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DISPOZIIIE nr. lI
dinl7 februaie2l2}

Cu privire Ia instituirea grupului de lucru pentru examinarea petitiei remise
de citre secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Examin0nd solicitarea Secretariatului Parlamentului nr. DPA-A-423120 din
07.02.2020 cu referire la petifia anonimd transmisd de un grup de pdrinli referitor la
I.P. Gimnaziul ,,Mihai Eminescu" din or. Telenegti, in temeiul art53, alin. 1 lit. ,,b"-
,,d" $i art. 54 al. (1) al Legii nr.43612006 privind administraliapublicd locald, emit

DISPOZIIIA:
1.Se instituie grupului de lucru intersectorial pentru examinarea petifiei remise

de cdtre Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, nr. DPA-A-423120 din
07.02.2020 (in continuare, grup de lucru), dupi cum urmeazd:

1.1. Alexandru Tdburceanu Vicepreqedintele raionului, Presedintele
grupului de lucru;

1.2. Adela Bologan Specialist principal in Serviciul Management al
Resurselor LJmane, Secretarul grupului de lucru;

Membrii grupului de lucru:

1.3. Alexandru Isac - Vicepregedintele raionului
1.4. Alina Pascaru - qef al Direcfiei Generale Educalie;
1 .5. Elena Nastas - gef al Serviciului Psiho - Pedagogic;
1.6. $pac Zinaida - coordonator in cadrul Consiliului Raional al Federatiei

Sindicatului Educaliei gi gtiinfei;

1.7. PreEedintele Consiliului Pdrintesc din cadrul I.P. Gimnaziul ,,Mihai
Eminescu" din or. Teleneqti;

1.8. Vasilii Bulat - specialist principal in probleme juridice (prin cumul) din
cadrul Aparatului Preqedintelui raionului

1.9. Vladimir Mihalcenco - ;ef Sec{ie Investigalii din cadrul IP Teleneqti;
1.10.Ludmila Grabovschi - medic igienist in protec{ia sdndt[fii populafiei din

cadrul Centrului de Sdndtate Publicd Orhei subdiviziunea Teleneqti;
1.1 1. Reprezentantul FISM.



Pentru asigurare a activitdtii eficiente de organ izarea manifestafiilor susnumite,in cadrul comitetul ui organizatoric pot fi .ooptrti qi alte persoane interesate lard a fremisd o noud dispozilie in acest sens.
2. Grupul de lucru:
2'1' Ya activa in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare,2'2'Ya sistematiza ;i investiga cazurile sesizate in petifie, conform atribufiilorqi domeniului de competenfd;
2'3 ' utmare a examindrii qi mdsurilor intreprinse, va transmite r6spuns cdtresecretariatul parramentului Repubricii Mordova, in termeni optimi;

2'4'Dupd caz, Yainaintapropuneri pentru prevenire al inldtwarca neajunsurilordepistate in procesul de exercitare a atribufiilor de funcfie in cazulpersonalu lui vizat.3' indeplinirea prezentei dispozilii se pune in seama d-lui AlexandruTdburceanu - Vicepreqedintelui raionului.
4' controlul asupra executdrii prevederilor dispo zilieidate mi-l asum.

Pregedintele raionului

Ex. S. Laz6r

Mariana OMBUN
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