
REPUBLICA MOLDOVA PECIiyBJIHKA MOJIAOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PAHOHHblH COBET 
JIEOBA

D E C I Z I  Anr. "ţ.l proiect

din 14.10.2021 or. Leova

„Cu privire la transmiterea în locaţiune ”

în conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. d), al Legii “privind administraţia publică 
locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, “Regulamentul cu privire la modul de darea în 
locaţiune a activelor neutilizate”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 483 din 29.03.2008, demersul IMSP Centrul de Sănătate Leova cu numărul de 
înregistrare 421-02/4-6 din 06.08.2021, solicitarea nr. 1069-ex din 02.08.2021 al S.C 
”IMUNOTEHNOMED” SRL şi în scopul organizării procesului de recoltare a probelor 
biologice, efectuării analizelor medicale de laborator, prestarea serviciilor instituţiilor 
publice şi pacienţilor care doresc să comande investigaţii în mod individual, Consiliul 
raional Leova,

D E C I D E :

1. Se transmite în locaţiune S.C ”IMUNOTEHNOMED” SRL o suprafaţă de 77,7
m.p (etajul 4) la nivel de încăpere din clădirea cu numărul cadastral 
5701215079.01, proprietate a Consiliului raional Leova, situată pe adresa: or. 
Leova, str. Ştefan cel Mare nr. 63, pentru organizarea procesului de recoltare a 
probelor biologice, pe un termen d e ....... ani.

2. Transmiterea se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de 
dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 
din 29.03.2008.

3. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Nicolae Priţcan să semneze contractul 
de locaţiune în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Nicolae Priţcan, 
preşedintele raionului Leova.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Contrasemnează 
Secretarul 

Consiliului raional Elena Copoţ
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Nr.01-16/150 din 04.08.2021

Consiliului raional Leova. 
Preşedintelui raionului 
D-lui Pritcan Nicolae9

Demers

Către administraţia IMSP CMF Leova s-a adresat S.C.” Imunotehnomed ” SRL cu 
o cerere privind acordarea în locaţiune a unui spaţiu cu suprafaţa de cca 30-85 m 2 

pentru organizarea procesulu de recoltare a probelor biologice, în incinta IMSP CS 
Leova, or. Leova str.Stefan cel Mare, 63.

Anexă: Copia cererii S.C.Imunotehnomed SRL

Sef IMSP 
CS Leova

V v  0 8 d sA x

mailto:statisticaleova@mednet.md
mailto:statisticaleova@mednet.md


imunote'hnerr>5d

te i «

Nr 1069-ex din 02.08.2021 Către: I.M.S.P. Centrul de Sănătate LEOVA
MD-6301, r-nul Leova, or. Leova, str. Ştefan cel Mare, 63

în atenţia: Şefului instituţiei
d-nul CERNOUŢAN Vladim ir

Din partea: S.C. Imunotehnomed S.R.L., în persoana 
Directorului General Adjunct - Sergiu UZUN 
str. Gheorghe Asachi 42, mun. Chisinău, 
MD-2028, tel. 0 60 60 10 83, 
e-mail: sergiu.uzun@imunotehnomed.md

i

Stimate d-le Conducător

Prin prezenta, S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. vă salută cordial şi vă informează că 
scopul nostru este de a fi cît mai aproape de pacient, medic şi instituţii, iar în acest scop 
dezvoltăm reţeaua proprie de Centre de recoltare a probelor biologice în scopul efectuării 
analizelor medicale de laborator.

De asemenea, vă comunicăm intenţia noastră privind deschiderea în oraşul Leova 
a unui centru propriu de recoltare a probelor biologice, ce va presta servicii atît instituţiilor 
publice cît şi pacienţilor care doresc să comande investigaţii în mod individual. Nu în 
ultimul rînd, trebuie să menţionăm că va fi îmbunătăţită radical şi deservirea pacienţilor din 
cadru! IMSP CS Leova privind investigaţiile contractate de instituţie, inclusiv şi cele achitate 
din sursele CNAM cu prezentarea formularului nr.027, prin deservire ritmică zilnic.

Astfel, în dorinţa de fi mai aproape şi zilnic alături de pacienţii din raion, solicităm 
acordarea în locaţiune a unui spaţiu cu suprafaţa de cca. 30 ~ 85 m2 în incinta IMSP CS 
Leova pentru organizarea procesului de recoltare a probelor biologice.

Plata privind chiria spaţiului o garantăm, iar lucrările de reparaţie şi amenajare, 
crearea unor noi locuri de muncă sunt pe contul şi din sursele S.C. IMUNOTEHNOMED
S.R.L.

Cu respect,

Director General Adjunct 
Şef Divizie Servicii Medicale

mun. Chişinău, Republica Moldova 
str. Gh. Asachi, 42
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- îmbunătăţirea etapei preanalitice a analizelor de laborator
^  Pentru creşterea calităţii analizelor de laborator, în special cele de înaltă performanţă, unele 

probe necesită anumite acţiuni înainte de livrare în laborator, astfel că MedExpert va angaja o 
persoană pe propria răspundere şi cheltuială pentru a sigura procesele preanalitice (recoltare 
controlată şi pregătirea pentru livrare. - h
Creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile de înaltă performantă achitate de către CNAM 
(pentru persoanele asigurate)
Actualmente curierul vine în or. Leova (CS Leova) o dată în săptămână şi preia probele 
pentru analize, iar rezultatele, în dependenţă de tipul investigaţiei, sunt furnizate peste o 
săptămână. Astfel că pacientul trebuie să aştepte cca. 3-7 zile pînă vine curierul şi încă 7-14 
zile pînă îi sunt furnizate rezultatele, în total cca. 14- 21 zile. Cu implementarea Centrului de 
recoltare în or. Leova aceasta perioada se va reduce pînă la 3-4 zile deoarece curierul va 
veni zilnic, iar probele zilnic vor fi aduse în laborator şi procesate în cel mai scurt timp posibil.

- Creşterea accesibilităţii persoanelor neasiqurate la serviciile de înaltă performantă.
Persoanele neasigurate vor avea posibilitatea oricînd şi de sine stătător să-şi comar ' 
investigaţiile necesare/prescrise fără a-părăsi localitatea de reşedinţă, fără a cheltui bani |_C 
transport:' " r

- Creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile de laborator care nu-s acoperite de Programul
Unic de Sănătate. ^
Progresul tehnico-ştiinţific şi în domeniul medicinii de laborator avansează la fel de mult ca şi 
în alte ramuri, astfel că în ultimii 3-5 ani'au fost implementate un şir de inovaţii care permit 
diagnosticarea mai rapidă şi mai eficientă a pacienţilor cu diverse maladii. MedExpert care 
este un promotor activ al acestor tehnologii, datorită faptului că are parteneriate şi este 
distribuitor autorizat pentru mulţi producători de tehnologii medicale de talie mondială, la 
rândul său implementează aceste tehnologii în cadrul laboratoarelor proprii, iar acest lucru în 
final este pus la dispoziţia pacienţilor/populaţiei prin intermediul reţelei proprii de centre de 
recoltare (ex. Edineţ, Ocniţa, Drochia, Floreşti, Soroca, Bălţi, Cahul, Cimişlia, Comrat, Rezina, 
Ungheni, Rîşcani, Teleneşti, Hînceşti, etc.)

- Accesibilitate financiară.
Un alt factor, la fel de important este şi accesibilitatea financiară a populaţiei la servicii care 
este obţinută prin: stabilirea unor preţuri rezonabile care ţin cont de salariul mediu 
R.Moldova; practicarea diferitor campanii promoţionale în cadrul cărora se acordă reduceri de 
la 10% pînă la 50%, practicarea şi oferirea de discount-uri pentru categoriile social- 
defavorizate ale populaţiei.

- Calitatea garantată.
MedExpert are o politică foarte strictă în domeniul asigurării calităţii. Acestea sunt.asigurate 
prin următoarele măsuri: Certificarea şi Acreditarea companiei în conformitate cu 
standardele internaţionale de calitate ISO (din 2004 -  ISO 9001, din 2013 - ISO 15189, în 
ambele cazuri a fost primul laborator/instituţie medicală din, ţară care s-a acreditat); 
Selectarea furnizorilor consacraţi de reagenţi şi consumabile (compania fiind 
concomitent şi distribuitor autorizat de produse cu destinaţie medicală a avut acces la cele 
mai performante şi calitative tehnologie şi toate acestea cu un raport pret/calitate la cel mai 
înalt nivel); Controlul extern al calităţii -  MedExpert participă permanent la programele de 
control extern al calităţii din Franţa, Germania, Finlanda, Marea Britanie; unde rezultatele 
obţinute de către laboratoarele MedExpert sunt comparate cu laboratoare similare dir 
întreaga Uniune Europeană unde sunt cele mai înalte şi riguroase standarde în domenii 
calităţii; Selectarea şi instruirea permanentă a personalului -  compania alocă î 
permanenţă resurse pentru instruirea personalului nu doar în ţară dar în special şi î 
străinătate, unde personalul participă atît la congrese şi simpozioane (România, Rusia, etc.

Beneficii privind deschiderea unui Centru de recoltare MedExpert în or. Leova



cît şi la trening-uri specializate la producători (Germania, Belgia, Franţa, Elveţia, Polonia,
etc.j).
Creşterea accesibilităţii instituţiilor la servicii
Instituţiile medicale specializate din Leova nu întotdeauna au posibilităţi şi resurse să 
implementeze toate metodele şi tehnologiile de laborator, în mod special cele rare sau cele 
profund specializate ca citologia, morfopatologia/histopatologia, dar şi microbiologia, inclusiv 
cea sanitară. Astfel prin intermediul Centrului de recoltare vor putea fi preluate şi procesate 
aceste probe biologice prin metodele menţionate fără careva costuri suplimentare de 
transport, ba mai mult compania va oferi veselă, iar preţurile vor fi chiar cu reduceri faţă de 
prevederile Catalogului de tarife unice.
Investiţii si locuri de-muncă
MedExpert va angaja în cadrul Centrului de recoltare personal din cadrul populaţiei locale, de 
asemenea va efectua investiţii atît în renovarea spaţiilor cît şi dotarea acestora cu 
echipamente/utilaje performante.
Achitarea plaţilor aferente locatiunii
MedExpert se angajează şi garantează plata tuturor plăţilor aferente locaţiunii spaţiului, 
mijloace care în final ar contribui la completarea veniturilor extrabugetare ale IMSP CS Leova.



N O T Ă  I N F O R M A T I V Ă

la proiectul de deicizia nr.______din ”_________ 2021

„Cu privire la transmiterea în locaţiune”

1 .Denumirea autorului şi după caz a participanţilor la elaborarea proiectului. 
Condiţiile ce au impus la elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 
implementarea noilor reglementări

Autorul Proiectului de decizie nr. __Preşedintelui raionului Leova în baza
demersurilor de la S.C ”IMUNOTEHNOMED” SRL şi IMSP CS Leova.

în conformitate cu art. 43 alin. 1 lit.”d”, art 77 alin. 5 al Legii “Privind 
Administraţia publică locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, “Regulamentul cu 
privire la modul de darea în locaţiune a activelor neutilizate”, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 483 din 29.03.2008, Regulamentul 
privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
136 din 10.02.2009, demersul nr 01-16/150 din 04.08.2021 al Instituţiei Medico- 
sanitară Publică Centrul de Sănătate Leova şi circulara nr. 1069-ex din 02.08.2021 
al S.C ”IMUNOTEHNOMED” SRL şi în scopul efectuării analizelor medicale de 
laborator, pentru organizarea procesului de recoltare a probelor biologice, prestarea 
serviciilor instituţiilor publice şi pacienţilor care doresc să comande investigaţii în 
mod individual,
2. Principalele prevederi ale proiectului
Prezentul proiect de decizie este necesar pentru îmbunătăţirea serviciilor 
efectuării analizelor medicale de laborator, pentru organizarea procesului de 
recoltare a probelor biologice, prestarea serviciilor instituţiilor publice şi 
pacienţilor care doresc să comande investigaţii în mod individual,
3. Fundamentarea economico-fmanciară

Implementarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli financiare 
suplimentare din bugetul raional.
4. Modul de încorporarea actului în cadrul normative în vigoare

Nu necesită modificări la alte acte.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
raţional Leova.

Specialist principal în cadrul aparatului 
preşedintelui raionului Leova Tatiana Stoiu


