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DISPOZITIE
PACTIOP,fl}KEHI{E

Cu privire la instituirea Comitetului local in
domeniul DiasporS, Migralie qi Dezvoltare (CDMD)

inbaza art. 53 9i art. 54 all.egii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind

administralia publici 1oca15, in contextul Hotdririi Guvernului nr. 725 din

0g.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat in domeniul

diasporei, migraliei gi dezvoltdrii,
DISPUN:

1. Se instituie Comitetul local in domeniul Diaspord, Migralie qi Dezvoltare.

2. Se aprob[ componenla nominald a Comitetului local in domeniul Diaspord,

Migra{ie gi Dezvoltare (CDMD), dupd cum urmeazS:

Pregedintele Comitetului
Andrei Mihailov - vicepregedinte al raionului pe probleme sociale

Secretarul Comitetului
Snejana Vologiuc - $ef al AgenJia de Ocupate a Forlei de Munc6

Membrii Comitetului:
Tudor Cazacu - $ef adjunct al Oficiului teritorial al cancelariei de stat

Mihail Marfinov - Sef interimar al Direcliei asistenld sociald qi proteclie a

familiei
Andrei Chircov - $ef al Secliei economie

Ecaterina Pascal - $ef interimar al Direcliei inv6!5mint general

Gheorghe Mafcu - $ef al Serviciului agriculturd qi alimenta{ie

Natalia Arnaut - $ef al IMSP Centrul de Sdndtate basarabeasca

Olga Caici - director al Casei teritoriale de asigurdri sociale

Daria Codifa - specialist relalii cu beneficiarii a Agenliei teritoriale
Est a CNAM

Nicolae Vasilenco - $ef adjunct al Inspecliei Teritoriale de Muncd Cimiqlia

Nadejda Derenji -- $ef al Direcliei deservire fiscald Basarabeasca

Petru Beqleaga -- pregedintele Asocialiei Obqteqti ,,Alianla Medicilor din

Basarabeasca"

Primarii localitifilor din raion

3. Comitetul se va intruni de doud ori pe an ori de cite ori este necesitate, fiind
convocat de preqedintele comitetului sau prin delegare de alt vicepreqedinte.



4. La reuniunile comitetului, pot participa in calitate de invitati reprezentan{i aiBiroului rela{ii cu diaspora al- cancelariei de stat, parteneri internafionali,reprezentanli ai diasporei, societdtii civile, mediul academic ai privat.
$edinfele comitetului au loc in prezen[amajoritilii membrilor.
comitetul va aproba deciziicu votul majoritdlii membrilor.
concluziile qi deciziile comitetului se consem neazd in procese-verbale,
semnate de persoana cafe asigurd preqedin{ia comitetului.
Otganizatea reuniunilor gi secretariatul lucrdrilor Comitetului vor fiasigurate de cdtre Agenlia de ocupare a Forfei de Muncd sau de altdinstitulie desemnatd de cdtre pregedinte.
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