REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞ1NĂU
PRIMĂRIA
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE,
TINERET ŞI SPORT

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОВЕТ МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

MD-2704, mun.Chişinău, str.M itropolit Dosoftei, 99, tel.: 20-16-01 МД- 2704, м.Кишинев, ул.М итрополит Дософтей, 99, tel.: 20-16
web site: www.chisinauedu.m d. e-mail: dgetsmun@ gmail.com
web site: www .chisinauedu.m d, e-mail: dgetsmun@ gmail.com

Nr.

ORDIN
Cu privire la măsurile de prevenire şi lichidare a
consecinţelor ninsorilor abundente şi poleiului,
în instituţiile de învăţămînt

întru îndeplinirea prevederilor dispoziţiei nr. 1064-d din 09.12.2015 şi în scopul
executării măsurilor de prevenire şi lichidare a consecinţelor ninsorilor abundente şi
poleiului, care vor avea loc în sezonul rece 2015-5016, şi al asigurării funcţionării
normale a instituţiilor de învăţământ,
ORDON:
1. Dl A. Fleaş, şef-adjunct al DGETS, şefii DETS din sectoare (dnii A. Ivanu, A.
Grosu, dna A. Vîrlan, şef interimar dna V. Negrei şi şef interimar dna L. Babuc),
dl A. Dabija inginer de securitatea şi sănătatea muncii:
1.1 vor ţine la un control permanent păstrarea agentului termic, ermetizarea
geamurilor, uşilor pentru a se evita pătrunderea aerului rece în încăperi;
1.2 vor organiza .servicii non-stop a lucrărilor în instituţiile de învăţămînt, în special,
în cazangeriile acestora;
1.3 vor verifica asigurarea cu mijloace speciale pentru curăţirea căilor de acces şi
presurarea cu materiale antiderapante (nisip, sare);
1.4 vor conlucra cu responsabilii SA „Termocom” pentru menţinerea temperaturii
conform normelor sanitare;
1.5 vor organiza deserviciul pentru informaţii a stării instituţiilor de învăţămînt;
1.6 vor informa sistematic DGETS despre situaţia din teritoriu (tel: 201601 - T.
Nagnibeda - Tverdohleb, şef al DGETS; 201625 - A. Fleaş, şef-adjunct al
DGETS).
2. Conducătorii instituţiilor de învăţămînt:
2.1 vor întreprinde măsuri în vederea conservării căldurii în instituţiile de
învăţămînt;
2.2 vor numi persoane responsabile pentru regimul de încălzire;
2.3 în caz de precipitaţii abundente sub formă de zăpadă, a coborârii temperaturii
aerului sub -20 grade C:
- vor menţine temperatura în sălile de clasă nu mai jos de +18 grade C;
- vor menţine în ordine accesul spre instituţiile de învăţămînt;

f

- vor organiza curăţirea acoperişurilor de zăpadă;
- vor familiariza cadrele didactice, personalul tehnic, elevii cu Reguliletehnicii
securităţii la folosirea utilajelor electrice, a utilajului ce funcţionează pe gaze
naturale şi a sobelor;
- vor organiza, de sine stătător, curăţirea trotuarelor în rază de 5 Om;
- vor informa sistematic despre situaţia creată în instituţie;
3. Responsabili de executarea prevederilor ordinului dat se desemnează şefii DETS
din sectoare (dnii A. Ivanu, A. Grosu şi dna A. Vîrlan, şef interimar dna
V.Negrei, şef interimar dna L. Babuc), dl A. Dabija inginer de securitatea şi
sănătatea muncii, dna T. Curtescu, şeful secţiei management educaţional.
5. Controlul îndeplinirii prezentului ordin îi revine dlui A. Fleaş, şef-adjunct al
DGETS.
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