
MINISTERUL
SANATATII, MUNCH SI PROTECTIEI SOCIALE 

AL REPUBLIC!! MOLDOVA

ORDIN 
din

Nr. $fiT  ;

Cu privire la aprobarea pretuiui 
mint bilet de recuperare/reabilitare si 
unui bilet de tip „INSOTITOR« pentru annl 2018 
in Centrele de recuperare/reabilitare a invali/.ilor 

pemionarilor „Speranta4* or. Vadul lui Voda, 
ший. Chisinau si „Victoria*4, or. Sergheevka, Ucraina

Intru executarea Legil bugetului de stat pentru anul 2018 n r 289 din 15.12,2017 
(MO nr.464-470 dm 29.12,2017) in conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvernuhu nr.870 din 08.10.2014 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a 
costului pentru serviciile de plasament si de reabilitare/recuperare prestate in cadrul 
institutiilor sociale subordonate Ministerului Sanatatii, Muncii ф Protectiei Sociale14, 
Hotararii Guvernului nr.372 din 06.05.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de evidenta distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate 
persoanelor in varsta ф celorcu dizabilitap“ cu modificarile ці completarile ulterioare, 
ф in temeiui Hotararii Guvernului nr.694 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea si 
funcponarea Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale14,

ORDON:

1. Se aprobapretul unui bilet de recuperare/reabilitare pentru anul 2018 din contul 
surselor bugetului de stat, dupa cum urmeaza:

- pentru Central ” Speranta4' in marime de 7447 lei 65 bani cu termenul de 
recuperare 21 zile;

- bilet de tip ,JNSOTlTORu pentru Central „Speranta11 in marime de 5737 lei 
95 bani cu termenul de recuperare 21 zile.

- pentru Central „Victoria44 in marime de 6830 lei 25 bani cu tennenul de 
recuperare 21 zile.

- bilet de tip ,JNSOTlTOR“ pentm Central „Victoria4'1 in marime de 5530 let 76 
bani cu termenul de recuperare 21 zile.



2. Se aproba pretul unui bilet de recuperare/reabOitare pentru arm I 20 J 8 realizat 
contra plata, dupa cum urmeaza:

- pentru Central ,,Speranta“ in marime de 6390 lei 00 ban і cu termenul de 
recuperate IS zile;

- pentru Centrul „Victoria** m marime de 7486 lei 92 bani cu termenul de 
recuperare 21 zile.

3. Se permite conducatorilor centrelor de recuperare/reabilitare a mvalizilor si 
pensionarilor „Speranta** si „Victoria**., sa acorde servicii de recuperare si reabilitare 
contra plata din contul utilizarii efieiente a fondului de paturi, spatiulm pentru cazare, 
bazel curative.

4. Control ul asupra executarii prezentului ordin se pune in sarcina DIui Boris 
Gilca, Secretar general de stat
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Mmistru Svetlana CEBOTARI




