
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                               DECIZIE nr. 7/1
                                                       din   27  noiembrie    2020   
                                                                                                                        
Cu privire la  pregătirea  instituțiilor
din subordinea Consiliului raional 
pentru  activitate în perioada rece   2020-2021 

                                                                                                               
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 2020, aprobat prin Decizia nr. 8/20 din 20 decembrie 2019, examinînd nota informativă,
Consiliul raional DECIDE:

        1.  Se ia act de nota informativă privind  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului 
raional  pentru activitate în perioada rece  2020-2021.      
        2. Conducătorii instituţiilor  din subordinea Consiliului raional, finanțate din bugetul raional, 
conducătorii instituțiilor medicale a căror fondator este Consiliul raional:  
          - să organizeze,  supravegherea 24 din 24 ore a sistemei de încălzire şi a utilajului din 
cazangerie în perioada rece 2020-2021;
          - 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, utilizînd în acest scop 
alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare de la conturile cu destinaţie specială;
          - în cazurile  apariției situațiilor de urgență (defecțiuni, îngheț  a sistemelor, cazanelor) să 
informeze șeful Direcției învățămînt  (Iu. Certan), șeful Direcției asistență socială și protecție a 
familiei (C. Cobzac), vicepreședintele raionului (I. Ursu), președintele raionului (P. Tamaciuc).
         3.   Direcţia  finanţe (V. Manoli) să prezinte  lunar informații președintelui raionului, privind 
achitarea restanțelor și plăților curente la resursele energetice consumate și serviciile prestate și să 
întreprindă acțiuni concrete  pentru stingerea datoriilor existente.
        4.    Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi  să întreprindă 
acţiuni întru asigurarea instituţiilor social-culturale cu resurse energetice necesare pentru buna 
funcţionare în perioada rece  2020-2021.
        6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (P. 
Tamaciuc).
         7. 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                                                 I. Malic
Vicepreședintele raionului                                 V. Croitor
Vicepreședintele raionului                                 I. Ursu
Vicepreședintele raionului                                 A. Tabacari 
Direcția finanțe                                                  V. Manoli
Direcția învățămînt                                             Iu. Certan
Direcția asistență socială
și protecție a familiei                                          C. Cobzac 



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

subordinea Consiliului raional pentru activitatea
 în perioada rece  2020-2021”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcția învățămînt, Direcția asistență socială și protecție a familiei. 
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 subordonate Consiliului
raional în perioada rece a anului.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectului deciziei  ,,Cu privire la  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului
raional pentru activitate în perioada rece  2020-2021” conține prevederi ce vor contribui
la eficientizarea  managementului instituțional,  crearea condițiilor și  buna funcționalitate
a instituțiilor 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,  Direcția
învățămînt,  Direcția  finanțe,  Direcția  asistență  socială  și  protecție  a  familiei,
vicepreședinții raionului, 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.

Șeful Direcției învățămînt                                                            Iulia CERTAN 

Șeful Direcției asistență socială
și protecție a familiei                                                                  Cleopatra COBZAC



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

raional pentru activitatea în perioada rece  2020-2021”

În scopul  pregătirii  instituțiilor  din subordinea Consiliului  raional  pentru activitatea  în perioada
toamnă-iarnă 2020-2021 au fost întreprinse următoarele acţiuni:

1. Instituţiile de învățămînt din raion
În sistemul de învăţământ raional funcţionează 70 instituţii: 41 grădiniţe de copii, 10 licee,

16 gimnazii, 3 instituţii complementare (COACT ”Divertis”, Centrul de Creaţie al Elevilor, Şcoala
sportivă pentru copii). 

Administraţiile publice locale de nivelul I și II, Direcţia învăţământ şi managerii instituţiilor
au avut ca obiective strategice: 
 asigurarea pregătirii fizice a edificiilor educaţionale către noul an şcolar şi pentru funcţionalitate
în perioada rece a anului;  
 pregătirea  elementelor  de  infrastructură:  apă,  blocuri  sanitare  interne,  blocuri  alimentare  şi
cantine, canalizare, sisteme de electricitate, lumină, ventilaţie, spaţii amenajate cu alei şi bănci;
 asigurarea funcţionării non-stop a cazangeriilor şi sistemelor de încălzire.

Se atestă o pregătire bună a tuturor instituţiilor de învăţământ pentru funcţionalitate în noul
an de studii 2020-2021.

În acest scop s-au alocat surse financiare:
-  din componenta raională, prin Decizia nr. 3/7 din 23 iunie 2020, în sumă de 6 ml 666 mii lei;
-  din bugetul raional, prin Decizia nr. 3/8 din 23 iunie 2020, în sumă de 1 ml  945,8 mii lei pentru
executarea lucrărilor de reparație capitală a instituțiilor de învățământ general;
-  din bugetele instituţiilor s-au realizat diverse lucrări de reparaţii şi pregătire a instituţiilor, în
sumă de 1 044 760, 84 lei.

S-au utilizat  surse financiare pentru reparația  curentă a liceelor  și a Gimnaziului  ,,Mihai
Viteazul”, or. Strășeni, în sumă de 1 ml 171, 456 mii lei din bugetul instituțiilor. 

În toate instituţiile de învăţământ general lucrările de reparaţie curentă  au fost  executate în
raport 100 %. S-au pregătit sălile de clasă, s-au realizat reparațiile  curente a recreațiilor, sălilor de
sport, sălilor de festivități, cantinelor școlare, blocurilor sanitare, amenajarea terenurilor aferente.

Au fost date în exploatare lucrările de reparație capitală, executate prin Proiectul ,,Reforma
învățământului în Moldova”, în Instituţia Publică Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu”, or. Strășeni. 

În cadrul aceluiaşi proiect  ,,Reforma învățământului în Moldova”, au demarat lucrările de
reparaţie capitală în Instituţia Publică Liceului Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojuşna.

Instituţia Publică Liceului Teoretic ,,Ion Vatamanu”, or. Strășeni, a beneficiat de un  proiect,
finanţat de UE, în sumă de 98 mii de euro, privind  lucrări  de eficientizare energetică a Liceului
Teoretic “Ion Vatamanu”, or. Strășeni, care urmează a fi implementat.

Pentru funcţionarea instituţiilor de învăţământ în condiţiile combaterii  virusului Covid-19
au  fost  amenajate  şi  dotate  cu  minimumul  necesar  de  medicamente,  dezinfectanţi  şi  ustensile
cabinetele  medicale  din 24 de gimnazii  şi  licee  şi  41 grădiniţe  de copii,  ultimele  amenajând şi
izolatoare speciale în acest scop.
   1064 cadre didactice şi  65 lucrători medicali din sistemul educaţional au fost instruiţi şi
formaţi pentru activitate în condiţiile pandemice. 
   În  instituţii  s-au  asigurat  condiţii  pentru  securitatea  sănătăţii  şi  igiena  copiilor  prin  63
funcţionalitatea a 63 de  blocuri sanitare interne moderne, dotate cu chiuvete de apă pentru spălarea
mâinilor, ştergătoare electrice, detergenţi, substanţe dezinfectate, şerveţele igienice etc. 

Alimentaţia copiilor în grădiniţe şi şcoli este asigurată în temeiul unui Contract de prestare a
serviciilor pentru  7606 copii (3583 elevi din învăţământul  primar,  4023  copii din învăţământul
preşcolar).  Au fost  asigurate  bune  condiţii  de  funcţionalitate  a  celor  67  blocuri  alimentare  din
instituţii. S-au făcut dotări cu ustensile de lucru şi veselă în cantităţi suficiente deservirii copiilor.

Direcţia învăţământ, în perioada de referinţă, a asigurat :
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- contractarea  combustibilelor  în  cantităţi  suficiente  pentru  cazangeriile  din  instituţiile  de
învăţământ  (Contractul  nr.  08/1063 din  01.02.  2020 cu  SA Moldova-Gaz, aprovizionare  gaze
naturale,  în valoare de 1 560 700,0 lei;  Contractul nr. 33 din 14 septembrie 2020, încheiat cu  SRL
Lozmangal–Grup, aprovizionare cu cărbune, lemne şi  peleți, în valoare de  661 272  lei);  
- deservirea, reparaţia cazangeriilor şi sistemelor de încălzire, testarea tehnică a cazanelor la gaze
naturale și verificarea coșurilor de evacuare a gazelor și a  sistemelor de ventilație în conformitate
cu Contractul nr. 37 din 30 octombrie 2020 încheiat cu Societatea antiincendiară;
- procurarea  unui cazan în Gimnaziul Ţigăneşti în sumă de 100.000 lei;
- alocarea Liceului Teoretic  Romaneşti unei surse financiare de 150.000 lei pentru procurarea a 2
cazane noi.
În cele 70  instituţii preşcolare, şcolare şi extraşcolare agentul termic este asigurat:
- cu gaze naturale             -   56 instituţii (33 grădiniţe de copii şi 23 şcoli)
- cu combustibile solide - 14 instituţii (8 grădiniţe de copii:  Dolna, Țigănești, Căpriana, Scoreni,
Micleușeni,  Lupa-Recea,  Bucovăț  și  Vorniceni  (nr.1) şi   6  şcoli:   Bucovăț,  Dolna,  Țigănești,
Căpriana, Micleușeni, Lozova).

Din cele 14 instituţii ce consumă combustibile solide - utilizează peleţi (biomasă) Grădinița
de copii Bucovăţ, Grădinița de copii nr. 1 Vorniceni şi  Instituţia Publică  Liceul Teoretic ”M. N.
Vornicescu” Lozova.

Toate  instituţiile  de  învăţământ  sunt  asigurate  cu  cadre  calificate,  responsabile  de
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, instruiți şi testaţi,  total 81 persoane,  de către
SRL ,,Flacăra albastră”  în luna septembrie 2020. 
 Toate instituțiile  de învățământ  general din raion sunt asigurate cu generatoare electrice,
pentru situaţii neprevăzute sau excepţionale. 

Toate instituţiile de învăţământ se încălzesc în regim regulamentar.

2. La compartimentul Asistenţă socială şi protecţie a familiei
                     
 Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și adulte

Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte situat în  comuna  Micleuşeni este
dotat cu sistem de încălzire autonom, care funcţionează cu lemne şi cărbune. Centrul este pregătit
pentru perioada rece a anului 2020-2021. Conform contractului s-au achiziționat  pentru sezonul
rece circa 25 tone de cărbune și 10 m3 de lemne. A fost efectuată profilaxia sistemului de încălzire și
a cazanelor. Sezonul de încălzire a început la data de 15.10.2020. Operatorii au fost instruiţi privind
respectarea instrucțiunilor de securitate a muncii. 

Totodată din cadrul structurii teritoriale de asistență socială, pentru perioada lunilor noiembrie
2020 - martie 2021, circa 4800 persoane din raionul Strășeni vor beneficia de ajutor pentru perioada
rece a anului în cuantum de 500 lei/ lunar.

3. La compartimentul cultură:
În perioada rece a anului Casa Raională de  Cultură dispune de încălzire autonomă la gaze

naturale. Operatorii au fost instruiţi şi atestaţi. Anual pentru încălzirea instituției se utilizează 250,0
mii lei. Pentru reparații curente în anul 2020 au fost valorificate 130,0 mii lei.  Biblioteca Publică
Raională „Mihail Sadoveanu” este amplasată în edificiul Școlii de Arte Strășeni. Biblioteca achită
plata serviciilor pentru încălzire în sumă de 140, 0 mii lei. 

4. Instituțiile medicale a căror fondator este Consiliul raional

Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni
Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni este pregătită pentru perioada

rece a anului 2020-2021. Toate edificiile gestionate au fost testate sursele și rețelele termice. Pentru
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responsabilii și operatorii din instituțiile ce se încălzesc în bază de gaze naturale, s-au organizat
seminare,  de  către  Centrul de instruire SRL "Flacăra Albastră", privind securitatea industrială, a
obiectelor  industriale  periculoase,  atestarea  personalului  tehnic  ingineresc  care  activează  în
domeniu, cu eliberarea permiselor de executare a activității în domeniul securități industriale. 

Încălzirea pe baza gazelor naturale se efectuează la edificiul Secției consultative și la Secția
ftiziopulmonologie. Volumul de gaze naturale necesar este contractat cu S.A Moldova Gaz, filiala
Strășeni.
         Conform contractului s-au achiziționat pentru sezonul rece circa 250 tone de cărbune. Sunt
stocate  aproximativ  11  tone  de  cărbune,  dintre  care  circa  2  tone  la  Secția  spitalicească  din
s. Cojușna și aproximativ o tonă la Spitalul din or. Strășeni, str. Toma Ciorbă 11/1. 

                                Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni
        

Nr. Indicii principali Încălzite centralizat Încălzite autonom(pe
gaze,

cărbune,sobe,reșouri)
1. Numărul instituțiilor 6 14

- din ele: pe gaze 11
                          pe cărbune 1

Cu sobe 2
2. Executate lucrări de

profilaxie, spălare a
sistemelor interne de încălzire

– unități, inclusiv:

Preconizat pentru
 2019-2020

Îndeplinit la 
28.10.2020

CS 1 1
OMF 15 15
OS 4 4

3. Aprovizionare cu resurse
energetice, inclusiv:

Necesar Contractat 

Gaze naturale, mii m3 85,0 85,0
Combustibil lichid, tone - -

Cărbune, tone 30 30

Din totalul  de 20 instituții  medicale  din componența IMSP CS Strășeni,  6 sunt încălzite
centralizat:  Făgureni, Saca, Rădeni,  Țigănești,  Greblești,  Ghelăuza – încălzirea este asigurată de
primării. Din cele 14 instituții se încălzesc:

- 11 cu gaze naturale: OMF Romănești, OMF Recea, OMF Scoreni, OMF Drăgușeni, OMF
Zamciogi, OMF Tătărești, OMF Negrești, CS Strășeni, OMF Codreanca, OMF Onești, OS
Lupa-Recea;

- 1 cu cărbune - OMF Micleușeni;
- 2 cu sobe – lemne și cărbune: OS Huzun, OMF Dolna; 

(OS Huzun -  nu funcționează;  OMF Micleușeni  și OMF Dolna sunt aprovizionate și cu
lemne).
Au fost efectuate lucrări de profilaxie la toate subdiviziunile.
Solicităm asigurarea cu generatoare pe combustibil, deoarece instituția nu are posibilitate de

a le achiziționa.

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi 

Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuți are în componența sa și oficiul
Medicilor din familie din s. Gornoe. Sezonul de încălzire la ambele sedii a centrelor de sănătate s-a
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început în luna noiembrie 2020. Instituţiile date sunt conectate la sistema de gaze naturale. 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. Toate cabinetele sunt încălzite.

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

la sfârșitul lunii octombrie 2020. Cazangeria instituției 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 Pănășești

Instituția  Medico-Sanitară  Publică  Centrul  de  Sănătate  Pănășești  a  început  încălzirea
edificiului la sfârșitul lunii octombrie 2020. 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 sfârșitul lunii octombrie 2020. 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 a început încălzirea edificiului

la sfârșitul lunii octombrie 2020. Cazangeria instituției 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 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 2020. Instituţiile date sunt conectate la sistema
de  gaze  naturale.  Livrarea  gazelor  se  efectuează  conform  contractului  încheiat.  Combustibilul
(cărbune, lemne) necesar pentru încălzirea Oficiului de Sănătate Rassvet este achiziționat.

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

edificiilor la sfârșitul lunii octombrie 2020. 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 2020-2021:

-  la OMF  Roșcani s-au procurat panele electrice cu reglarea temperaturii.
-  la Centrul de Sănătate Sireți s-au efectuat verificarea convectoarelor,  deservirea tehnică,

verificarea ventilației.
                                             
Informațiile ce țin  domeniul medicinii au fost prezentate de către conducătorii instituțiilor respective.

Șeful Direcției învățămînt                                                            Iulia CERTAN 

Șeful Direcției asistență socială 
și protecție a familiei                                                                  Cleopatra COBZAC
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