
 

 

 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 „   30 ”  d e c e m b  r i e    2015 Nr.  11-237 
mun. Chişinău 

 

Cu privire la  componenţa 

nominală a Comisiei pentru 

Situaţii Excepţionale a AŞM şi a 

grupului de lucru 

 

 

          În scopul asigurării organizatorice a subdiviziunilor AŞM în situaţii 

excepţionale, 

                                          D I S P U N: 

          1.A nominaliza Comisia pentru Situaţii Excepţionale a CSŞDT al AŞM 

după cum urmează: 

        Gheorghe   DUCA, academician            – preşedinte al comisiei; 

        Ion TIGHINEANU,academician            – vicepreşedinte al comisiei; 

        Mihai VIERU,vicepreşedinte al A.Ş.M.– vicepreşedinte al comisiei; 

        Constantin GOLAN,şef Serviciu intern de protecţie şi prevenire 

                                                                         –  vicepreşedinte al comisiei;     

        Anatol CORSAN,şef Secţie deservire a imobilelor şi instalaţiilor 

                                                     inginereşti  – membru  al comisiei;     

        Mihail CORDINEANU,şeful „ÎS autobaza AŞM” 

                                                                        – membru al comisiei; 

        Vitalie BOIAN, şef Direcţie politică economică şi finanţe  

                                                                        – membru al comisiei;       

        Corina LISA, inginer superior al Serviciului intern de    

                                   protecţie şi prevenire  – membru al comisiei;   

        Ecaterina ŞALARU,şef Î.S.”Preventoriul”- membru al comisiei; 

        Maria BLĂNITĂ, - şef-adjunct Direcţie logistică a CSŞDT al AŞM 

                                                            – secretar al comisiei. 



 

          2.A nominaliza grupul de lucru: 

          Alina  DARIE                      - inginer principal al Direcţiei logistică a  

                                                CSŞDT al AŞM; 

          Constanţa  MARCHITAN  - inginer principal al Direcţiei logistică a  

                                                CSŞDT  al AŞM; 

          Lilia COJUCARI               - specialist principal al secţiei resurse  

                                                umane  a CSŞDT al AŞM. 

          3.Înştiinţarea membrilor Comisiei pentru situaţii  excepţionale şi a 

grupului de lucru în caz de situaţie excepţională – conform schemei de 

înştiinţare aprobată. 

          4.Conducătorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate 

Academiei de Ştiinţe vor asigura: 

        4.1. Elaborarea şi perfectarea documentaţiei în conformitate cu cerinţele 

actelor legislative şi normative din domeniu cu transmiterea acestora la 

Serviciul intern de protecţie şi prevenire până la 15 ianuarie 2016. 

         4.2. Nominalizarea/actualizarea Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale 

şi a grupurilor de lucru în termen de până la 15 ianuarie cu transmiterea 

copiei ordinelor la Serviciul intern de protecţie şi prevenire  la telefonul 

fax 0 22 73 71 90 sau poşta electronică  ( constantin1043@rambler.ru ). 

         4.3. Înştiinţarea membrilor comisiilor pentru situaţii excepţionale şi a 

grupurilor de lucru în caz de situaţie excepţională – conform schemelor de 

înştiinţare aprobate. 

          4.4.Efectuarea instruirii metodice cu membrii comisiilor pentru SE, 

grupurilor de lucru şi echipelor de salvare – conform Planului de pregătire 

a protecţiei civile. 

         5.Prezenta Dispoziţie de adus la cunoştinţa membrilor comisiei şi 

conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate 

AŞM. 

           6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama 

dlui C. GOLAN, şef Serviciu intern de protecţie şi prevenire.  

 

        Preşedintele A.Ş.M. 

academician        Gh.   DUCA 

 

 
 

Ex. C.    GOLAN 

Tel.:0 22 73 71 90 

Email:constantin1043@rambler.ru 
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