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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului Teleneqti

nr.7ll din 25 octombrie 2021

,,Cu privire la organizi;area mdsurilor de pregdtire
a instituliilor din raionul TeleneSti in condiliile situaliei :,

fin6nd cont de art. 2 din HotdrArea Parlamentului nr. 14812021 privind declararea stdrii de ;

urgenfi, a Legii R. Moldova cu privire la Protecfia Civil[ nr.27l-Xlll din 9 noiembrie 1994 gi Hot6r6rea
Guvernului Republicii Molova nr.1340 din 04 noiembrie 2010 cu privire la Comisia pentru Situafii
excepfionale a Republicii Moldova, av6nd in vedere prevederile Procesului - verbal al gedin{ei CSE nr.
12-53-242-7749din13octombrie202lgiprevederileDispozi1ieinr.1din22.|0,2021aCSEaRM,in
scopul preg[tirii pentru mentinerea activit[1ii stabile al instituliilor gi serviciilor abilitate ale raionului in
condi1iilesitua1ieidealert6pepiat6gazelotnaturaledinRepublicaMoldova,Comisia,

Dispune:

1. Se ia act de inforrnalia prezentati de Anton Loreti, qeful Direcfiei Econornie, cu privire la
pregltirea institufiilor cltre sezonul rece al anului 2021-2022 in condilii de situafie exceplionald
pe pia{a gazelor naturale.

2. Se activeazS, incepAnd cu data de 25.10.2021, ora 9.00, Punctul Teritorial de Dirijare pentru
Situalii Excep{ionale pentru monitorizarea permanentd a situa}iei, in condiliile situaliei
exceplionale pe piala gazelor naturale, care vor menline fluxul informalional cu Centrul.

3. Director SRL,,Orhei Gaz", f:.l,iala Telenegti (dl. Sergiu Paladi) in comun cu conduc[torii altor
intreprinderi abilitate va elabora, in regim de urgen!6, un plan de acliuni privind asigurarea
rnisurilor de economisire a consumului de gaze naturale in legiturd cu instituirea situaliei de
alert6.

4. $efii institufiilor, organiza\iilor gi serviciilor de asigurare cu electricitate, energie termica qi gaze
vor intocmi graficul de servicin a persoanelor de conducere din cadrul acestor institutrii pentru
monitorizarea qi evaluarea situaliei in sistemul energetic.

5. Primarul or. Teleneqti, primarii satelor (comunelor) vor efectua inventarierea relelelor electrice a
clddirilor de importan!5 socialS aflate in gestiune, precum qi a rnijloacelor autonome de curent
electric (generatoare electrice) disponibile din teritoriul deservit pentru a putea fi folosite in caz
de necesitate.

6. Conducdtorii intreprinderilor, instituliilor, autoritatile publice locale de nivelul I, in termen de
pdn5. vineri, 30 octornbrie:

- vor elabora un grafic de economisire a gazelor naturale la obiectivele economice alte
organizatii precum gi institutiile de inv6ldm6nt (pe perioada de vacan{[) cu exceplia
institujiilor de menire sociald, medicald;

- vor adopta solulii tehnice pentru utilizarea surselor energetice de alternativ6, in mdsura
posibilitalilor, pentru asigurarea funclionalitilii institu{iilor in condiliile situafiei de crizd,
energetic[;



- vor verifica starea rnijloacelor autonome de curent electric (generatoare electrice) de la
intreprinderi gi organizatii, vor asigura aprovizionarea acestora cu combustibil qi crearea

rezervelor necesare;

- vor modifica modul de operare al activit[iii salariafilor, la necesitate, in regim de munc[
on-line in scopul de economisire a surselor energetice.

7. Director IMSP ,,spitalul raional Teleneqti" (dnul. Alexei Bivol) gi conducitorii altor institulii
medicale vor evalua capacitatea Ei necesitSlile de funclionare gi prestare a serviciilormedicale in
condiliile situaliei de crizd energetici;

8. $efa Direcliei Generale Educalie a CR Telenegti (dna. Alina Pascaru), in colaborare gi cooperare
cu managerii institufiilor de ?nvlfimAnt vor evalua capacitatea qi necesitSlile de func{ionare a

instituliilor de inv[]drn6nt public in condiliile situaliei de alerti pe pia{d gazelor naturale;

- vor elabora scenarii pentru desfdgurarea procesului educa{ional in regim on-line, la

necesitate.

9. $ef Direclia ASPF Telenegti (dna. Angela Sirbu) in comun cu autoriti{ile publice locale va
evalua capacitatea qi necesitIlile de func{ionarea sistemului serviciilor sociale a raionului;

- va intreprinde mdsurile necesare pentru acordarea ajutorului necesar beneficiarilor qi

asigurarea lor cu lemne qi cirbune,

10. i.S. intreprinderea de stat pentru Silviculturd (dnul. Vasile Adam) va evalua rezervele disponibile
de lemne pentru foc, care la necesitate ar putea fi realizate Ei distribuite conform necesitdlilor
apdrute.

11. $efii serviciilor protecliei civile ale raionului vor mentine in stare de pregdtire formaliunile
serviciilor, efectivul gi tehnica din dotare pentru interventii gi asigurarea bunei functionlri a
re{elelor electrice gi gazoduct.

12. Conducdtorii administraliei publice locale qi ai intreprinderilor, institutiilor vizate vor informa
Comisia SE a raionului in decurs de 15 de zile despre mdsurile intreprinse pentru pregdtirea
localit6lilor qi obiectivelor econornice pentru activitate in condiliile crizei energetice.

13. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii se atribuie vicepreqedintelui raionului, d-lui
Alexandru Isac.

14. Prczerta dispozifie se publicd pe pagina web a Consiliului raio intrd in vigoare la data
aprob[rii gi urmeazd a fi adus6 la cunoqtinla titularilor func]i vizate.

Vicepregedintele raionului Teleneqti,
Vicepregedintele Comisiei SE

Secretarul Comisiei SE

Alexandru ISAC

Diana Tudosan


