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nr. 2020

DISPOZITIE
PACIIOP fl}T(EIil4E

Cu privire la noua componer\d a Comisiei raionale
pentru consult6ri qi negocieri colective

itt scopul dezvoltdrii parteneriatului social la nivel raional, necesitatea
stabilirii bazelor de reglamentare a relaliilor din sfera social-economicd, in temeiul
art.25lit.c) a Codului Muncii al RM rv. 154 din 28 martie 2003, art. 18-19 qi art.
25 alin. (2) din Legea nr. 245-XYI din 2I iulie 2006 privind organizarea gi
funclionarea Comisiei nalionale pentru consultdri qi negocieri colective, a
comisiilor pentru consultdri gi negocieri colective la nivel de ramurd gi la nivel
teritorial, avind in vedere Hotdr6rea Consiliului intersectorial al sindicatelor din
raionul Basarabeasca, Decizia Conferenlei nalionale a patronatelor din RM (se
anexeazd), in temeiul art. 54 aI Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administra{ia publicd 1ocal6,

DISPUN:
1. Se aprobd Comisia raionalS pentru consultdri gi negocieri colective, in noud

componen!6, dupd cum-urmeazd:

1.1. Din partea Consiliului raional Basarabgasca:
Ion Popov - vicepregedinte al raionului Basarabeasca pe probleme

sociale, preqedinte al Comisiei
Gheorghe Livifchi - secretar interimar al Consiliului raional Basarabeasca
Maria Tetrioglo - $ef al Serviciului arhivd
Olga Baciu - $ef al Secliei culturd
Membri supleanli:
valentina Nicolaeva - specialist prificipal al Secliei culturd

' Violeta Topald - specialist principal al Secliei administralie public6

1,2. Din Dartea patronatului:
Anatolie cara - director, sRL ,,Tanito-Agro', din c_.om. Iserlia
Gheorghe Rusu -- director, SRL,,Agroiorgi'din s. Iordanovca
Nicolae Dimov - $ef al Dispeceratului Staliei Basarabeasca a iS Calea

Ferat[,din Moldova
Natalia Arnaut - $ef, IMSP centrul de Sdndtate Basarabeasca



Membri suplganti:
Olga Grancear - director, LT ,,N. Gogol" din or. Basarabeasca
victor Podgurschi - gef al Secliei de intrelinere a Cdilor Ferate
Basarabeasca

1.3. Din partea sindicatelor:
Nicolai Nicolaev - preqedintele Consiliului teritorial interramural al

sindicatelor din raionul Basarabeasca
Petru Bradarschi - preqedintele Asocialiei sindicald Basarabe asaa a

.t
J.

4.

5.

F ederaliei sindicate \or angaja\ilor din serviciil e publice
din RM

Eudochia Turcu - pregedintele Consiliului raional al sindicatelor
Basarabeasca al Federaliei sindicale a educaliei qi gtiin{ei

Iulia Casian - pregedintele Comitetului sindical aremizei de vagoane
frigorifi ce Basarabeasca

Membrii supleanti:
Elena Ilieva - preqedintele Asocialiei raionale a sindicatelor a

lucrdtorilor medicali
Veaceslav Renifa - copre$edinte al sindicatelor angajalilor IP Basarabeasca

Se desemneazdin calitate de secretar al Comisiei raionale pentru consultdri qi
negocieri colective, dna Evghenia Jilez[aia, specialist principal din cadrul
Aparatului preqedintelui raionului, preqedintele Asocialiei sindicale a
lucrdtorilor Consiliului raional.

Comisia igi va exercita atribuliile in conformitate cu legea sus-nomin alizatd.
gi hotdririle Comisiei nalionale pentru consultdri gi negocieri colective.

Se abrogd dispozi{ia pregedintelui raionului basarabeasca nr.34 din 28 martie
2017 ,,Cu privire lq instituirea Comisiei raionale pentru consultdri Si
negocieri colective".

Ptezenta dispozilie urmeazd, a fr adusd la cunogtinja persoanelor vizate,
precum qi Ia cunoqtinld publicd prin publicarea pe pagina oficiald a
Consiliului raional : www.basarabeascp.md.

Preqedintele
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