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ORDIN

Cu privire la m ăsurile de prevenire şi lichidare a
consecinţelor ninsorilor abundente şi p o le iu lu i,
în instituţiile de învăţăm ânt prim ar, secundar general şi preşcolar

în bază datelor m eteorologice de la Centrul Operativ de D ispecerat Republican

ORDON:
1. A. Fleaş, şef adjunct al DGETS, şefii DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru,
Ciocana, Râşcani (A. Pavoloi, N. Strajescu, A. Bodrug, V. Solomiţchi), şef interim ar I.
Musteaţă, inginer protecţia m uncii A. Dabija, inginer protecţia civilă E. Stolpeaga,
conducătorii instituţiilor de în v ă ţăm â n t:
1.1 vor ţine la un control perm anent păstrarea agentului term ic, erm etizarea geamurilor, uşilor
pentru a se evita pătrunderea aerului rece în încăperi;
1.2 vor organiza servicii non-stop a lucrărilor în instituţiile de învăţăm ânt, în special, în
cazangeriile acestora;
1.3 vor verifica asigurarea cu mijloace speciale pentru curăţirea căilor de acces cu materiale
antiderapant (nisip, sare);
1.4 vor conlucra cu responsabilii SA „Term ocom ” pentru m enţinerea tem peraturii conform
norm elor sanitare;
1.5 vor organiza deserviciul pentru inform aţii a stării instituţiilor de învăţământ;
1.6 vor inform a sistem atic DGETS despre situaţia din teritoriu (tel: 022235173, 022201601).
2. Conducătorii instituţiilor de învăţământ:
2.1 vor întreprinde măsuri în vederea conservării căldurii în instituţiile de învăţământ;
2.2 vor numi persoane responsabile pentru regim ul de încălzire;
2.3 în caz de precipitaţii abundente sub formă de zăpadă, a coborârii tem peraturii aerului sub -20
grade C:
- vor menţine tem peratura în sălile de clasă nu mai jo s de +18 grade C;
- vor menţine în ordine accesul spre instituţiile de învăţământ;
- vor organiza curăţirea acoperişurilor de zăpadă;.

-

vor fam iliariza cadrele didactice, personalul tehnic, elevii cu Regulile tehnicii securităţii la
folosirea utilajelor electrice, a utilajului ce funcţionează pe gaze naturale şi a sobelor;
vor inform a sistem atic despre situaţia creată în instituţie.

3. Responsabili de executarea prevederilor ordinului dat se desem nează A. Fleaş, şef adjunct al
DGETS, şefii DETS din sectoare (A. Pavoloi, N. Strajescu , A. Bodrug, V. Solomiţchi), şef
interim ar I. M usteaţă, inginer protecţia muncii A. Dabija, inginer protecţia civilă E. Stolpeaga,
conducătorii instituţiilor m unicipale de învăţământ:
5. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.

Ex. A. Bodean,
022235173

