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Cu privire la numirea persoanelor 
responsabile de aprobarea documentelor 
de eliberare a bunurilor materiale de la depozit

în scopul stabilirii cadrului juridic, a cerinţelor unice pentru eliberarea bunurilor 
materiale de la depozit,

ORDON:

1. A numi persoanele responsabile de aprobarea documentelor pentru eliberarea de la depozit a 
bunurilor materiale la mijloace fixe, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, materialelor, 
consumabililor, reactivelor etc. (cerinţa F.31), după cum urmează:
- dna Olga Cemeţchi, prin-prorector, prorector pentru activitatea didactică -  bunurile 

necesare pentru procesul de instruire, activitatea structurilor administrative şi de suport;
- dl Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare -  bunurile necesare pentru 

procesul de cercetare ştiinţifică şi investigaţii de laborator;
dl Valeriu Revenco, prorector pentru activitatea clinică şi rezidenţiat -- bunurile necesare 
pentru procesul de prestare a serviciilor medico-sanitare contra plată;

- dl Marcel Abraş, prorector pentru activitate sociale -  bunurile necesare pentru 
activitatea şi întreţinerea obiectelor sociale, culturale, sportive, de alimentaţie publică şi 
a căminelor;

2. Persoanele nominalizate în pct.l al prezentului ordin, şefii subdiviziunilor, în limita 
competenţelor şi atribuţiilor de servicii, vor organiza procesul de eliberare a bunurilor 
materiale de la depozit în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 
eliberare a bunurilor materiale de la depozit, aprobat de Senat, procesul-verbal nr.9/13 din

; 21.12.2017.
3. A abroga Ordinul nr.494-A din 29.12.2017 Cu privire la numirea persoanelor responsabile 

de aprobare documentelor de eliberare a bunurilor materiale de la depozit,
4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnări şi se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate.--
5. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.

^  Emil Ceban

Rector,
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dr.hab.şt. med.,


