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Ane
dificarea punctului 1 din Hotdr6rea
nr. 1651201O cu privire la cuantumul
ntat al salariului ln sectorul real
02 garantat al salariului in sectorul real (la intreprinderi,
52, organizalii, institulii cu autonomie financiard, indiferent
E: de tipul de proprietate si forma de organizdre juridicd, in
cu continuare - unitdtil se stabileste in rndrime de 20,71 lei pe
rul ord, sau 3 500 de iei pe luni, calculat perrtru un program
ari. conrplei de lucru in medie de 169 de ore pe lund."
rs: 2. Prezenla hotdrdre inire in vigoare la daia cie 1 aprilie
rim 2022.

PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILITA
Contrasemneazl:

\ l/tinistrul muncii
Marcel Spatari
Sergiu Gaibu

Ane
ificarea anexei la Hotdr6rea Guvernului

O6 privind aprobarea Normelor de cheltuieli
tru intrelinerea persoanelor cazale
e sociale

persoanelor cazale in institutiile sociale (Monitorul Oficial al
ind Bepublicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 568), cu modifi-
rea cdrile ulterioare, va avea urmdtorul cuprins:

,,Anexe
la Hoterarea Guvernului nr. 520 /2006

Normele de chelfuieli in bani privind asigurarea cu produse alimentare,
medicamente gi nateriale de pansament imbripiminte, incilfiminte,

inventar moale, produse igienico-sanitare, jocuri gi jucirii a persoanelor
cazate !n institutiile sociale de toate tipurile si nivelurile

Nr.
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de
reabilitare
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pentru
persoaoe
in etate ti
persoatre
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protectie

a
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de fiitr+e
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c€trtrele de
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temporar

pentru
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CU

dizabilitifi
(adulte) t)

cenFele oe
zi peotru
pe6oane
ir etate ti
persoatre

cu
dizrbilitn$
(adulte) "

centrele de
plasametrt temporar

petrtru copii cu
diabilititi; cetrtrele

de phsmetrt
temporar petrtru
mpii scpmfi de

nlrinfir)

ceotrele de zi
peDtru copii cu

dizabilitnS;
cetrtrele de zi

pentru copii in
situafie de riscr)

patri l&
7 zni

de la
7 pani h

1*.ni

pAni la
7 ani

de la
7 peni la
19.ni

I Produse
alimentare (pe

zl\
140,53 58,502) 58,502) 59,502) 38,962) 48,252) sl rs2) 35,092) 35,092)

2. Medicamente gi

materiale de
pansament (pe
z1)

12,413) o1) 9,72 q1) 2,05 o7t 9't) 2,05 2,0s

3. Imbrdciminte,
incdljdminte gi

inventar moale,
inclusiv pe
oerioade:
o dati la I an 409,44 t330,67 1330,67 1330,67 562,97 1330,67

o datd la 2 ani 665,32 1535,40 1535,40 1535,40 8 I 8,85 1535,40

o datd la 3 ani 409,44 1023,59 1023,59 1023.s9 5 1 1,80 t023,s9

o datd la 4-6 ani 767,69 1944,84 1944,84 1944,84 895,64 1944,84
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Produse
lglenrco-
sanitare (pe an)

t'r1 q1 r53,52 153,52 I {1 {',) 127,93 76,76 127,93 76,76 t2'7,93

LiteraturS,
jocuri qi jucdrii
lne an I

51,20 5t,20 5t,20 5t,20 5t,20 76,76 t02,34 76,'16 1o2,34

1. Normele pentru se de plasament) se stabilesc
pentru persoane in cu dulte) 1t'

a) pentru locurile in cu normele stabilite pentru centrele de zi pentru persoane in etate 9i

persoane cu dizabili
b) pentru locuril de plasament - in conformitate cu normele stabilite pentru centrele de plasament temporar pentru

persoane in etate si u dizabilitati (adulte);
pentru coqii:
c) pentru'loculle cu servicii de zi - in conformitate cu normele stabilite pentru centrele de zi pentru copii cu dizabilitdti/copii

in situatie de risc;
d) pentru locurile cu servicii de plasament - in conformitate cu normele stabilite pentru centrele de plasament pentru copii

cu dizabiliteti/copii separati de pdrinti.
2. Normele la oroduse alimentaie se pot majora cu pand la 2Oo/o din contul produselor alimentare primite cu titlu de aiutor

umanitar 2).

3. Normele la medicamente Si materiale de pansament pentru sectiile de reabilitare dupe infarct miocardic si ictus cerebral

din centrele de reabilitare (adulti) se maloreazA cu 50o/o in raport cu sectiile generale din aceste centre3).'

2. Prezenta hotdrAre intrd in vigoare la data de 1 aprilie 2022'

180 HOTAnAne
cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru fondarea Parcului Nalional ,,Nistrul de Jos"
gi modificarea Legii nr. 1538/1998
privind fondul ariilor naturale proteiate de stat

Guvernul HOTARAgTE: de Jos" si modificarea Legii nr. 1538/'1998 privind fondul

Se aprobd $i se prezintd Parlamentului spre examinare ariilor naturale protejate de stat.
proiectul de lege pentru fondarea Parcului Nalional ,,Nistrul

PRIM-MINISTRU
Contrasemneaze:
Ministrul muncii
si protecfiei sociale
Ministrul finantelor
Nr. 143- Chisindu, I mafiie 2022.

PBIM-MINISTRU
Contrasemneazi:
Ministrul mediului
Ministrul iustitiei
Ministrul finanlelor
Nr. 144. Chisineu, 9 matiie 2022'

Natalia GAVRILIT.A

Marcel Spatari
Dumitru Budianschi

Natalia GAVRILITA

luliana Gantaragiu
Sergiu Litvinenco
Dumitru Budianschi

intocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii
Moldova si Guvernul Japoniei privind extinderea coope-
rdrii economice japoneze (Proiectul privind imbundtdtirea
echipamentelor de prevenire a incendiilor), semnat la
Chisindu la 26 noiembrie 2021 .

Natalia GAVRILITA

Nicolae Popescu
Ana Revenco

181 HOTAnAne
cu privire la aprobarea proiectului de lege
P ordului
p dintre ldova
g Privind
e (Proie ea
echipamentelor de prevenire a incendiilor),
semnat la Ghisindu la 26 noiembrie 2O21

in temeiul art. 14 alin. (4) din Legea nr' 595/1999 privind
tratatele interna{ionale ale Republicii Moldova (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.. 24-26, art. 137), cu
modificbrile ulterioare, Guvernul HOTABA$TE:

Se aprobS $i se prezintd Parlamentului spre examinare
proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant,

PRIM-MINISTRU
ContrasemneazS:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
9i integrtrii euroPene
Ministrul afacerilor interne

Nr, 145. Chiginau, 9 marlie 2O22' :
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