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                 Anexa nr.3 
la Hotărîrea Guvernului nr.1240
din 27 octombrie 2006

Normele de cheltuieli 
pentru procurarea medicamentelor şi consumabilelor pentru bolnavii (maturi şi copii) din instituţiile

medico-sanitare publice finanţate de la bugetul de stat
(pentru o persoană pe zi)

Denumirea centrului Suma, lei

Centre de plasament şi reabilitare pentru copii, centre de recuperare şi reabilitare pentru copii 8,40

inclusiv:

pentru copii cu dereglări neuromotorii 17,20

tratament specific al Paraliziei Cerebrale Infantile (PCI) cu Toxină Botulinică pentru un pacient pe an 32640,00

Centre ftiziopneumologice de reabilitare pentru copii 11,20

Centrul de recuperare pentru copii „Sergheevka” 3,40

Notă: Tratamentul ambulatoriu recuperator/staţionar de zi pentru pacienţii centrelor de reabilitare cu dereglări  neuromotorii va fi identic 

normelor stabilite  în centrele respective.                                                                         
Anexa nr.4 

la Hotărîrea Guvernului nr.1240
din 27 octombrie 2006

Normele de cheltuieli
pentru alimentaţia donatorilor de sînge în instituţiile medico-sanitare publice

Suma, lei

Alimentaţia donatorilor care oferă sînge contra plată 26,90

Alimentaţia donatorilor care oferă sînge în mod gratuit 50,90

Anexa nr.5 
la Hotărîrea Guvernului nr.1240
din 27 octombrie 2006

Normele de compensare a donatorilor de sînge

Suma, lei

Sînge (1litru) 249,00

Sînge izoimun (1litru) 498,00

Plasma imună (1litru) 746,00

Plasma izoimună (1litru) 994,00

Plasma pentru componenţi (1litru) 498,00

Imunizare primară (o donaţie) 45,00

Reimunizare (o donaţie) 23,00

Izoimunizare (o donaţie) 67,00

Reizoimunizare (o donaţie) 33,00”

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2009.

PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI
 

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii Larisa Catrinici
Ministrul finanţelor  Mariana Durleşteanu

Nr. 14. Chişinău, 19 ianuarie 2009.

H O T Ă R Î R E 
privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1432-XIV din 28 
decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare 
a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr. 21-24, art. 79) cu modificările şi completările 
ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se stabileşte, cu începere de la 1 ianuarie 2009, 
salariul minim pe ţară în cuantum de 600 lei lunar pentru 
un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe 
lună), ceea ce reprezintă 3,55 lei pe oră. 

În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, 
mai mic de 40 de ore pe săptămînă, salariul minim orar se 
calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului 
minim lunar, prevăzut în prezentul punct, la numărul mediu de 
ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat. 

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 575 din 24 mai 
2007 “Privind stabilirea cuantumului salariului minim pe 
ţară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 
74-77, art. 608). 

PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI
  

Contrasemnează:     
Prim-viceprim-ministru, 
ministrul economiei şi comerţului  Igor Dodon     

Nr. 15. Chişinău, 19 ianuarie 2009.
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