
Comisia pentru situafii excepfionale a raionului $tefan Vodi

DISPOZIJIA nr.9 din 17 noiembrie 2022
a qedinfei extraordinare a Comisiei pentru Situalii

Exceplionale a raionului $tefan Vodd

in scop,tl realizdrii prevederilor Dispoziliei nr.46 din 11 noiembrie 2022 a
Comisiei pentru Situalii Exceplionale a RM, asigurdrii mdsurilor eficiente de
reducere a consumului de energie, in conformitate cu prevederile Legii nr,27l din
09.11.1994 ,,Cu privire la proteclia civild", Hotdrdrea Guvernului Republicii
Moldova nr.420 din 14 decembrie 2027 ,,Cu privire la mdsurile de pregdtire a
protecliei civile a Republicii Moldova pentru anul 2022", Hotdr6rii Guvernului nr.
606 din 24.08.2022 ,,Cu privire la aprobarea unor mdsuri de prevenire ;i
atenuare a impactului crizei energetice ln caz de limitare
a furnizdrii gazelor naturale ;i pregdtire pentru perioada
sezonului de tncdlzire 2022-2023"; Hotdrdrii Guvernului nr. 1076 din 16.11.2010

,,Cu privire la clasificarea situaliilor exceplionale Si ta modul de acumulare Si
prezentare a informaliilor in domeniul protecliei populaliei Si teritoriului tn caz de
s itualii exceplional e",

DECIDE:

1. Se ia act de informa{iaprezentatd de cdtre raportor.

2. in vedere a realizdrii acliunilor de reducere a consumului de energie pe
perioada situaliei exceplionale - situafie de alertd pe piala energiei
electrice (instituitd prin Dispozigia CSE nr.42 din 13 octombrie 2022),
instituliile de stat desconcentrate in raionul $tefan Vodd, cele subordinate
administrafiilor publice locale, intreprinderi qi organizalii, indiferent de
forma juridicd de organizare gi proprietate, Vor asigura:

2.1. Deconectarea iluminatului decorativ, arhitectural gi publicitar;
2.2. Deconectarea iluminatului stradal aare se intersecteazd. inclusiv cel

decorativ;
2.3, Informarea angajafilor qi populafiei privind necesitatea reducerii

consumului de energie electricd in orele de vdrf, cu transferul realizdrii
activitdlilor care necesitd a fl realizate cu utilizarea energiei electrice
pentru perioada I 1:00 - 18:00;

2.4. Punerea in funcliune a centralelor termice dupd inregistrarea timp de 3

zile consecutiv, in intervalul orar 18:00 - 06:00. a unor valori medii sau
mai mici ale temperaturii aerului de +8oC;



2.5. Neincluderea sistemului de climatizare in incinta birourilor pe durata
func{iondrii centralelor termice, precum Ei interzicerea folosirii altor surse

de incdlzire/rdcire ale aerului;
2.6. Stabilirea unui microclimat optim in spafiile de birouri, prin funcfionarea

instalaliilor de incdlzire in regim minim, cu mentinerea temperaturii Ia 19
oC tn timpul programului de lucru Ei 15 oC in afara acestuia qi zilelor de

odihna;
2,7. Deconectarea echipamentelor electrice care nu sunt de primd necesitate

sau care sunt utilizate in regim standby;

2.8. Limitarea iluminatului din spafiile interioare prin utilizarea la maxim a

luminii de zi qi deconectarea acestuia de indatd ce incdperile sunt
neocupate;

2.9. IJttlizarea becurilor de tip LED la iluminarea spafiilor interioare qi

exterioare;
2,10. IJtilizarea aparatelor electrocasnice cu clasd de eficienfd energeticd

ridicatd - A++, A+ gi A;
2.11. Utilizarea echipamentelor care utilizeazd" energie electricd la un grad de

incdrcare cdt mai apropiat de capacitateanominald minimd;
2,12. intreruperea iluminatului stradal, in concordan!6 cu cerin[ele locale

(minim: nu mai tdrziu dupd r6sdritul soarelui gi nu mai devreme de apusul

soarelui);
2,t3. intreprinderile cu proces de producere energofag (cuptoare electrice,

aparute de sudurd cu arc electric, instalalii de topire electricd) vor organiza
programul de lucru astfel inc6t procesele in care se utilizeazd, cea mai
mare parte a energiei electrice, sd fie executate in afara orelor 07:00-1 1:00
gi 18:00-23:00;

2.1'4. Stabilirea unei persoane responsabile de asigurarea mdsurilor de reducere
a consumului de resurse energetice;

2,15. Administratorii intreprinderilor de alimentare cu apd Ei canalizare vor
regla regimul de funclionare a pompelor bazinelor de acumulare, astfel
incdt sd fie redus la minim consumul de energie electricd intre orele
07:00-11:00 gi 18:00-23:00, utilizdnd la maxim poten{ialul bazinelor de

acumulare;

2.16. Evaluarea posibilitalilor pentru reducerea consumului de energie electricS,
in special in orele de vdrf (07:00-11:00 gi 18:00-23:00), dar care s6 nu
afecteze siguranfa Ei sdndtatea cetSlenilor sau funclionarea serviciilor
esen{iale;

2.17. Recomandarea conducdtorilor instituliilor sd revadd posibilitdtile de
reducere a regimului de muncd cu micgorarea pauzei de masd, cu
informarea/co ordonarea organe lor i erarhi c sup eri oare.



3. Prezenta Dispozilie se publicd pe pagina oficiald a Consilului raional

$tefan Vodd.

4. Pre;edin{ii Comisiilor pentru Situafii Excepfionale din cadrul
primiriiloro institu{iilor qi intreprinderilor raionului $tefan Vod6,
vor informa Comisia pentru Situafii Exceplionale a raionului $tefan
Vodd, lunar cdtre data de 15 despre mdsurile intreprinse la capitolul
reducerii consumului de energie, in vederea elabordrii raportului
consoli dat la adresa electronic 6: afaratcrsv I @rambl er. ru

5. Prezenta Dispozilie se comunicd qi se remite spre executare:

F Pregedinfilor Comisiilor pentru Situa{ii Exceplionale ale APL de

nivelul I din raionul $tefan Vod6;

F Instituliilor qi intreprinderilor din raionul $tefanVodd, indiferent de

foma juridicd gi tipul de proprietate.

Vicepreqedintele Comisiei
pentru Situafii Excepfionaleo I ^ /)
Vicepreqedinte al raionutui $tefan Vodi e/fr@lry Valentina BARBEI


