
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZITTE nr. J"l_!
din ,, /{ " pfunsl$e- 2020

Cu privire la stabilirea regimului special
de activitate in Consiliul raional, subdiviziunile
pi institu{iile publice din subordinea Consiliului
raional $tefan Voda

Avdnd in vedere prevederile HotdrArile nr.8,9 din 15 martie 2020 privind evolutria situaliei
epidemiologice a infec(iei COVID- I 9 ;

Potrivit Hotdr6rii nr.2 din 17 .03.2020 a Comisiei Situafii Exceptionale a raionului $tefan Vodd
privind sistarea activitdlii unor institulii din raionul $tefan Vodd ca mdsurd de proteclie pentru
sdndtate publicd tn contextul situaliei epidemiotogice la infecyia cu Coronavirusul de tip nou
COVID-19, precum qi propunerile membrilor Celulei teritoriale $tefan Vodd;

inbazaart.54 din Legea nr.436-XVI din 28 decbmbrie 2006 cuprivire la administratia publicd
local6, DISPUNE:

l. Se sisteazd activitatea Consiliului raional $tefan Vodd, subdiviziunilor qi
instituliilor publice subordonate Consiliului raional, incepdnd cu data de 18.03.2020
pdnd la data de 0I.04.2020 inclusiv, ca mdsurd de protecfie a sdndtdlii publice, in
contextul situatiei epidemiologice la infectia COVID- I 9.

2. Functionarii Aparatului pregedintelui raionului qi Consiliului raional, vor activa in
regim special, conform graficului de serviciu anexat.

3. Conducdtorii subdiviziunilor Consiliului raional qi instituliilor publice din
subordine, vor adopta ordin intern privind activitatea in regim special cu reducerea
numdrului de angajati, conform graficului elaborat, inclusiv restriclionarea
accesului in interiorul gi pe teritoriul acestora.

4. Responsabilul de resurse umane va aduce prezenta dispozitie la cunogtin{a
angajatilor.

5. Controlul executdrii prezentei dispozilii imi asum.
6. Prczentadispozilie se aduce la cunogtintd:

Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Subdiviziunilor qi instituliilor publice din subordinea Consiliului raional;
Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional
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Anexa
la dispozilianr. JJ'f
din ,/ !'p1sfrb _!.020

Graficul de serviciu
a angajafilor Consiliului raional $tefan Vodi

Numele,
Prenumele
ansaiatului

Functia Data efectuirii
seruiciului

Semnltura

Jurcan Ion Secretarul Consiliului
raional

18.03.2020

$argarovschi
Constantin

19.03.2020

Afanasiev Iurie $ef DCGCD 20.43.2020 /wu
'Danilov Alexandru Spec.princ.DCGCD 23.03.2020

nffiiA
Moruz Igor Spec.DCGCD 24.03.2020 N't /--
Moloman Sersiu $ef DEAI 2s.03.2020 )J',,1,u1t",4
Danuta Vitalie $ef interimar DAA 26.03.2020 W
Coban Grigore Specialist DAA 27.03.2020 ye@/
Cemean Gheorghe Spec.princ.DAA 30.03.2020

6orilr--
Ceban Nicolae Specialist SAP 3r.03.2020 K
Muntean Aliona $ef SAP 01.04"2020


