
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

D E C I Z I E  
         Proiect 

   

din  26 octombrie 2017                    nr. 05/01 
 

Сu privire la asigurarea  pregătirii economiei  

şi sferei sociale a raionului pentru activitate  

în perioada toamnă-iarnă 2017-2018 

  

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  10.08.2015 сu 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.71-d din 30.06.2017, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul dlui Iurie Răileanu, vicepreşedinte al raionului, privind asigurarea pregătirii şi 

bunei funcţionări în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018 a economiei şi sferei sociale a raionului. 

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

Rodion Nechit), 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. 

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 

27.10.2017 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 cărbunelui 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 întru 

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 întru asigurarea alimentării stabile cu energie electrică; 

9. Secția 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. Inspectoratul 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 2017-2018. 

 

 

Președintele șediței 

 

 

Secretarul Consiliului      Vasile Spînu 

 
 

 

Proiect elaborat de      Iurie Raileanu 

 

Avizat de: 

 

Secretarul consiliului     Vasile Spînu 

 

Șef Secția Administrație Publică    Anatolie Casap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Notă informativă privind gradul de pregătire a economiei și sferei sociale a raionului pentru 

activitate în perioada toamnă-iarnă 2017-2018 

 

         În scopul asigurării bunei pregătiri a economiei și sferei sociale a raionului, precum și pentru 

asigurarea condițiilor optime de activitate în perioada rece a anului, în data de 30 iunie 2017, prin 

dispoziția preşedintelui raionului, s-a instituit comisia raională pentru organizarea, monitorizarea și 

controlul pregătirii catre sezonul rece al anului, s-a propus şefilor direcţiilor, secţiilor Consiliului 

raional,   conducatorilor instituţiilor educaţionale, instituţiilor sferei social-culturale, APL de nivelul I, 

serviciilor teritoriale desconcentrate să întreprindă măsuri concrete în vederea pregătirii din timp a 

economiei şi sferei sociale a raionului pentru funcţionare în perioada rece a anului :  

         - Să creeze comisii speciale, să organizeze ședinţe de lucru în cadrul comisiilor create, să identifice 

problemele existente, să elaboreze programele măsurilor de pregătire a obiectelor subordonate care 

activeaza în sezonul rece al anului, acordînd prioritate problemelor de reparaţie a utilajului şi 

instalaţiilor electrice, reţelei tehnice, încaperilor şi clădirilor gestionate, precum și problemelor de 

procurare a combustibilului de rezervă; 

          Să efectueze lucrările de reglare a cazanelor şi aparatelor de utilizare a gazelor naturale, 

încheierea contractelor cu întreprinderi speciale pentru efectuarea deservirii tehnice a centralelor termice 

autonome; 

           Să prezinte lunar, începînd cu data de 22 august 2017, pînă în data de 12 septembrie și 04 

octombrie comisiei raionale informaţii privind pregătirea sferei sociale către sezonul rece. Dispoziţia a 

fost adusă la cunoștință conducatorilor institutiilor publice raionale . 

            În procesul pregătirii către noul an şcolar 2017-2018 în majoritatea instituţiilor de învaţămînt 

şcolare și preşcolare 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 încalzire, s-au efectuat reparaţii curente ale 

cazangeriilor, sistemelor de încălzire pentru a funcţiona în conformitate cu normele de consum, ale 

tehnicii securităţii si regulilor atiincendiare. La şedinţa comisiei din 12 septembrie și 04 octombrie s-a 

discutat nivelul de executare a dispoziţiei preşedintelui, pregătirea către sezonul rece și problemele 

existente. Un domeniu prioritar în activitatea autorităților publice locale rămîn a fi instituțiile de 

învățămînt. 

 În cele 20 școli și 35 grădinițe ale raionului s-au depus eforturi substanțiale în vederea bunei 

pregătiri pentru funcționarea  eficientă pe parcursul anului de studii 2017 – 2018, îndeosebi în sezonul 

rece al anului. În scopul păstrării și renovării bazei materiale, îmbunătățirii condițiilor de muncă, au fost 

organizate lucrări de reparații curente și capitale cu susținerea financiară și sprijinul administrației 

publice locale, finanțarea extrabugetară a asociațiilor de părinți, comunităților locale, cadrelor didactice, 

etc. 

 Pentru efectuarea reparațiilor curente în școlile raionului au fost valorificați circa 500.000 mii lei 

din bugetul instituțiilor. 

 Pentru reparații capitale au fost valorificati 4287.4 mii lei din componenta raională, 624.000 lei 

din bugetul instituțiilor și 3383.0 mii din proiectele FISM. 

  În procesul pregătirii către  sezonul rece, toamnă-iarnă 2017-2018 în instituțiile de învățămînt au 

fost verificate toate sistemele de încălzire, s-au efectuat reparații curente ale centralelor termice, 

sistemelor de încălzire pentru a funcționa în conformitate cu normele de consum, ale tehnicii securității 

și regulilor antiincendiare. 

   În școli  vor activa 13 cazangerii pe bază de gaze naturale, 4 pe bază de lemne și cărbuni și 3 pe 

bază de biomasă, în grădinițe vor activa 23 de cazangerii pe bază de gaze naturale, 4 pe bază de biomasă 

și 8 pe bază de cărbuni și lemne. 

Centrul de sănătate publică Cimișlia informează privind pregătirea instituțiilor școlare și 

preșcolare către noul an de învățământ și către sezonul toamnă-iarnă 2017-2018 și volumul lucrului 

organizatoric și metodic efectuat la acest capitol. 

   În luna iulie 2017 au fost expediate prescripții în adresa primarilor și directorilor instituțiilor 

preuniversitare din raion cu conținutul  cerințelor care urmează a fi îndeplinite întru autorizarea sanitară 

a instituțiilor.În comun cu DÎG, Serviciul antiincediar, Consiliul raional au fost organizate inspecții în  



instituțiile de învățământ cu scopul aprecierii gradului de pregătire către noul an școlar și către sezonul 

toamnă-iarnă 2017-2018. Comisiile au acordat atenție nivelului de reparații efectuate în instituții, 

aprovizionării cu apă potabilă, mobilier școlar, asigurării cu substanțe dezinfectante și degresanți, creării 

condițiilor pentru respectarea igienei personale, gradului de pregătire a cantinelor școlare, cazangeriilor, 

cabinetelor medicale. 

Specialiștii CSP au participat la ședințele comune cu managerii instituțiilor  preuniversitare în 

cadrul cărora le-au fost expuse măsurile necesare de a fi îndeplinite în scopul autorizării sanitare de 

funcționare a instituțiilor. 

    Cu privire la pregătirea instituțiilor de cultură din raionul Cimișlia pentru perioada toamnă-iarnă 

în majoritatea instituțiilor s-au efectuat lucrări concrete în vederea asigurării activității fără întrerupere 

în perioada rece a anului 2017-2018. 

În cadrul IMSP Spitalul raional Cimișlia, pentru a asigura buna funcționare a instituției în 

perioada rece a anului 2017-2018 a fost creat grupul de lucru și elaborat planul de măsuri. Acțiunile  se 

realizează conform planului aprobat. 

-au fost supuse verificării metrologice manometrele, corectorul și contorul de gaz din cazangerie; 

- în punctele termice s-a efectuat profilaxia utilajului; 

-a fost întocmit contractul cu agentul economic pentru deservirea tehnică a cazangeriei. 

DASPF pentru sezonul rece 2017-2018 va fi asigurată cu căldură termică de la Spitalul raional 

Cimișlia, Azilul pentru persoane în etate și cu disabilități și serviciul Respiro vor fi asigurați cu căldură 

termică de la cazangeria autonomă, asistenții comunitari sunt asigurați cu căldură termică de la APL de 

nivelul l. 

Serviciul protecției civile și situațiilor exepționale ne informează că în rezultatul inspectării și 

evaluării instituțiilor școlare și preșcolare, s-a stabilit că la unele instituții lipsesc semnele informative 

privind indicarea locurilor de amplasare a surselor de apă, nu la toate instituțiile sunt prezente 

stingătoarele, la toate instituțiile sunt elaborate și afișate în locuri vizibile planurile de evacuare în caz de 

incendiu sau situații exepționale. 

  Întru asigurarea instituțiilor bugetare cu cărbune pentru buna activitate în perioada rece a anilor 2017-

2018  de către Direcția economie și atragera investițiilor a fost colectată informația privind cantitățile 

necesare de cărbune pentru perioada toamnă-iarnă 2017-2018. 

Cu privire la pregătirea SA Drumuri –Cimișlia către sezonul rece toamnă-iarnă 2017-2018:  

 Material antiderapant  depozitat 10% sare – 61 tone;  

 Material antiderapant depozitat 30% sare – 319 tone;  

 Nisip 1735 tone;  

 În total material depozitat 2115 tone.  

 Mecanisme – 19 unități, conform contractului 12 unități de transport, în total 31 unități. Se duc 

tratative pentru procurarea sarii tehnice. 

 

 

Vicepreşedinte al  raionului                                                     Iurie Răileanu 
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