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ORDIN
Privind stabilirea unor măsuri pentru
economisirea energiei termice în
municipiul Chişinău în timpul sezonului
de încălzire 2017-2018

în scopul utilizării eficiente a energiei termice şi economisirii acesteia în sezonul de
încălzire 2017-2018, în temeiul dispoziţiei Primarului general al Primăriei municipiului Chişinău
nr. 974-d din 06 octombrie 2017 „Cu privire la deschiderea sezonului de încălzire 2017-2018 în
municipiul Chişinău” , emit următorul ORDIN:
Se obligă:
1. A. Fleaş, şe f adjunct al D G ET S, şefii D ETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru,
Ciocana, Rîşcani (A. Pavoloi, N. Strajescu, A. Bodrug, V. Solomiţchi), şe f interimar I.
Musteaţă, conducătorii instituţiilor municipale de învăţământ:
1.1. Să întreprindă acţiuni concrete de organizare a economisirii resurselor
termoenergetice;
1.2. S ă econom isească agentul termic prin închiderea totală a vanelor la elevator în
instituţiile de învăţământ din subordine pe timp de noapte şi de zi, în cazul în care
temperatura aerului exterior se prognozează a fi mai ridicată de 8° C;
1.2.1.Grădiniţele de copii vor pune în aplicare prevederile punctului 1.2, doar în cazul în
care aceste măsuri nu vor înrăutăţi condiţiile de activitate în instituţiile de învăţăm ânt.
1.3. Să desemneze persoane responsabile de monitorizarea permanentă a livrării
agentului termic;
1.4. Să exercite continuu controlul asupra realizării acţiunile planificate în instituţiile din
subordine;
1.5. Să prezinte la D G ET S, în cadrul şedinţelor operative de vineri, informaţia cu privire
la realizarea acţiunilor de economisire a resurselor termoenergetice.
2. Responsabili pentru îndeplinirea prezentului ordin se desemnează A. Fleaş, şe f adjunct
al D G ET S, şefii D ETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani (A.
Pavoloi, N .Strajescu , A. Bodruc, V. Solomiţchi), şe f interimar I. Musteaţă, conducătorii
instituţiilor municipale de învăţământ.
3. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.
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