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ORDIN

Din 13.10.2017 Nr. 572

Cu privire la asigurarea condiţiilor optime 
de activitate în perioada rece a anului 2017-2018.

In conformitate cu articolul 53 alin. (2) din Legii privind administraţia publică locală 
nr.346- XVI din 28.12.2006, ordinului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 
al Republicii Moldova, nr. 172 din 09.12.2005 ” Cu privire la aprobarea normelor de consum şi 
lubrifianţi auto ”, Decizia Consiliului raional nr. 4/12 din 17.08.2017 ”Cu-,privire la acţiunile de 
pregătire a economiei raionului şi a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă 
iarnă 201 7-2018. precum şi în legătură cu stabilirea temperaturii acrului mai jos de 8 grade C pe 
parcursul a trei zile consecutiv şi în baza Dispoziţiei Preşedintelui raionului Sîngerei nr. 75 din 
11 octombrie 2017. emil următorul

Ordin:
1. A începe sezonul de încălzire pentru perioada toamnă- iarnă 2017-2018 de la data de 

23.10.2017 pentru instituţiile de învăţămînt din raion ( după necesitate).

2. Directorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar vor:
asigura condiţii fizice adecvate pentru funcţionarea ritmică şi continuă a instituţiilor 
de învăţămînt;
asigura măsurile necesare pentru menţinerea regimului termic în instituţii; 
verifica şi neadmite deteriorarea reţelelor termice din cauza temperaturilor scăzute în 
această perioadă;
vor ţine la control permanent crearea şi menţinerea condiţiilor sanitaro- igienice 
optime în instituţiile de învăţămînt;
controla permanent situaţia şi în caz de apariţie a unor situaţii excepţionale, vor 
informa imediat specialiştii Direcţiei Educaţie despre situaţia creată şi măsurile 
întreprinse pentru lichidarea ei la tel. 2.27.85. 2.69.32.
Vor informa specialistul Direcţiei Educaţie la sfîrşitul săptămînii de studii ( vineri, 

ora 13.00-16.00) dl. Curcă Ion la tel. 2 69 31 sau în format electronic



/

directie@mail.ru despre distribuirea zilnică a combustibilului solid (cărbune, brichete, 
pileţi).
-  vor înregistra în registrul de primire -  predare a cantităţii de combustibil predată 
sub semnătură.

3. Vor institui un control riguros asupra consumului de resurse energetice în vederea 
asigurării economisirii acestora. îndeplinirii măsurilor cu privire la conservarea 
energiei.

4. Directorii instituţiilor de învăţămînt vor ţine la control riguros respectarea limitelor 
mijloacelor financiare prevăzute în bugetele proprii pentru consumul de resurse 
energetice.

5. Vor calcula şi aproba limitele cantitative la consumul de resurse energetice, 
repartizate pe luni, şi vor exercita controlul asupra executării limitelor de consum de 
către instituţie.

6. Responsabili de executarea prezentului ordin sunt directorii de instituţii de învăţămînt 
preşcolar şi preuniversitar.

7. Controlul privind executarea prezentului ordin se pune în responsabilitatea dl I.
Curcă, specialist al Direcţiei Educaţie.

8. Monitorizarea executării prezentului ordin se pune în responsabilitatea dl M. Curciuc,
şef adjunct ' ^ '
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