
COMISIA A RAIONULUI

DISPOZITIA nr. 30
din L4 noiembrie 2022

in conformitate cu art.22 din Legea nr.21212004 privind regimul stdrii de urgen{a, de

asediu gi de rlzboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2004, nr. 132-137,art.696),

cu modificarile ulteiioare, art.2 din Hotdrdrea Parlamentului m. 4112022 privind declararea

st[rii de urgen[d (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52', dft. 63'), cu

modificarile ulterioare, Hotdr6rea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stdrii de

urgen(E (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2022, nr. ll9, art.216'), Hotdrdrea
parlamentului nr. 16312022 privind prelungirea stdrii de urgenf5 (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, z\zz,n.. 186, ai.35zt1, Hotdrdrea Parlamentului nr. 24512022 privind

prelungirea st[rii de urgen!6 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2022, nt. 245, art'

A12),Hotdrdrea Parlamentului nr. 27812022 privind prelungirea stdrii de urgen!6 (Monitorul

Oficial al Republicii Mold ova, 2022, nr. 307, art. 604) qi pct. 6-9 din Regulamentul

Comisiei p.ntru Situalii Excepfionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hot5r6rea

Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,200l, nr. 150- l5l, art.

1 3 g7), cu modific6rile ulterioare, Disp ozifia nr . 46 din 25. lO .2022 a Comisiei pentru situalii

excep{ionale a Republicii Moldova, Comisia pentru situalii excepfionale a raionului Strdqeni

emite prezenta DI SPOZI JIE :

1. Se ia actde Dispozilra nr.46 din 1l noiembrie 2022 a Comisiei pentru Situalii

Excepfion ale a Republicii Moldova.
z.-Se aprob[ pianul de acliuni al Comisiei pentru situalii exceplionale a raionului

Str6Eeni r., privire la reducerea consumului de resurse energetice 9i evitdrii

intreruperilor de energie electricd pe perioada situaliei de alertd pe pia{a energiei

electrice din raionul Strdqeni:

3. Dispoziliile Comisiei pentru situalii exceptionale a raionului StrdEeni sunt

obligatorii qi executorii pentru conduc6torii autorit[1ilor administraliei publice

locJe, ai agenlilor economici, ai instituliilor publice, precum qi pentru cetSleni qi alte

persoane aflate pe teritoriul raionului Str6geni.

4. Controlul executdrii prevederilor prezentei dispozilii se pune in seama

preqedintelui Comisiei pentru situalii exceplionale araionului StrdEeni (V. Jardan).

5. Prezentadispozilie intr6 in vigoare la data emiterii.

Preqedinte al raionului,
PreEedintele Comisiei
pentru situa{ii exceP{ionale

RBPUBLICA MOLDOVA
PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE

STRASENI

Viorel JARDAN



APROB
Preqedintele raionului
Preqedintele Comisiei tru
situafii excepfiona
Viorel JARDAN

ului rasenl

de ac{iuni
a raionului Striqeni cu

(( /( ,, n4 2022

Planul
al Comisiei pentru Situa(ii Excep{ionale

privire la reducerea a consumului de energie pentru

anul 2022-2023

Nr.
d/o

Mlsurile preconizate Termen
de

executare

Responsabil No
t^

1

l. Monitorizarea qi asigurarea

zilnic6 a consumului ralional de

resurse energetice in cadrul clddirilor
publice qi comerciale, inclusiv de

c[tre persoana resPonsabilS

desemnatd pentru fiecare cl6dire.

2. Asigurarea verificdrii st[rii
funclionale qi a disponibilitAlii itt
institutiile medicale a unit[1ilor de

generare a energiei electrice de

rezervdpentru utilizarea acestora in
caz de necessitate.

3. Asigurarea inventarierii
stocurilor de combustibili la
instituliile medicale necesare pentru

sursele de generare a energiei

electrice qi intreprinderea mdsurilor
necesare pentru suplinirea acestora 9i

utilizarea, la necesitate, in cadrul
instituliilor medicale a unitdlilor de

generare a energiei electrice proprii.

ln
periada

rece2022-
2023

I

termen de

5 zile

termen de

5 zile

Conduc6torii instituliilor din
raionul Strdgeni

Conducdtorii instituliilor
medicale din raionul Strlqeni

Conducdtorii instituliilor
medicale din raionul Strirqeni



2. 1. Desemnarea unei persoane

responsabile, pentru fi ecare institulie
subordonatdo care sI monitorizeze, sd

verifice qi sE asigure consumul
rational de resurse energetice qi sd

asigure mentinerea temperaturii
interioare recomandate in cadrul

clddirii specifice tipului de activitate.

2, Elaborarea Ei lansarea

campaniilor de informare privind
importanta utilizdrii altor resurse
energetice alternative de producere a

energiei termice (biomasd, c6rbune,

energie electric6), unde este posibil

din punct de vedere tehnic, in sensul

reducerii consumului de gaze

naturale.

3. Elaborarea qi lansarea

campaniilor de informare Privind
masurile necesare a fi intreprinse de

cetSleni in scopul reducerii
consumului de resurse energetice qi

qi menlinerea unui nivel minim
necesar al consumului Pe intreg
sezonul de incdlzire

termen de

5 zile

termen de
5 zile

termen de

5 zile

Conducitorii instituliilor din
raionul Strdqeni

Conducdtorii instituliilor,
Autorit[tile admini straliei
publice locale de nivelul I clin

raionul Strlqeni

Conducdtorii instituliilor,
AutoritAli le admini strafiei
publice locale de nivelul I din
raionul Strdqeni

J. 1. Analizareaposibilitafllor de

reducere a consumului de energie

electricd in cadrul sistemelor de

iluminat public qi cel neesenlial

(publicitar, arhitectural etc.) qi, in caz

de necesitate, optimizarea
programului de funclionare a acestora

2. Analizarea posibilitalilor qi, in caz

de necesitate, organizarea procesului

de invdlimdnt la distanla/online
pentru instituliile de inv6!6mdnt care

nu au alte surse de incdlzire

3. Limitarea la maximum a

temperaturii interioare in afara
programului de lucru Ei in weekend

in
perioada

rece2022-
2023

in
perioada

rece2022-
2023

in
perioada

rece2022-
2023

Autorititile administratiei
publice locale de nivelul I din
raionul Strdqeni

$ef al Directiei generald

educafie din raionul Str[Eeni
(cu titlu de recomandare)

Conducdtorii instituliilor,
Autoritdtile administraf iei
publice locale de nivelul I din

raionul Str6qeni



4.
4. Emiterea Dispoziliilor/ordinelor 

I

pentru asigurarea aplicdrii mdsurilor
de reducere a consumului de

energie.

5. Publicarea informatiei
ulterioarl p6n[ la data de 15 a

fiecdrei luni, pe paginile oficiale
web, refele de socializare a

rapoartele de monitorizare qi

m[surile de reducere a consumului
de energie.

in
termen de 5
zile

in
perioada
rece2022-
2023

Conducdtori i instituli ilor,
AutoritAtile administratiei
publice locale de nivelul I din
raionul Str6qeni

Conducdtorii instituliilor,
Autoritdlile administraliei
publice locale de nivelul I din
raionul Strdqeni

I



Anexd la planul de acliuni al Comisiei

pentru Situalii ExcePfionale a

raionului Strdqeni cu Privire la

reducerea a consumului de energie

pentru anul 2022-2023.

Acfiunile persoanei responsabile de eficientizare a consumului de energie

in cl5dirile publice conform recomandlrilor autoritltii responsabile

de implementarea politicilor in domeniul eficien{ei energetice

Nr.
crt.

Obiective qi mlsuri Responsabili Perioada de implementare

2022 2023

VII VIII Ix x XI xII I II III ry V VI

I Organizarea instruirilor
periodice pentru angajalii 9i

elevii/studen(ii din cadrul

instituliei cu privire la

importan{a efi cientizdrii

consumului de energie

Echipa de

management

) Verificarea periodicd gi

setarea in mod optimal a

parametrilor centralei

termice, inclusiv prin

ajustarea acesteia la

condiliile exterioare, pentru

zilele de weekend qi

perioadele nefuncfionale ale

instituliei

Managerul

energetic;

ope,ratorul

centralei

J, Verificarea conductelor de

agent termic care

traverseazS spatiile

neinc[lzite cu izolarea

corespunzitoare a acestora,

inclusiv inldturarea imediatS

a scurgerilor de agent termic

Operatorul

cerLtralei;

managerul

energetic;

spercialistul

instalator

4. Verifi carea stdrii ferestre lor

qi izolarea rosturilor
acestora in cazul geamurilor

vechi gi/sau reglarea

ferestrelor din PVC, in
vederea reducerii pierderilor

de energie cauzate de

infiltrarile de aer

Mzrnagerul

energetic;

personalul

instituliei

5. Instalarea termostatelor

electronice in incdperile

Managerul

en(3rgetic;



interioare sau a robinetelor

cu cap termostat pe

calorifere pentru reglarea gi

func{ionarea in regim optim
a centralei termice

specialistul

instillator

6. inlocuirea pompelor vechi

de circula{ie a agentului

termic de inc[lzire cu

pompe noi, performante

Managerul

energetic;

specialistul

instalator

7. Deschiderea

draperiilor/j aluzelelor in
zilele insorite pentru a oferi
posibilitatea incdlzirii
camerei de la soare gi

inchiderea lor pe timp de

noapte (iarn[)

Managerul

energetic;

persronalul

instiituliei

8. Aerisirea corespunzltoare a

inclperilor pe timp de iarnl
prin deschiderea largd a

ferestrelor pentru perioade

scurte de timp

Managerul

ener:getic;

perslonalul

inst:itu(iei

9. Utilizarea optimd a sta{iilor

din cadrul clddirilor prin

incdlzir e a prep ond e re nt6

doar a spatiilor utilizate in
cadrul activitdtii; evitarea

incdlzirii spaliilor neutilizate
pe parcursul sezonului de

inc[lzire

Managerul

ener:getic;

directorul
inst:ituliei

10. inlocuirea, unde este posibil,

a ldmpilor incandescente cu

l[mpi economice

(fluorescente sau LED)

Managerul

enerrgetic;

sper:ialistul

instalator

ll Instalarea senzorilor de

migcare pentru iluminatul

exterior gi pentru iluminatul
din WC-uri qi/sau holuri

Marragerul

enerrgetic;

sper:ialistul

montator

12. Gestionarea eficientd a

iluminatului interior gi

exterior, deconectarea

iluminatului in zonele

neutilizate, inclusiv pe timp
de zi, dacde cazul

Marragerul

enerrgetic;

pers;onalul

institutiei

13. Deconectarea aparatelor

consumatoare de energie

Personalul

institutiei



tt
I

electricl de la priz[ atunci

cdnd acestea nu sunt

folosite, pentru a evita

consumul de energie in

regim standby

14, Monitorizarea consumurilor

lunare de energie, instituirea

registrului de consum al

energiei electrice gi al

combustibililor utiliza{i

(gaz, cdrbune, lemne, Pelefi,
brichete paie etc.), cu

desemnarea persoanei

responsabile de

I completarea, evidenla Ei

I raportarea corespunz6toare

l.onforrn solicitdrilor
I

lparvenite din partea

I 
instituliilor statului

Operatorul

centralei;

managerul

energetic

I I

I

I

lllt

15. Desemnarea persoanei

responsabile de elaborarea

raportului privind m6surarea

qi raportarea rezultatelor

Echipa de

management;

managerul

energetic


