
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

          

                                                                                                                                   Proiect 

 

din  21 septembrie 2018         nr. 04/07 
 

Сu privire la asigurarea  pregătirii economiei  

şi sferei sociale a raionului pentru activitate 

în perioada toamnă-iarnă 2018-2019. 

 

În conformitate  cu art.  4 al(3) din Legea  privind descentralizarea  administrativă nr. 435 

din 28.12.2006, în temeiul art. 43 pct. 1) lit (g) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrea Guvernului nr. 489 din  10.08.2015сu privire la măsurile de 

pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 

2017-2018, dispoziția președintelui raionului nr.75-d din 10.08.2018, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul dlui Vasile Melente, vicepreşedinte al raionului, privind asigurarea 

pregătirii şi bunei funcţionări în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019 a economiei şi sferei 

sociale a raionului. 

2. Se obligă Direcția învățămînt general (dl. Mihail Popescu), Secția cultură, tineret și sport 

(dna Iulia Cojocaru), IMSP Spitalul raional (dna Mariana Florea), IMSP Centrul de sănătate 

Cimișlia (dna Ludmila Capcelea), IMSP Centrul de sănătate Gura-Galbenei (dna Lidia 

Vicol), IMSP Centrul de sănătate Javgur (dna Olga Prodan), Direcția asistență socială și 

protecție a familiei (dl Mihail Motroi), Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități (dl 

Tudor Ghenciu), directorii instituțiilor educaționale cu statut de persoană juridică: 

 să asigure activitatea viabilă a instituțiior din subordine în perioada rece a anului.  

 să asigure instruirea și atestarea persoanelor responsabile de exploatarea centralelor 

termice pe bază de gaze naturale și biomasă; 

 să țină sub control riguros funcționarea normală a instituțiilor din subordine, consumului 

de resurse energetice și realizarea măsurilor necesare conservării energiei, precum și 

respectarea normelor și regulilor securității antiincendiare. 

 Direcția asistență socială și protecție a familiei  va organiza activitatea Centrului de 

amplasare a persoanelor în situații de risc pe timp de iarnă. 

3. Se recomandă S.A.”Drumuri Cimişlia” (dl Victor Cojocaru) să finalizeze lucrările de 

reabilitare a drumurilor ce conectează localitățile cu instituții reorganizate, școlile de 

circumscripție și să realizeze  măsurile de pregătire pentru exploatarea drumurilor publice 

pe timp de iarnă. Pînă la 27.10.2018 să încheie contracte cu deținătorii tehnicii speciale, 

pentru antrenarea acesteia la deszăpezirea drumurilor publice. 

4. Direcţia dezvoltare teritorială (dl Tocaru Vasile): 

 va monitoriza funcţionarea instituţiilor bugetare în sezonul rece şi va acorda serviciile 

consultative şi metodologice necesare subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional 

şi autorităţilor publice de nivelul I; 

 va monitoriza nivelul de pregătire a drumurilor locale, asigurarea acestora cu material 

antiderapant şi stocarea acestuia la drumurile respective, către sezonul de iarnă; 



5. Direcţia economie și atragerea investițiilor (dna Natalia Răileanu):  

 va monitoriza procesul de achiziţionare a resurselor energetice pentru instituţiile bugetare 

şi va prezenta informaţia respectivă lunar Comisiei raionale; 

 va contribui la onorarea obligațiilor contractuale la livrarea combustibulului de către 

furnizorii selectați în urma licitației; 

6. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivel I: 

 să asigure un control riguros asupra funcţionării normale a instituţiilor din subordine, 

consumului de resurse energetice şi realizarea măsurilor pentru conservarea energiei; 

 să execute prescripţiile inspecţiei de stat în energetică şi a secţiei situaţii excepţionale 

pentru  asigurarea alimentării normale cu energie electrică şi prevenirea situaţiilor 

excepţionale; 

 pînă la 27.10.2018, să identifice tehnica din localitatea administrată, care poate fi 

antrenată la lucrările de deszăpezire a străzilor și drumurilor de acces în localități prin 

încheierea contractelor cu posesorii tehnicii respective; 

7. Se recomandă serviciilor teritoriale desconcentrate, să instituie un control riguros asupra 

consumului de resurse energetice, în vederea asigurării economiei acestora, realizarea 

măsurilor cu privire la conservarea energiei. 

8. Se recomandă Inspecției energetice teritoriale nr.10 Cimișlia (dl Andrei Bunduchi) să 

monitorizeze respectarea prescripţiilor pentru  asigurarea alimentării stabile cu energie 

electrică; 

9. Se recomandă Secției situații excepționale (dl Brînză Marin) să întreprindă măsuri concrete 

pentru pregătirea autospecialelor și instruirea efectivului subordonat pentru a reacționa 

operativ în cazul apariției situațiilor excepționale. 

10. Se recomandă Inspectoratului de poliție Cimișlia (dl Dan Pîrlici) să monitorizeze permanent 

respectarea ordinii publice și circulația normală pe drumurile publice din raion și în caz de 

necesitate să reacționeze prompt la orice chemare. 

11. Direcția finanţe (dna Olga Gorban) va vira zilnic, la un cont trezorerial special, cel puţin 

20% din venitul acumulat în bugetul raional, pentru achitarea cheltuielilor aferente 

complexului energetic şi sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. 

12. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei raionale pentru 

organizarea, monitorizarea și controlul procesului de pregătire a economiei și sferei sociale 

a raionului pentru perioada toamnă-iarnă 2018-2019. 

13. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Consiliului 

raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

 

Președintele șediței                                                            

 

 

Secretarul Consiliului     Spînu Vasile 

 

 
Coordonat:                                                                       Iovu Bivol, președintele raionului 

Avizat:                                                                             Vasile Spînu, secretarul Consililui 
                                                                                          Anatolie Casap, jurist 

Proiect eleborat de:                                                           Vasile Melente, vicepreședintele raionului 
 

http://www.raioncimislia.md/


NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul deciziei 

 „Cu privire la  gradul de pregătire a economiei și a sferei sociale 

a raionului Cimişlia pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2018-2019” 

 

Întru asigurarea bunei funcționări a sferei sociale și economice în perioada rece a anului 2018-

2019, prin dispoziția Președintelui raionului Cimișlia nr. 75-d din 10 august 2018 a fost creată comisia 

raională pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii către sezonul rece a anului.  

Astfel, în cadrul ședinței din 05.09.2018 a comisiei menționate au fost abordate mai multe 

întrebări referitoare la procesul de pregătire a instituțiilor din sfera social-economică către perioada rece 

a anului. 

În cadrul IMSP Spitalul  raional Cimișlia au fost realizate următoarele acțiuni: 

- Au fost supuse verificării metrologice și deservirii tehnice utilajul din cazangerie; 

- În cazangerie a fost reparată pompa de reciclare a apei; 

- În punctele termice s-a efectuat profilaxia utilajului; 

- S-au efectuat lucrările de profilaxie a lămpilor cu acumulator; 

- S-a reînnoit cartea de regim a cazanelor (valabilă pe termen de 5 ani), cost 1,56 mii lei; 

- Se pregătesc documentele pentru obținerea de la Inspectoratul de Supraveghere Tehnică în 

Securitatea ramurii de ”gaz” avizul de punere în funcțiune a cazangeriei; 

- S-au realizat lucrări de reparații curente în secția UPU, chirurgie, policlinică et. V în sumă de 

255,4 mii lei; 

- S-a efectuat verificarea periodică a dispozitivelor medicale în sumă de 52,4 mii lei; 

- Sunt efectuate măsurările de laborator a împămîntărilor; 

-  Toate secțiile și serviciile de gospodărie sunt dotate cu stingătoare conform normativelor; 

- Datorii față de Agenții economici pentru energie electrică și termică nu sunt înregistrate; 

- Unitățile de transport sunt în stare funcțională; 

- Sunt planificate surse financiare pentru acoperirea cheltuielilor la gaze, energie electrică, 

conform devizului de venituri și cheltuieli.  

Problemele cu care se întrunește anul Spitalul raional Cimișlia sunt: 

- Cazarea oamenilor străzii pe perioada rece a anului; 

- Starea deplorabilă a acoperișului blocului de policlinică, iar pentru renovarea capitală, nu 

sunt identificate surse financiare. 

 IMSP CS Cimișlia pentru pregătirea către sezonul rece a anului a întreprins următoarele acțiuni: 

- S-a efectuat lucrări de profilaxie și spălarea a sistemelor de încălzire; 

- Instituțiile medicale au fost aprovizionate cu 65 m/st, lemn de foc 

- S-a efectuat reparație la Centrul de Sănătate OMF Sagaidac; 

- S-a efectuat reparație cosmetică în OMF Bogdanovca-Veche, OMF Hîrtop, OMF 

Ecaterinovca, OS Codreni, OS Iurevca; 

Iar pentru perioada septembrie – octombrie 2018 sunt planificate următoarele acțiuni: 

- Construcția sobei la OMF Gradiște și OS Coștangalia; 

- Reparații OMF Gradiște, OMF Troițcoe, OMF Selemet; 

- Lucrări de profilaxie la OS Valea-Perjei, OMF Hîrtop, OMF Ecaterinovca; 

- Construcția blocului sanitar la OMF Bogdanovca-Veche; 

- Renovarea ușilor și geamurilor la OMF Batîr. 

Este în proces de achiziționare a 40 tone cărbuni pentru oficiile medicale rurale. 

CMF Gura Galbenei- edificiu se încălzeşte cu gaz natural, tot cu gaz se încălzeşte şi OMF 

Ivanovca Nouă. OMF Fetiţa, Albina, Mereni, Lipoveni, Munteni se încălzesc cu lemne şi cărbune cu ce 

pe perioada toamna-iarna sînt aprovizionate. 



CMF Javgur- edificiu se încălzeşte cu gaz natural, OMF Ialopujeni se încălzeşte de la primărie, 

OMF Marienfeld are cazan la lemne şi cărbune cu ce este aprovizionat. 

Direcția Asistență Socială Protecție Familie a întreprins măsuri de a identifica un edificiu 

pentru cazarea „oamenilor străzii” pe perioada rece a anului şi în rezultat a fost identificat un spaţiu la 

etajul 3 în clădirea unde se află procuratura r.Cimişlia unde la moment se petrec măsuri organizatorice 

pentru cazarea a „oamenilor străzii”. 

 De asemenea, DASPF a informat că Azilul pentru persoanele în etate și cu dezabilități precum și 

serviciul Respiro vor fi asigurate cu căldură termică de la cazangeria autonomă, iar asistenții comunitari 

sunt asigurați cu energie termică de la APL de nivelul I. 

Referitor la alimentarea cu energie electrică a consumatorilor de importanță vitală, se atestă 

că cea mai mare problemă persistă la Spitalul raional Cimișlia pe faptul că acesta urmează să se 

alimenteze pe categoria I, de facto se alimentează pe categoria II, necătînd la faptul că au fost expediate 

demersuri în adresa ÎCS ”Red UF” SA încă din anul 2010, problema  nu a fost soluționată pînă în 

prezent. 

Este de menționat faptul că unele instituții, ca Liceul cu Profil Sportiv Lipoveni, Liceul Teoretic 

Hyperion, GM Sagaidac, GM Sergiu Coipan s. Selemet au executat lucrări de renovare capitală a 

instalațiilor electrice din blocurile alimentare unde sa îmbunătățit esențial starea tehnică a instalațiilor 

electrice. 

Datorită prescripțiilor emise anterior furnizorul de energie RED UF SA, sa îmbunătățit starea 

tehnică a instalațiilor electrice de alimentare în gimnaziul Cicur-Mingir prin reamplasarea postului de 

transformare de pe teritoriul instituției, Grădinița Ecaterinovca prin reamplasarea liniei electrice aeriene 

de pe teritoriul complexului sportiv. 

Necătînd la prescripțiile emise anual de către Inspectoratul Energetic de Stat în adresa RED UF 

SA, nu se i-au măsuri pentru asigurarea protecției copiilor la instituțiile de învățământ din localitățile: 

- s. Ialpujeni, unde postul de transformare este amplasat nemijlocit în preajma instituției 

educaționale; 

- s. Gradiște, pe teritoriul IP GM Gradiște o porțiune de linie electrică aeriană de tensiune înaltă 

cu 5 piloni din lemn putrezit traversează terenul de joc a instituției și prezintă pericol de electrocutare.    

 

     Învăţămînt- în procesul pregătirii către noul an școlar 2018-2019 în majoritatea instituțiilor 

preuniversitare și preșcolare din raion s-au efectuat măsuri concrete în vederea asigurării activității fără 

întrerupere în perioada rece a anului de studii. Au fost verificate majoritatea sistemelor de încălzire, 

pentru a funcționa în conformitate cu normele de consum, igienice, ale tehnicii securității și regulilor 

antiincendiare. Instituțiile se încălzesc de la agenți termici: 

În școli: gaz natural – 13 instituții;                      În grădinițe: gaz natural – 23 instituții; 

               Cărbuni – 4 instituții;                                                   biomasă  - 4 instituții; 

               Biomasă – 3 instituții                                                   cărbuni  - 8 (din ele 3 cu sobe) 

                                                                                                                 Gradiște, Sagaidac, Ialpug 

 Majoritatea instituțiilor sunt pregătite pentru începerea încălzirii în perioada rece a anului, dar 

mai sunt probleme, ce urmează a fi rezolvate pe parcurs; 

- Testarea conform graficului a cazanelor cu alimentare la gaze naturale; 

- Verificarea coșului de fum; 

- Stocarea cantității necesare de combustibil (cărbune - în stoc 145 tone din necesarul de 400 

tone și lemne – în stoc 103 m.s. din necesarul  de 53 m.s.); 

- Instruirea și atestarea persoanelor responsabile și a operatorilor centrelor termice la gaz 

natural. 

Către începutul sezonului rece urmează a fi ermetizate geamurile în toate instituțiile de 

învățământ.  

Centrul de Sănătate Publică Cimișlia dispune de contracte cu furnizorii de energie termică și 

electrică, iar pentru pregătirea către sezonul rece au fost efectuată reparația cosmetică în cazangerie și s-

a efectuat revizia tehnică la sistema de încălzire. 

 



Starea drumurilor-  din fondul de rezervă național și raional au fost executate lucrări de 

reparație a 15km de drumuri locale și raionale, iar pentru perioada rece a anului SA ”Drumuri Cimișlia” 

la moment dispune de 350 tone de material antiderapant din necesarul de 1000 tone și respectiv de 17 

unități de deszăpezire în stare funcțională, suplimentar fiind contractate în 7 unități de la agenți 

economici și persoane fizice. 

Din cele 23 APL-uri de nivelul I din raionul Cimișlia, 10 primării dispun de unităţâţi de 

dezzapezire şi sînt contractaţi agenții economici și persoanele fizice deținătoare de unităţi  de 

deszăpezire, în celelalte primării dezzapezirea drumurilor se petrece cu ajutorul agenţilor economici din 

teritoriu. 

Totodată Secția Situații Excepționale Cimișlia dispune de 4 autospeciale de intervenție dintre 

care 3 în or. Cimișlia și 1 în s. Gura-Galbenei.În caz de accidente sau incedente SSE dispune de utilaj 

special pentru descarcerare. Toate autospecialele sunt dotate cu trosuri și lanțuri pentru antiderapare.  

În Consiliul Raional Cimişlia este formată sî activează Comisia pe Stări Excepţionale, unde ca 

membrii comisiei sînt incluşi conducerea raionului Cimişlia, conducatorii serviciilor desconcentrate şi 

conducatorii serviciilor descentralizate. 

 

 

 

 

Vicepreședinte al raionului                                                     MELENTE Vasile 
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