologiei și imagisticii 

13. Lucrări executate la situația din  

1 ianuarie 2020 
- 

14. Deciziile/ concluziile Comisiei de 

monitorizare a Contractului 

- 


