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ORDIN
Cu privire la măsurile de pregătire
a instituţiilor de învăţământ municipale
şi păstrarea agentului termic în perioada
de toamnă - iarnă 2018-2019
întru îndeplinirea dispoziţiei nr. 778-d din 10.10.2018 ” Cu privire la începutul
perioadei de încălzire 2018-2019 în municipiul Chişinău” şi în scopul asigurării
bunei pregătiri a instituţiilor de învăţământ în perioada de toamnă - iarnă 20182019, păstrarea a unui regim de folosire econom a resurselor termoenergetice, emit
următorul O RD IN:.
1. A obliga şefii D E T S din sectoare (dnii I. M usteaţă, şe f interimar, A. Pavaloi,
şef, dna V. Solomiţchi, şef, dna N. Strajescu, şef, dna V. Surdu, şef), dna C.
Dogot, şe f de grup secţiei exploatare, reparaţie şi construcţia obiectelor a
D G E T S:
1.1 Să asigure executarea lucrărilor de conectare a sistemului de termoficare în
* instituţiile de învăţământ.
1.2 D upă conectarea agentului termic să ţină la control strict şi permanent
folosirea raţională a energiei termice în limitele stabilite;
1.3 S ă asigure procurarea materialelor necesare pentru perioada rece (cărbune,
sticlă, becuri electrice) până la 15.11.18;
1.4 S ă prezinte săptămânal Secţiei exploatare, reparaţie şi construcţia obiectelor
a D G E T S informaţii cu privire la mersul conectării şi funcţionării sistemelor
de încălzire în instituţiile de învăţământ.
2. Conducătorii instituţiilor de învăţământ:
2.1 Să num ească în instituţia de învăţământ persoane, specialişti în materie, care
vor purta responsabilitatea nemijlocită pentru regimul de încălzire şi pentru
econom ia agentului termic şi electric;
2.2 Pentru pregătirea clădirilor către perioada de primire a agentului termic să
asigure până la 25.10.18:
- ermetizarea geamurilor pentru a evita pătrunderea aerului rece în încăperi;
- izolarea traseelor de termoficare în subsoluri, ermetizarea branşamentelor;

-

deblocarea şi menţinerea subsolurilor în ordine pentru a păstra accesul spre
conductele şi punctele termice;
- instruirea permanentă a colectivelor de elevi şi cadre didactice pentru
consumarea raţională şi păstrarea agentului termic.
3. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.
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