
COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A RAIONULUI DUBĂSARI

DISPOZIŢIA nr.19

16.11.2022

în conformitate cu Legea nr.212/2004 ’’Privind regimul stării de urgenţă şi asediu de război”, 
Hotărârea Parlamentului nr.41/2022 “Privind declararea stării urgenţă ”,Hotărârea Parlamentului RM

1

nr.278/2022 privind prelungirea stării de urgenţă, prevederile Regulamentului cu privire la activitatea 
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, aprobat prin Dispoziţia preşedintelui raionului nr.l33-n din 28 
noiembrie 2019 şi Dispoziţia preşedintelui raionului nr.24-n din 01 martie 2022 “Cu privire la unele 
modificări în Dispoziţia nr.l33-n din 28.11.2019”, ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr.606/2022 
(anexa 2 ,tab.9), Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Dubăsari DISPUNE:

1. Se ia act şi spre executare Dispoziţia nr. 46 din 11 noiembrie 2022 a Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

2. Se aprobă Planul de măsuri la nivel teritorial de reducere a consumului de energie
(anexa).

3. întru reducerea consumului de energie,se recomandă autorităţilor publice locale 
,conducătorilor de instituţii (după necesitate şi/sau disponibilitate) reducerea cu o oră a zilei de 
muncă(de la ora.8.00-până la 16.00),cu reducerea orei de masă cu 30 de minute(de la 12.00-până la 
12.30)

4. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Dubăsari sunt obligatorii şi 
executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, agenţii economici, instituţiile 
publice, precum şi pentru cetăţeni, alte persoane aflate pe teritoriul raionului Dubăsari.

5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei dispoziţii se pune în seama 
preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Dubăsari (dl G.Filipov).

6. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data emiterii şi se publică pe pagina web oficială a 
Consiliului raional Dubăsari.

Grigore FILIPOV

Maria JIMBEI



Anexă la Dispoziţia nr.19 din 16.11. 2022 
al Comisia Pentru Situaţii Excepţionale a 
Raionului Dubăsari

APROB
Preşedintele raionului, Preşedintele

9 " 9

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale 
isari
Grigore FILIPOV

2022

de măsuri la nivel teritorial privind reducerea 
consumului de energie în perioada rece a anului 2022-2023

Nr.
d/o

Măsurile preconizate Termen de 
executare

Responsabil No
tă

1. 1. Monitorizarea şi asigurarea 
zilnică a consumului raţional de 
resurse energetice în cadrul clădirilor 
publice şi comerciale, inclusiv de 
către persoana responsabilă 
desemnată pentru fiecare clădire.

perioada rece 
2022-2023

Autorităţile administraţiei 
publice locale din raionul 
Dubăsari
Conducătorii instituţiilor din 

raion,inclusiv ai instituţiilor 
publice,fondator al cărora este 
Consiliul raional.

2. Asigurarea verificării stării 
funcţionale a sistemelor de încălzire 
în cadrul instituţiilor 
medicale,instituţiilor de învăţământ şi 
celor sociale.

termen de 
5 zile

Centrul de sănătate 
Dubăsari,Direcţia învăţământ 
general,Direcţia asistenţă 
socială şi protecţia familiei

3 . Asigurarea inventarierii 
stocurilor de combustibil la Centrul 
de Sănătate Dubăsari necesare pentru 
sursele de generare a energiei > 

electrice şi întreprinderea măsurilor 
necesare pentru suplinirea acestora şi 
utilizarea, la necesitate, în cadrul 
instituţiilor medicale a unităţilor de 
generare a energiei electrice proprii.

termen de 5 
zile

Centrul de sănătate 
Dubăsari

2. 1. Desemnarea unei persoane 
responsabile, pentru fiecare instituţie 
subordonată, care să monitorizeze, să 
verifice şi să asigure consumul 
raţional de resurse energetice şi să 
asigure menţinerea temperaturii 
interioare recomandate în cadrul 
clădirii specifice tipului de activitate.

termen de 5 
zile

Conducătorii instituţiilor din 
raionul Dubăsari

2. Elaborarea şi lansarea termen de 5 Conducătorii instituţiilor,



campaniilor de informare privind 
importanţa utilizării altor resurse 
energetice alternative de producere a 
energiei termice (biomasă, cărbune, 
energie electrică), unde este posibil 
din punct de vedere tehnic, în sensul 
reducerii consumului de gaze 
naturale.

zile Autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul I din 
raionul Dubăsari

3. Elaborarea şi lansarea 
campaniilor de informare privind 
măsurile necesare a fi întreprinse de 
cetăţeni în scopul reducerii 
consumului de resurse energetice şi 
menţinerea unui nivel minim necesar 
al consumului pe întreg sezonul de 
încălzire

termen de 5 
zile

conducătorii instituţiilor, 
Autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul I din 
raionul Dubăsari

3. 1. Analizarea posibilităţilor de 
reducere a consumului de energie 
electrică în cadrul sistemelor de 
iluminat public şi cel neesenţial 
(publicitar, arhitectural etc.) şi, în caz 
de necesitate, optimizarea 
programului de funcţionare a acestora

perioada rece 
2022-2023

Autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul I din 
raionul Dubăsari

2. Analizarea posibilităţilor şi, în caz 
de necesitate, organizarea procesului 
de învăţământ la distanţă/online 
pentru instituţiile de învăţământ care 
nu au alte surse de încălzire

perioada rece 
2022-2023

Direcţia învăţământ general 
din raionul Dubăsari 
(cu titlu de recomandare)

3. Limitarea la maximum a 
temperaturii interioare în afara 
programului de lucru şi în weekend

perioada rece 
2022-2023

Conducătorii instituţiilor, 
Autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul I din 
raionul Dubăsari

4. 4. Emiterea Dispoziţiilor/ordinelor 
pentru asigurarea aplicării măsurilor 
de reducere a consumului de energie.

termen de 
5 zile

Conducătorii instituţiilor, 
Autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul I din 
raionul Dubăsari

5. Publicarea informaţiei 
ulterioare, până la data de 15 a 
fiecărei luni, pe paginile oficiale 
web, reţelele de socializare a 
rapoartelor de monitorizare şi 
măsurilor de reducere a consumului 
de energie.

perioada rece 
2022-2023

Conducătorii instituţiilor, 
Autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul I din 
raionul Dubăsari

Secretarul Consiliului raional 
Secretar al Comisiei Maria JIMBEI



Anexă la Planul de măsuri la nivel 
teritorial pentru reducerea consumului de 
energie

Acţiunile persoanei responsabile de eficientizare a consumului de energie 
în clădirile publice conform recomandărilor autorităţii responsabile 

de implementarea politicilor în domeniul eficienţei energetice

Nr.
crt.

Obiective şi măsuri Responsabili Perioada de 
implementare

2022 2023
X I X I I I II 111 I V V V I

1 . Organizarea instruirilor periodice pentru angajaţii şi elevii 
din cadrul instituţiei cu privire la importanta eficientizării 
consumului de energie

Echipa de 
management

2. Verificarea periodică şi setarea în mod optimal a 
parametrilor centralei termice, inclusiv prin ajustarea 
acesteia la condiţiile exterioare, pentru zilele de weekend 
şi perioadele nefuncţionale ale instituţiei

operatorul 
responsabilii 
din cazangerii

3. Verificarea stării ferestrelor şi izolarea rosturilor acestora 
în cazul geamurilor vechi şi/sau reglarea ferestrelor din 
PVC, în vederea reducerii pierderilor de energie cauzate de 
infiltrările de aer

personalul
instituţiei

4. Instalarea termostatelor electronice în încăperile interioare 
sau a robinetelor cu cap termostat pe calorifere pentru 
reglarea şi funcţionarea în regim optim a centralei termice

Managerii 
instituţiilor şi 
şefii de 
gospodării

5. înlocuirea pompelor vechi de circulaţie a agentului termic 
de încălzire cu pompe noi, performante 1

Managerii 
instituţiilor şi 
şefii de 
gospodării, 
companiile de 
deservire a 
cazangerii lor

6. Deschiderea draperiilor/jaluzelelor în zilele însorite pentru 
a oferi posibilitatea încălzirii camerei de la soare şi 
închiderea lor pe timp de noapte (iarnă)

personalul
instituţiei

7. Aerisirea corespunzătoare a încăperilor pe timp de iarnă 
prin deschiderea largă a ferestrelor pentru perioade scurte 
de timp

şefii de 
gospodării, 
personalul



instituţiei
8. Utilizarea optimă a staţiilor din cadrul clădirilor prin 

încălzirea preponderentă doar a spaţiilor utilizate în cadrul 
activităţii; evitarea încălzirii spaţiilor neutilizate pe 
parcursul sezonului de încălzire

directorul 
instituţiei, şefii 
de gospodării

9. înlocuirea, unde este posibil, a lămpilor incandescente cu 
lămpi economice (fluorescente sau LED)

specialistul 
instalator şefii 
de gospodării

10. Gestionarea eficientă a iluminatului interior şi exterior, 
deconectarea iluminatului în zonele neutilizate, inclusiv pe 
timp de zi, dacă e cazul

şefii de 
gospodării, 
personalul 
instituţiei

11. Deconectarea aparatelor consumatoare de energie electrică 
de la priză atunci când acestea nu sunt folosite, pentru a 
evita consumul de energie în regim standby

Personalul 
instituţiei, şefii 
de gospodării

12. Monitorizarea consumurilor lunare de energie, instituirea 
registrului de consum al energiei electrice şi al 
combustibililor utilizaţi (gaz, cărbune, lemne, pelete, 
brichete paie etc.), cu desemnarea persoanei responsabile 
de completarea, evidenta şi raportarea corespunzătoare 
conform solicitărilor parvenite din partea instituţiilor 
statului

Operatorul
centralei
Persoana
responsabilă

13. Desemnarea persoanei responsabile de elaborarea 
raportului privind măsurarea şi raportarea rezultatelor

Managerii de 
instituţii

Secretarul Consiliului raional 
Secretar al Comisiei Maria JIMBEI

«


