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ORDIN

Cu privire la numirea persoanei de serviciu în cadrul
Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport
în ziua de odihnă din luna ianuarie 2018
în temeiul prevederilor art. I l l din Codul Muncii al Republicii M oldova cu privire la
zilele de odihnă nelucrătoare, în scopul monitorizării situaţiei în instituţiile de învăţământ din
subordine cât şi soluţionării operative a eventualelor probleme apărute în zilele de odihnă din
luna ianuarie 2018,
ORDON:
1. Se numeşte persoană de serviciu în cadrul Direcţiei generale, educaţie, tineret şi sport
(str.Dosoftei, 99, tel. 022 201601, 022 235168) în zilele de odihnă 01, 08 ianuarie 2018,
de la orele 8.00 pînă la 17.00 în conformitate cu graficul întocmit conform anexei.
2. Persoanele încadrate în muncă în zilele de odihnă se obligă să informeze şi să
soluţioneze toate problemele apărute în perioada respectivă, coordonîndu-le cu
conducerea Direcţiei generale prin contact la telefoanele:
Viorica Negrei, şe f interimar Direcţie generală - 079693657;
Svetlana Axînti, şe f adjunct interimar, 079584771;
3 Persoanei încadrate în muncă în zilele de odihnă li se vor acorda ulterior
zile de
recuperare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4' Şefii Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din sectoare
vor prezenta graficul
persoanelor de serviciu în D ETS din sectoare până la 29.12.2017.
, 5 Conducătorii instituţiilor de învăţămînt general se obligă:
- să numească în instituţiile de învăţămînt persoane de serviciu în zilele de odihnă din
luna ianuarie 2018;
să atragă la muncă în ziua de odihnă persoane competente, responsabile de
soluţionarea problemelor apărute, de economisirea energiei electrice, apei şi de
canalizare;
să asigure serviciul de pază al unităţilor de învăţămînt;
- să soluţioneze problemele apărute cu conducerea D ETS din sectoare.
6. Se numesc responsabili de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin şefii Direcţiilor
educaţie, tineret şi sport din sectoare.
7. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.
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