
MINISTERUL
SANATAJII, MUNCH Щ  PROTECpEISOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
Mun. Chi^inSu

... Nr, J f ?

Cm privire la aprobarea prefiilui uiml bilet 
de reabilitare unui bilet de tip „iNSOTITOR” 
pentru anul 2020 in Centrul de reabilitare a invali/ilor 
§i pensionarilor,, Victoria” al Republic» Moldova, 
or. Sergheevca, Ucraina $i la Centrului de reabilitare 
a persoanelor varstnice $i persoanelor cu dizabilitap (adulte)
„Speranfa”, or, Vadui lui VodS, шип. Chi$in3u

Intru executarea Legii bugetuiui de stat pentru anul 2020 nr, І72 din 19.12.2019, in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvemulm nr, 870 din 08.10.2014 „Cu privire la 
aprobarea Metodologiei de calcul a costului pentru serviciile de plasament §i de 
reabilitare/recuperare prestate in cadrul mstitu|iilor soeiale subordonate Mmistemim 
8йпШ$іі, Muncii §1 Protec|iei Soeiale*2 * 4, НоШгагіІ Guvemului nr, 372 din 06.05,2010 „Pentru 
aprobarea Regulamentuiui cu privire la modul de evident §i distribuire a biletelor de 
reabilitare/recuperare acordate persoanelor in virsta §i celor cu dizabilMti** in temeiul 
Hotararii Guvemului nr, 694 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea §i funclionarea 
Ministerului sanatapi, Muncii §i Protecfiei Soeiale**,

ORDON:

1. Se aproba preful unui bilet de recuperare/reabUitare pentru anul 2020 din contul surselor 
bugetulm de stat, dupa cum игтеагй;

a) pentru Centrul de reabilitare a mvalizdor ?i pemionarilor „Victoria” ai Republicii 
Moldova, or, Sergheevca, Ucraina (in contlnuare Central „Victoria”) in m&rime de І0943 lei 
50 bani cu termenul de recuperare 21 zile.

b) biletul de tip „iNSOJlTOR** pentru Centrul „Victoria” in marime de 7933 lei 90 bani 
cu termenul de recuperare 21 zile;

c) pentru Centrul de reabilitare a persoanelor varstnice §1 persoanelor cu dizabilitSfi 
(adulte) „Speranfa”, or, Vadui lul Vod£ (in contlnuare Centrul „Speranja”) in marime de 9052 
lei 96 bani cu termenul de recuperare 21 zile;

d) biletul de tip „INSOTITOR5* pentru Central „Speran(a” in mtrime de 6217 lei 05 bani 
cu termenul de recuperare 21 zile.

2. Se permite eondue&torilor centrelor ’’Victoria” „Speran(a” s i acorde servicii de
reabilitare/recuperare contra plats din contul uiilizSrii efidente a fondului de paturi, spatiului
pentru cazare §i bazei curative.



3. Se аргоЬй prepd итді bllet de reabilitare/xecuperare pentru anal 2020 reaHzat contra 
plats, dapS. cum urmeazS:

a) pentru Centrul „Victoria” m mSrime de 11012 lei 40 ban! eu termenul de reeuperare 2 X 
rile;

b) pentru Centrul „Speranfa” inmSrime de 7758 lei 00 ban! cu termenul de reeuperare 18
rile,

4, Controlul asupra executant prevederilor prezentului ordin se pune in sarema dnei
Djulieta Pope4*411 ftp Rtat




