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REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZITIE nr.
din 022

Cu privire la numirea persoanelor responsabile
in domeniul securitdtii si sdndtdtii in muncd

in scopul respectdrii cerinlelor securitdlii qi sdndtdlii in munc6la institulie,
prevenirea accidentelor de muncd gi imbolndvirilor profesionale, asigurarea unor
condilii sdndtoase de muncd qi fdrd pericol;

in conformitatq cu preve-derile legii nr. 186-XVI din 10.07.2008 privind
securitatea qi sdndtatea in muncd; punctul 10 din Hotdr0rea Guvernului nr. 95 din
05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarear Legli
securitdlii qi sdn[tdlii in munci nr. 186-XVI din 10-iulie 2008;

inbazaart.53 al. (2), art.54 al, (tr), (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administralia publicd locald, pregedintele raionului DISPUNE:

1. Se nume,ste responsabil pentru efectuarea instruirilor introductiv generalel
privind securitate qi sdndtate in munc5" pentru toate persoanele care soliciti
angajarea in cdmpul muncii, stagiari gi ucenici, dl Eugeniu Ciobanu,
specialist principal, subdivizfi,tnea resuase atul preEedintelui,
raionului, care deline Certlficatul de cursurilor SSM1

corespunzdtoare niveiului II de calificare nr. sstvl u uzurb din 05.1,1.2021,
valabil pdnd Ia 22.II.2024.

2. Se numeste responsabil pentru efectuarea instruirilor la locul de muncb qi

periodice privind securitate qi sdndtate in munc6, urmdtorii conducdtori aipenocllce pnvmcl secuntate sl sanatate ln munca, unnatorll conducatorl al
locurilor de muncd:
- dl lon lurcan,'secretar al Consiliului raional, pentru pgrsonalul serviciului
relalii funciare Ei cadast , serviciului arhivd, arhitect-qef, secretar, secretar
administrativ superior, care deline Certivicatul de absolvire a cursurilor SSM|
corespunzdtoare nivelului I de calificare ff. SSM I08329 din 10.II.2021
valabil p6nd la 10.11.2024. 1



- dna Aliona Muntean, qef, direclia administralie publicd, pentru presonalul
direcliei administralie publicd, care deline Certificatul de absolvire a:

cursurilor SSM corespunzdtoare nivelului I de callificare nr. SSM I08327 din,
10.11 .2021valabil pAn[ la 10.I1.2024
- dna Liudmila Carai, $ef, serviciul contabil, Aparatul preqedintelui
raionului, pentru personalul serviciului contabil, care deline Certificatul de

absolvire a cursurilor SSM corespunzdtoare nivelului I de calificare nr. SSM
I 08381 din22.11.2021 valabil pAnd \a22.11.2024.
- dl Valentin Co,sciug, qef, serviciul de deservire a cl[dirilor Consiliulil

serviciului de cl siliului]
ertificatul de a SSM]
I de calificare in valabll

pdnd Ia22.Il.2024. 
i

3. Se numeEte responsabil pentru efectuarea iqgtructajului de proteclie contral
incendiului, verificarea periodicd qi re6ncdrcarca la necesit?te a stilgdtoarelor, dl Ion
Bragarenco, care deline Certificatul de absolvire a cursurilor privind apdrarea
impotriva incendiilor la Centrul Republican de Instruire al Inspectoratului General
pentru Situa,tii de Urgen![ nr. 014547 din28:05.2021.

4. Se numeqte responsabil pentrtr efectuarea instruirii la I grupa de
electrosecuri personalul dl Grigore Deliu, electric, care
deline Talon are de la Ag de Reglementare in Energeticd nr.
t90-SV din 25.09.2020.

5. S I de gaztqI unuii
pericol grav a gi personalull
Aparatului ui, a truselo[]
medicale dna Marina Ganea) eare deline Certificatul de absolvire a cursurilor privindl
acordarea primului ajutor premedical ff.. 0733 din 13.12.2021 valabil pan[ lui
13.r2.2n23.

: 6. Se numegte responsabil pentru stabilirea necesarului qi dotarea luctdtorilor cu
echipament individual de proteclil, semnalizarea locurilor de muncd cu indicatoare de

secriritate dl Valentin Coqciug, $qf, serviciul de deservire a clSdirilor Consiliului
raional $tefan Vodd.

7. Prezenta dispozilie se include in Registrul actelor locale gi se aduce la
cuno gtinld persoanelor nominalizate.

Pregedintele raionului

Ex. E Ciobanu
TeI 024223051

Vasile MAXIM


