
 

 

 

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.  11-234 

mun. Chişinău 

Cu privire   la   constituirea 

formaţiunilor Protecţiei Civile  

 

                În conformitate cu Directiva nr. 57 „d” din 12 septembrie 2003 al 

şefului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI al RM 

„Cu privire la crearea formaţiunilor protecţiei civile în scopul efectuării 

acţiunilor în cazul pericolului sau declanşării situaţiilor excepţionale,  

                                              D I S P U N: 
1. A  nominaliza efectivul formaţiunilor protecţiei civile în CSŞDT după cum  

urmează:   

       1.1.  GRUPELE DE SALVARE. 

                    Subgrupa nr.1 

 

1. CORNIENCO  Ella,  - inginer coordonator al SDIII  –  şeful  subgrupei;      

2. SAVA Iurie,                - lăcătuş - electric al Secţiei de deservire a imobilului  

                                                 şi instalaţiilor inginereşti ;                                                         

3. CEBOTARI Andrei,  - lăcătuş – electric al Secţiei de deservire a imobilului 

                                       şi instalaţiilor inginereşti ; 

4. RECUL Mihai,           - lăcătuş – sanitar al  Secţiei de deservire a imobilului    

                                                 şi instalaţiilor inginereşti; 

      5. POPUŞOI Nadejda,  - paznic clasa II al  Secţiei de deservire a imobilului şi     

                                                instalaţiilor inginereşti; 

      6. MUNTEAN Vasile,   - paznic clasa II al  Secţiei de deservire a imobilului şi     

                                                instalaţiilor inginereşti; 

      7. JORA Grigore,          - paznic clasa II al Secţiei de deservire a imobilului şi     

                                                instalaţiilor inginereşti . 

 

                       Subgrupa nr.2 

 1.  ŞOŞEV Ivan,                - inginer – coordonator  al Secţiei deservire a   

                                            imobilelor şi instalaţiilor   inginereşti – şeful subgrupei; 

 2. COLOS Vladimir,      - tehnician categoria I al Secţiei de deservire imobilului  



                                             şi instalaţiilor  inginereşti; 

 3. MIHAILIC Vladislav,- lăcătuş - electrician al Secţiei de deservire a imobilului   

                                             şi instalaţiilor inginereşti; 

 4. PUŞCAŞ Gheorghe,    - lăcătuş - electrician al Secţiei deservire a imobilului şi 

                                              instalaţiilor  inginereşti; 

 5. ECHIM  Ştefan,           - muncitor îngrijitor de teren al Secţiei de deservire a      

                                              imobilului şi instalaţiilor  inginereşti; 

 

             1.2.  POSTUL SANITAR. 

 

 1. NASTASIUC Lucia,   - şef adjunct al Direcţiei relaţii externe; 

 2. ONILA  Maria,          - specialist  principal  al   secţiei  resurse  umane  a  

                                    CSŞDT al AŞM; 

 3. FURTUNĂ Olga,      - inginer principal al Direcţiei logistică a CSŞDT  al   

                                             AŞM; 

 

               1.3. SUBGRUPA DE CERCETARE ŞI OBSERVARE. 

 

1. PROSEANIC Serghei,- inginer coordonator al Secţiei deservire a imobilelor  

                                        şi a instalaţiilor  inginereşti; 

    2. IONEL Tamara,      - inginer coordonator al Secţiei deservire a imobilelor şi  

                                             instalaţiilor inginereşti; 

    3. NAZARCHEVICI Mihai,- inginer coordonator al Secţiei deservire a  

                                                               imobilelor şi instalaţiilor  inginereşti; 

              1.4. SUBGRUPA DE MENŢINERE A ORDINII PUBLICE. 

 

1.4.1. Imobilul  AŞM de pe  bd.  Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 

      1. FRUNZE Mihai,           - şeful serviciului pază al Secţiei de deservire a  

                                                    imobilului şi a instalaţiilor inginereşti – şeful     

                                                    subgrupei;  

    2. CORCODEL Petru,       - paznic; 

3.MUSTEAŢA Anatolie, -  paznic; 

4.TOMA Mihail,               - paznic; 

5.GRIGORIŢA Mihail,    - paznic. 

 

 

                  1.5. SUBGRUPA DE STINGERE A  INCENDIILOR. 

 

    1. VANGHELI IVAN,      - paznic; 

    2. CAZACENCO  Piotr,   - paznic; 

    3. GRIGORIEV Anatol,   - paznic; 

 

 



2. A organiza: 

  -  antrenamente cu 50% din efectivul formaţiunilor protecţiei civile cu o durată de 

5 ore în primul       trimestru; 

  -  un antrenament de înştiinţare,convocare şi primire a echipamentului până la 1   

      noiembrie; 

  -  o aplicaţie tactico – specială cu efectivul echipei de stingere a incendiilor cu o 

durată de 6    ore  în primul trimestru. 

3. Instruirea efectivului formaţiunilor protecţiei civile conform programului de 15      

ore, inclusiv,10 ore tematică generală şi 5 ore tematică specială. 

4. Prezenta dispoziţie de adus la cunoştinţa membrilor formaţiunilor protecţiei 

civile sub semnătură. 

5. 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.:  022 73 71 90 
Email: constantin1043@rambler.ru 


