
                 

 

 

 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

 „  30 ” decembrie  2015 nr.  11-238 

mun. Chişinău 
 

Cu privire la punerea în aplicare a actelor 

legislative în vigoare în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă,  radioprotecţiei, securităţii 

antiincendiu şi situaţiilor excepţionale în 

organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi celor 

auxiliare subordonate   Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei în anul 2016 

 

În conformitate cu cerinţele Codului Muncii al Republicii  Moldova nr.154-XV 

din 28.03. 2003, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10.07.2008, 

Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.164 din 26.02. 2001 „Despre măsurile de 

îmbunătăţire a lucrului în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor”, actelor 

legislative şi normative în vigoare privind îndeplinirea cerinţelor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, tehnicii securităţii, apărării împotriva  incendiilor, 

radioprotecţiei şi situaţiilor excepţionale în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi 

celor auxiliare subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

                                         D I S P U N :  

1. Conducătorii organizaţiilor sferei ştiinţei şi inovării subordonate Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei vor planifica şi vor realiza în anul 2016 următoarele măsuri: 

1.1. Actualizarea dispoziţiilor de numire a persoanelor responsabile de apărarea 

împotriva  incendiilor, securităţii şi sănătăţii in muncă, radioprotecţie şi situaţiilor 

excepţionale, de constituire a comisiilor pentru situaţii excepţionale şi a 

formaţiunilor protecţiei civile,după caz, copia ordinului urmând a fi transmisă la 

Serviciul intern de protecţie şi prevenire  al Direcţiei logistică a CSŞDT al AŞM 

către 29 ianuarie 2016 la tel. fax: 022-73-71-90 sau e-mail: ciusi@mail.ru, 

constantin1043@rambler.ru. 

1.2. Numirea prin ordin a persoanelor, ce vor fi responsabile de buna funcţionare a 

gurilor de apă pentru stingerea incendiilor. 

1.3. Trecerea indispensabilă a examenului medical corespunzător riscurilor profesionale  

la angajarea în muncă, dar şi a celui periodic al salariaţilor în conformitate cu 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 132 din 17.06.1996. 

1.4. Asigurarea locurilor de muncă cu truse medicale pentru acordarea primului ajutor 

în caz de accidentare în muncă în conformitate cu HG nr. 95 din 05.02.2009,      

cap. II, p. 19. 
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1.5. Organizarea instruirii în conformitate cu cap. X al HG nr. 95 din 05.02.2009.  

1.6. Elaborarea şi prezentarea în contabilitatea AŞM a Planului de măsuri  de  

protecţie a muncii pe anul 2017, acolo unde natura şi gradul de risc profesional o 

necesită, copia urmând a fi prezentată la Serviciul intern de protecţie şi prevenire  

al Direcţiei logistică a CSŞDT al AŞM până la data de 29 aprilie 2016, în 

conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, art. 13, p. f) şi Normele 

pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii nr. 40, din 

16.08.2001, raţia nr.1 şi 6, aprobate de Ministerul muncii şi protecţiei sociale (MO 

nr.33-35 din 7 martie 2002). 

1.7. Inventarierea gurilor de apă, completarea cu furtunuri şi ţevi de refulare şi   

menţinerea lor în stare bună de funcţionare. 

1.8. Asigurarea personalului de categoria  A  şi a altor angajaţi cu mijloace individuale 

de protecţie şi preparate de decontaminare radiantă şi tratare chimică a suprafeţelor 

locurilor de muncă  în conformitate cu HG  nr. 477 din 19.05.2000. 

1.9. Efectuarea dozimetriei generale a personalului la locurile de muncă,unde sunt 

utilizate surse de iradiere ionizantă, materiale radiative şi nucleare. 

1.10. Prezentarea în ordinea stabilită a dozimetrelor individuale termoluminiscente de tip 

HAPSHAW-6600 la Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Preventivă 

(MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67A, tel.022 57-46-35) pentru 

aprecierea dozelor absorbite de către personalul încadrat în lucru cu surse  ionizante 

şi generatoare de radiaţie ionizantă. 

1.11. Prezentarea în termen de 10 zile de la primirea Procesului verbal din partea 

Serviciului intern de protecţie şi prevenire  a Planului de măsuri ce urmează a fi 

întreprinse pentru înlăturarea încălcărilor depistate. 
2. Serviciul intern de protecţie şi prevenire  al Direcţiei logistică a CSŞDT al AŞM (şef dl 

C. GOLAN) va asigura controlul periodic asupra îndeplinirii de către institutele 

academice vizate a prevederilor prezentei Dispoziţii şi va informa trimestrial conducerea 

Academiei despre rezultatele controalelor. 

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama domnului                        

Mihai VIERU, vice-preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 
 

 

 

Preşedinte 

Academician                                                                                                          Gheorghe DUCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.:    C.LISA 

Tel.:022 73 71 90 
Email: ciusi@mail.ru 


