
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                               DECIZIE nr. 7/
                                                       din   noiembrie 2021   

Proiect                                                                                                                        
Cu privire la  pregătirea  instituțiilor medicale
din subordinea Consiliului raional pentru 
activitate în perioada rece  2021-2022 

                                                                                                               
     În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  435/2005  privind  descentralizarea
administrativă,  cu  modificările  ulterioare,  în  conformitate  cu  Programul  de  activitate  a
Consiliului raional Strășeni pentru anul 2021, aprobat prin Decizia nr. 7/14 din 27 noiembrie
2020, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se ia act de nota informativă privind pregătirea instituțiilor medicale din subordinea
Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2021-2022.      
     2. Conducătorii instituţiilor medicale din subordinea Consiliului raional:  
     - să organizeze supravegherea 24 din 24 ore a sistemei de încălzire şi a utilajului din
cazangerie în perioada rece 2021-2022;
     - să întreprindă acţiuni de precauţie la obiectele administrate în vederea instalării (unde
lipsesc) şi verificarea metrologică,  în caz de expirare a termenului,  a contoarelor pentru
evidenţa consumurilor de energie electrică şi termică, de gaze naturale şi apă, utilizând în
acest scop alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare din bugetele acestora;
     - în cazurile apariției situațiilor de urgență (defecțiuni, îngheț  a sistemelor, cazanelor) să
informeze urgent președintele raionului (P. Tamaciuc);
     - să întreprindă acțiuni concrete privind achitarea plăților curente la resursele energetice
consumate și pentru stingerea datoriilor existente.
     3. Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni să țină la control strict
asigurarea temperaturii constante în saloanele pacienților, conform normativelor existente.
     4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei protecție
socială, medicină.
     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

Preşedinte al şedinţei,                                                 
                                                                 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                        Nina  RUSU

  AVIZAT:

Serviciul juridic                                                           
IMSP Spitalul raional Strășeni                                    
IMSP Centrul de Sănătate Strășeni                             



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional ,,Cu privire la  pregătirea 

 instituțiilor medicale din subordinea Consiliului raional pentru activitatea
 în perioada rece 2021-2022”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Instituția  Medico-Sanitară  Publică  Spitalul  raional  Strășeni  în  comun  cu  Instituția
Medico-Sanitară Publică Centrul de sănătate Strășeni. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Prezentul  proiect  a  fost  elaborat  în  temeiul  Legii  nr.  436/2006  privind  administraţia
publică locală, în scopul bunei organizări a activităţii instituțiilor medicale din subordinea
Consiliului raional în perioada rece a anului.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectului  deciziei  ,,Cu  privire  la  pregătirea  instituțiilor  medicale  din  subordinea
Consiliului raional pentru activitate în perioada rece  2021-2022” conține prevederi ce
vor  contribui  la  crearea  condițiilor  și  buna  funcționalitate  a  instituțiilor  medicale  în
perioada rece a anului.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, IMSP Spitalul
raional Strășeni, IMSP Centrul de Sănătate Strășeni, secretarul Consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008 privind  transparența  în  procesul
decizional,  proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina  web oficială  a  Consiliului  raional
www.crstraseni.md  la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări
publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3)
din Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către
autor.
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  și  exclude  orice  element  care  ar
favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost
expus expertizei juridice de către Serviciul juridic,  subdiviziune a Consiliului raional.
Proiectul  deciziei  este  în  concordanță  cu  Legea   nr.  436/2006  privind  administrația
publică locală, Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă. Structura și
conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef adjunct al Direcției generale asistență socială



Notă informativă
la proiectul de decizie ,,Cu privire la pregătirea instituțiilor medicale din subordinea Consiliului

raional pentru activitatea în perioada rece  2021-20212

     În  scopul  pregătirii  instituțiilor  medicale  din  subordinea  Consiliului  raional  Strășeni  pentru
activitatea în perioada toamnă-iarnă 2021-2022, au fost întreprinse următoarele acţiuni:

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni
     Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni dispune de 4 edificii:
1) IMSP Spitalul raional Strășeni – secțiile spitalicești (strada Toma Ciorbă, 11/1, municipiul Strășeni);
2) Secția boli cronice din satul Cojușna;
3) Secția consultativă (strada Ștefan cel Mare, 30, municipiul Strășeni);
4) Secția ftiziopneumologie. 
     Pe parcursul verii au fost efectuate reparații curente în toate secțiile spitalului, cu excepția secției
ginecologie, în care, la moment, se petrece reparație capitală în blocurile sanitare (baie, veceu – 3). 
     De asemenea, în edificiul Secției ftiziopnemuologie, la moment, se desfășoară reparație curentă.
     Parțial s-a lucrat și asupra rețelelor termice pe exterior – au fost schimbate țevile pe porțiunile
deteriorate spre blocul E (secția boli infecțioase) și blocul C.
     Edificiile centrale și a secției boli cronice din satul Cojușna se încălzesc cu cărbune și lemne.
     Secțiile consultativă și ftiziopneumologie se încălzesc în bază de gaze naturale.
     În toate edificiile gestionate au fost testate sursele și rețelele termice și la moment sunt funcționale.
     Operatorii cazangeriei spitalului sunt atestați în domeniul securității și sănătății în muncă pentru
perioada de încălzire. Totodată, operatorii au participat la seminarele organizate de Centrul de instruire
SRL ”Flacăra albastră” privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și atestarea
personalului  tehnic  ingineresc,  care activează  în domeniu,  cu eliberarea  permiselor  de executare  a
activității în domeniul securității industriale.
     Volumul de gaze naturale necesare este contractat cu SA ”Moldovagaz”.      
     Aprovizionarea  instituției  cu  cărbune  se  efectuează  în  dependență  de  necesitate,  conform
contractului nr. 02/06 din 11.10.2021, încheiat cu ”Lozmangal Grup” SRL, în cantitate de 450 tone de
cărbune.
     Instituția aduce sincere mulțumiri Consiliului raional Strășeni, președintelui raionului Strășeni, dlui
Tamaciuc  Pavel,  Consiliului  Județean  Vaslui  pentru  efortul  depus  și  contribuția  financiară  oferită
pentru implementarea și demararea Proiectului de construire a cazangeriei și rețelelor de alimentare cu
gaze naturale la IMSP Spitalul raional Strășeni, str. Toma Ciorbă, 11/1, mun. Strășeni. Costul total al
proiectului constituie 7 105 732 lei.

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de sănătate Strășeni
  
     Informația privind pregătirea și funcționarea sistemelor de alimentare cu căldură a Instituției 
Medico-Sanitare Publice Centrul de sănătate Strășeni pentru perioada rece 2021 -2022 este prezentată în 

tabelul de mai jos.

Nr.
d/o

Denumirea
instituției

Localitatea Sursele de încălzire

Gaz C2H4  tip cazan,
convectore

Gaz C2H4  tip cazan,
convectore

1. CS Strășeni ”Termona” 90 
- 2 buc.

-

2. OMF Scoreni Convector  Dancobriz 
-10 buc.

-
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3. OMF Codreanca Cazan Termo  SO 
- 2 buc.

-

4. OMF Romănești Convector Dancobriz 
-14 buc.

-

5. OMF Drăgușeni Convector Dancobriz 
-4 buc.

-

6. OMF Zamciogi Convector Dancobriz 
-3 buc.

-

7. OMF Recea Convector Dancobriz 
-9 buc.

-

8. OMF Lupa-Recea Convector 
- 4 buc.

-

9. OMF Negrești Convector 
- 6 buc.

-

10. OMF Tătărești Convector 
- 4 buc.

-

11. OMF Onești Cazan Vailant 24 kw -1 
Cazan ATRON 24kw - 1

-

12. OMF Făgureni Cazan centralizat, grădiniță -

13. OMF Dolna - Sobă – 2 buc.

14. OMF Micleușeni - Cazan

15. OMF Țigănești - Cazan, încălzire centralizată

    

      Instituțiile  medicale  din componența  Instituției  Medico-Sanitare  Publice  Centrul  de sănătate
Strășeni: Făgureni, Saca, Țigănești,  Greblești,  Ghelăuza,  sunt încălzite centralizat  de către primării.
Sistemul  de  încălzire  a  fost  testat  de  către  specialiști  și  încheiate  contractele  pentru  prestare  a
serviciilor.

     De asemenea a fost efectuată reparația curenta a OMF Romănești. Au fost schimbate ușile la OS
Greblești,  OMF Scoreni (surse instituționale).  La moment,  continuă reparația capitală a cabinetului
radiologic din IMSP CS Strășeni alocarea de surse financiare ale Consiliului raional, cât și a instituției.
Continuarea proiectului de renovare a CS Strășeni prin creșterea calității și accesibilității serviciilor
medico-sociale contribuție CNAM, Consiliul raional și surse financiare instituționale.

     La moment, Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de sănătate Strășeni are necesitate stringentă
de generatoare pe combustibil, dar nu are posibilitatea de a le achiziționa. Perspectiva instituției pentru
perioada 2021-2022 este de a trece alimentarea sistemelor de încălzire care la moment sunt conform
tabelului (convectoare, sobe) la gazificare cu centrale pe gaze.

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi 

Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuți are în componența sa și Oficiul
medicului  din  familie  din  s.  Gornoe.  Ambele  edificii  sunt  conectate  la  gaze  naturale.  Sezonul  de
încălzire la ambele sedii a centrelor de sănătate s-a început la sfîrșitul lunii octombrie 2021. Centrul de
Sănătate Micăuți se încălzește la gaze naturale. OMF din satul Gornoe se încălzește de la un convector
electric din motivul lipsei unui cazan pe gaze naturale, și problema dată există de mai mulți ani din
cauza lipsei mijloacelor financiare.  Livrarea gazelor se efectuează conform contractului încheiat cu
reprezentanții  de  la  Moldova  Gaz,  Filiala  Strășeni.  Sistemul  de  încălzire  a  fost  testat  de  către
reprezentanții de la Moldova Gaz, filiala Strășeni. 

                         Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova 
Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova a început încălzirea edificiului la

mijlocul lunii octombrie 2021. Cazangeria instituției funcționează pe bază de gaze naturale și a fost
testată de către reprezentanții de la Moldova Gaz Filiala Strășeni, conform contractului încheiat.  În
perioada septembrie-octombrie s-a efectuat verificarea în funcție a sistemelor de securitate și dirijare
tehnologică a utilajului, echipamentului și utilajelor de gaze. Au fost efectuate lucrări de profilaxie,
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spălare, reparație și încercări hidraulice ale sistemelor interne de încălzire. În baza proceselor-verbale
de atestare a fost numit prin ordin responsabilul  de exploatarea inofensivă a sistemului de gaze și
operatorul în sala de cazane a centralei termice cu combustibil gazos. Încăperea unde sunt montate
cazanele  termice  este  dotată  cu  inventar  antiincendiar,  instrucțiuni  de  serviciu  a  persoanelor
responsabile, planul de localizare și lichidare a avariilor posibile. În procesul de pregătire a instituției
către perioada rece, s-a acordat atenție deosebită la crearea condițiilor de muncă pentru salariați în
conformitate cu prevederile normelor sanitare. Totodată, este de menționat faptul că în comuna Lozova
este deschis Serviciul de Asistență Medicală Urgentă PAMU Lozova unde sunt create spații pentru
dislocarea persoanelor evacuate din automobilele dislocate pe trasee.

 
Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănășești

Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănășești a început încălzirea edificiului
la  mijlocul  lunii  octombrie  2021.  Cazangeria  instituției  și  a  oficiului  medicilor  de  familie  din  s.
Căpriana funcționează pe bază de gaze naturale și a fost testată de către reprezentanții de la Moldova
Gaz Filiala Strășeni, conform contractului încheiat.

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojușna
 Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojușna a început încălzirea edificiului la

începutul lunii noiembrie 2021. IMSP CS Cojușna îşi desfășoară activitatea în clădirea ce aparţine
Spitalului  Raional  Străşeni,  transmisă în comodat  centrului,  toate  cheltuielile  ce ţin  de încălzire  şi
iluminare sunt achitate conform facturilor prezentate.

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubrești
Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubrești și subdiviziunea OMF Chirianca

sunt pregătite către sezonul rece 2021-2022, sezonul de încălzire a început la mijlocul lunii octombrie
2021.  Cazangeria  instituției  funcționează  pe  bază  de  gaze  naturale  și  a  fost  testată  de  către
reprezentanții  de la Moldova Gaz Filiala  Strășeni, conform contractului  încheiat.  Au fost efectuate
reparații cosmetice în ambele edificii.

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni
       Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni şi subdiviziunile sale OMF din
or. Bucovăţ, OMF din s. Găleşti sunt pregătite pentru sezonul rece a anului 2020-2021, sezonul de
încălzire s-a început la sfârșitul lunii octombrie 2021. Instituţiile date sunt conectate la sistema de gaze
naturale. Livrarea gazelor se efectuează conform contractului încheiat. Edificiul IMSP CS Vorniceni
necesită  reparație  capitală  a  sistemei  de  încălzire,  cu  schimbarea  caloriferelor  și  cazanelor  pentru
încălzire autonomă cu gaze naturale cu o capacitate mai mare decât cele existente. Suma necesară
pentru reparație se estimează la 500000 lei, conform devizului de cheltuieli elaborat de specialistul din
cadrul Consiliului raional.

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi
Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireți și-au început încălzirea edificiilor la

mijlocul lunii octombrie 2021. Cazangeria instituției și a oficiului medicilor de familie din s. Roșcani
funcționează pe bază de gaze naturale și a fost testată de către reprezentanții de la Moldova Gaz Filiala
Strășeni, conform contractului încheiat.

 Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireți este pregătită pentru sezonul rece
al anului 2021-2022:

-  a fost efectuată reparație cosmetică a încăperilor IMSP CS Sireți;
-  a fost procurat un convector în staționarul de zi.

                                            
IMSP Spitalul raional Strășeni                                            
IMSP Centrul de Sănătate Strășeni                                     
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