MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI
Inspectoratul de Polilie Criuleni

oRDIN
l1 februarie 2022

оr. criuleni

nr. 3

cu privire la

соmропеп{а поmiпаlй а
grupului de lчсru pentru achizi{ii al IP
Сriчlепi gi арrоЬаrеа Regulamentului cu
privire la activitatea grupului de luсrч
pentru achizi{ii al IP Criuleni

iп conformitate cu Legea пr.lЗ1 din 0З iulie 2015 privind achiziliile publice

Guvernului пr. 667 din 27 mai 2016 pentru арrоЬаrеа Regulamentului cu
achizilii, pct, 14 subpct, 14) al
рriчirе 1а activitatea Grupului de luсru pentru
а1 Poliliei
fregulamentului privind orlanizarea qi funclionarea Inspectoratului Genera1
"Ministerului
Afacerilor* Inteme aprobat prin НоtбrАrеа Guvernului nr, 283 din
а1
cu
24.04.2ОlЗ,iп conformitate cu р. 4, lit. Ь) а Ordinului IGP nr, 208 din 10.05.2017
precum 9i
privire la соmропепIа nominalja drupului de lucru pentru achizilii al IGP,
in ..орrr1 Oesbqureiii procedurilor de achizilii а bunurilor, luсrйrilоr qi serviciilor,
publice,
сrейrii unui sistem adecvat qi durabil de interacliune а procesului de achizilii
qi а instituirii unui controi strict asupra utilizЙrii mijlоасеlоr financiare bugetare
qi transparenlei
destinate achiziliei de bunuri, 1uсrбri 9i servicii, asigurбrii obiectivitalii
Inspectoratului de Polilie
|rocedurilor dЁ achizilie рuЬliсб сЬпfоrm ,,.."Jiteg1o.
Criuleni,gi Ноtёrбrеа

ORDON:
а1
1. Se арrоЬб componenla поmiпаlё а Grupului de luсru pentru achizilii
Inspectoratului de polilie Criuleni conform anexei Nr, 1,
pentru
2. Se арrоЬб Regulamentul cu privire 1а activitatea Grupului de 1ucru
achizilii al Inspectoratului de polilie Criuleni, сопfоrm anexei Nr,2,
з, Соп?rоlul executйril ordinului se atribuie Pre9edintelui Grupului de lucru
pentru achizilii а1 Inspectoratului de polilie Criuleni,
4, Ordinul IP Criuleni nr.42 din 30.07,2018, se аЬrоgЁ,

ýef interimar,

соmЬаr

Дехапdru IJRSU

Tabel de repartizare:
IP Criuleni
Contabilitatea IP Criuleni

1. Secretariatul

i.

Total

-1ех

-1ех.
-2 ех

ореrаliопаlй а
ýef al sec{iei сооrdопаrе
comiýar

lp criul

Аlехапdru СОТЕТ

,,cooRDoNAT.'

IP Criuleni
Ofi{er suреriоr al SAJ al

ё;;Ь". principal

(

Ion

ARTIOM

Anexa ш.1
1а ord.IP Criuleni
din |1.о2.2о22
n

,3

COMPONENTA NOMINALA

а

Grupului de luсrч pentru achйi(ii al IP Criuleni

Pregedinte:

ýef adjunct

а1

IP Criuleni

Vicepre9edinte:
qef а1

SCO al IP Criuleni

Membri:

-

ýeful Secliei investigalii infracliuni а IP Criuleni
ýeful Secliei securitate рuЬliсй а IP Criuleni

- ýeful Secliei urmбrire

-

penal1 а IP Criuleni

ýef al Secliei resurse umane а IP Criuleni

- ConИbil

- gef al

conИbiliйlii IP Criuleni

Sесrеtаr:

- Оfilеr superior al Serviciului

asisten!й juridicй а1 IP Criuleni.

