
 
PROIECT 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. ________                                                                        din _________2022 
 
Cu privire la pregătirea instituțiilor   
din subordinea   Consiliului Raional Cahul   
pentru  activitate în perioada rece 2022-2023  
 

În temeiul art. 43 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 436/2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea pregătirii sustenabile a instituțiilor  din subordonea Consiliului Raional 
Cahul prin crearea condițiilor optime de activitate în perioada rece 2022-2023, 
având în vedere avizul Comisiei consultative economie, reforme, buget, finanţe 
şi relaţii transfrontaliere şi Comisiei consultative urbanism, construcţii, 
gospodărie comunală, drumuri, relații funciare și cadastru, Consiliul Raional 
Cahul 

DECIDE: 
1.  Se ia act de informația „Cu privire la pregătirea instituțiilor din 

subordinea Consiliului Raional Cahul pentru activitate în perioada rece  
2022-2023” prezentată de către subdiviziunile Consiliului Raional Cahul. 

2. Se aprobă Planul de măsuri cu privire la pregătirea instituțiilor din 
subordinea Consiliului Raional Cahul pentru activitate în perioada rece 
2022-2023, conform anexei nr.1. 

3. Se instituie și se aprobă componenţa Comisiei raionale pentru 
organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii instituțiilor din 
subordinea Consiliului Raional Cahul pentru activitate în perioada rece 
2022-2023, conform anexei nr.2. 

4. Comisia creată: 
 Se va convoca în şedinţe de lucru în cadrul cărora vor fi examinate 

sarcinile privind pregătirea obiectivelor şi a sistemelor de 
alimentare cu energie termică şi energie electrică, de aprovizionare 
cu apă şi canalizare ale instituţiilor subordonate Consiliului 
Raional Cahul și va indica sursele necesare de acoperire a 
cheltuielilor; 

 Va monitoriza și, după caz, va contribui la realizarea măsurilor 
specificate în anexa nr.1 la prezenta decizie; 

 Va întreprinde măsuri întru asigurarea cu surse autonome de 
energie termică și electrică a instituțiilor unde este inadmisibilă 
întreruperea alimentării cu energie termică și electrică.  

REPUBLICA MOLDOVA 
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MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



5. Se pune în sarcina IMSP „Spitalul Raional Cahul”, IMSP „Centrul de 
Sănătate Cahul”, Centrelor de  Sănătate teritoriale şi Oficiilor Medicilor 
de Familie, Direcţiei generale învăţământ, conducătorilor instituţiilor 
preşcolare şi preuniversitare, Direcţiei asistenţă socială şi protecţia 
familiei, Secţiei cultură, Serviciului tineret și sport: 
 Să asigure executarea procesului de achiziționare a resurselor 

energetice necesare și să instituie un control riguros asupra consumului 
resurelor energetice în vederea economisirii acestora; 

 Să întreprindă măsuri de conservare a energiei termice; 
 Să finalizeze în termen de până la 31octombrie 2022 pregătirea 

centralelor termice și sistemelor de încălzire pentru funcționare în 
sezonul rece 2022-2023; 

 Să identifice, în limita posibilităților, surse altemative de încălzire 
pentru a asigura activitatea instituțiilor pe parcursul sezonului rece 
2022-2023. 

6. Se pune în sarcina tuturor instituțiilor  din subordinea Consiliului Raional 
Cahul, în contextul crizei energetice, să respecte prevederile dispozițiiilor 
emise de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 

7. Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi exercitat de preşedintele 
raionului Cahul, Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, 
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere şi Comisia consultativă urbanism, 
construcţii, gospodărie comunală, drumuri,  relații funciare și cadastru. 

 

   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                           
     
     Contrasemnează: 

      Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 
Elaborat: N. Olteanu, șef Direcția Economie și Agricultură _____________ 
Coordonat: N. Dunas, Președintele raionului______________ 
Coordonat: R. Nedov, Vicepreședintele raionului_____________ 
Avizat pentru legalitate: L.Răileanu șef interim.Serviciul juridic și resurse umane ___________ 
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional____________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr. 1 
  la Decizia Consiliului Raional Cahul 

       nr._______ din _________2022 
 

 
 

Planul măsurilor  
de pregătire a instituțiilor din subordinea Consiliului Raional Cahul  

pentru activitate în perioada rece 2022-2023 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea acţiunilor preconizate  Termenul  
executării 

Responsabili de 
executare  

1. Efectuarea analizei datoriilor debitoare, inclusiv 
de către instituţiile bugetare, către complexul 
energetic, înaintând modalităţile de achitare. 

Lunar Direcția generală 
finanțe (DGF) 

2.  Generalizarea informaţiilor şi determinarea 
necesităţilor de resurse energetice ale 
instituţiilor pentru sezonul rece 2022-2023 
(cărbune, brichete, peleți, lemne de foc)   și 
organizarea procedurilor de achiziţii privind 
achiziționarea  resurselor energetice.   

La 
necesitate 

Direcția Economie 
și  Agricultură 
(DEA), Direcția 
generală 
învățământ (DGÎ), 
Secția cultură, 
Serviciul tineret și 
sport, conducătorii 
instituțiilor publice 

Contribuirea la micşorarea cheltuielilor pentru 
energie şi resurse energetice prin 
implementarea proiectelor privind creşterea 
eficienţei energetice la obiectivele de menire 
social-culturală şi instituții de învățămînt. 

Pe 
parcursul 
anului 

3. 3.1.Organizarea acţiunilor necesare pentru 
asigurarea valorificării surselor alocate la 
reparaţia instituţiilor publice.  

Până la 
30.11.2022 

Direcția construcții 
și drumuri (DCD), 
DEA,  DGF 

3.2.  Asigurarea executării obligaţiunilor 
contractuale cu furnizorii de resurse energetice, 
prolongarea lor din timp pentru anul 2023, cu 
modificarea volumelor în caz de necesitate, în 
limitele alocaţiilor prevăzute pentru acest scop, 
în perioada de pregătire până la finele sezonului 
rece. 

Până la 
30.11.2022 

Conducătorii 
instituţiilor 

4. 4.1. Realizarea măsurilor ce ţin de conservarea 
energiei și economisirea resurselor energetice în 
vederea  reducerii nivelului de consum al 
acestora: 
-  efectuarea inventarierii încăperilor din 
gestiune, selectarea şi excluderea de la balanţa 
energetică a celor neutilizate. 

15.11.2022 
 

Conducătorii 
instituţiilor, 
DCD 

4.2. Asigurarea alimentării ritmice cu energie 
electrică, gaz, apă şi combustibil  a obiectivelor 
de importanţă vitală, precum şi a obiectivelor la 
care această întrerupere este inadmisibilă şi 
utilizarea surselor autonome de energie 
electrică în cazuri excepţionale (procurarea ori  
contractarea lor). 

Pe 
parcursul 
sezonului 
rece 
 
 

Conducătorii 
instituţiilor publice 



5. Executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a 
drumurilor publice conform programului 
aprobat, depozitarea materialului antiderapant şi 
asigurarea bunei funcţionări în timpul de iarnă. 

Pe 
parcursul 
sezonului 

DCD,  
Agenţii economici 
contractaţi 

6. 
 
 

Încheierea contractelor cu  agenţii economici ce 
dispun de mecanisme utilizabile la curăţarea 
drumurilor de zăpadă. În caz de  necesitate de 
mobilizat în mod operativ mecanismele 
contractate. 

Începând 
cu 
01.11.2022 

DCD 

7. 
 
 
 

Informarea Consiliului Raional despre gradul 
de pregătire a instituţiilor bugetare,  drumurilor 
publice către sezonul rece 2022-2023. 

Octombrie-
noiembrie 
2022 
 
 
 

Comisia raională 
pentru organizarea, 
monitorizarea şi 
controlul pregătirii 
către sezonul  rece 
2022-2023, 
DCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

  nr._______ din _________2022 
 

 
 

Componenţa nominală 
a Comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea şi controlul 

pregătirii instituțiilor din subordinea Consiliului Raional Cahul pentru 
activitate în perioada rece 2022-2023 

 
1.  DUNAS Nicolae – Preşedintele raionului Cahul, preşedintele 

comisiei 
2.  NEDOV Ruslan – Vicepreşedintele raionului Cahul, 

vicepreşedintele comisiei 
3.  DAUD Elena – Vicepreşedintele raionului Cahul, 

vicepreşedintele comisiei 
4.  GHINDĂ Cristina – specialist  superior, Direcţia Economie și 

agricultură,  secretarul comisiei 
Membrii comisiei:                 

5.  OLTEANU Nicolae –  şef, Direcţia economie și agricultură 
6.  HODENCO Constantin  –  şef, Direcţia generală finanţe 
7.  BABAN Valeriu – şef, Direcţia generală învăţămînt 
8.  CREȚU Dumitru – şef  interimar, Direcţia construcţii și 

drumuri  
9.  RADU Oxana – şef,  Direcţia generală asistenţa socială şi 

protecţie a familiei 
10.  HAGIOGLO Alexandru – şef, IMSP Centrul  de Sănătate Cahul 
11.  CALIN Constantin – şef  interimar, Direcţia situaţii excepţionale 

mun.Cahul 
12.  POSTOLACHI  Lilia – Vicedirector, IMPS Spitalul Raional Cahul. 

 
 

Notă: Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile 
deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi preluate de persoanele nou-desemnate 
în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă decizie. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la măsurile de pregătire  

a economiei și sferei sociale raionale pentru activitate  
în perioada rece 2022- 2023 ” 

 
I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului  
     Direcția economie și agricultură în comun cu subdiviziunile subordonate 
Consiliului Raional Cahul. 
II.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia economie și agricultură 
în comun cu subdiviziunile subordinate Consiliului Raional Cahul, în 
conformitate  art. 43 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea pregătirii 
sustenabile a   instituțiilor  din subordonea Consiliului Raional Cahul prin 
crearea condițiilor optime de activitate în perioada rece 2022-202.   
III.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

Întru asigurarea fiabilă a instituțiilor subordonate Consiliului Raional 
Cahul, precum şi creării condiţiilor optime de activitate în perioada rece 2022-
2023, au fost elaborate Măsurile privind pregătirea din timp pentru buna 
funcționare a acestora, cu indicarea responsabilor și termenul de executare a 
acțiunilor preconizate.  
Se propune  instituirea Comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea şi 
controlul pregătirii instituțiilor subordonate Consiliului Raional pentru activitate 
în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023.  Comisia constituită  va examina regulat 
îndeplinirea măsurilor de pregătire a obiectivelor către sezonul rece şi va 
monitoriza procesul de executare a acestora.  
IV.  Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare 
aprobate în bugetul raional.  
V.  Consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr.  239 din 13 noiembrie 2008 
privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe 
pagina web a Consiliului raional www.cahul.md  la directoriul „Transparenţa 
decizională” la secţiunea „Proiecte de decizie”.  

Proiectul  de decizie se  prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  
pentru  avizare  şi  propunerii  Consiliului  Raional pentru examinare şi adoptare 
în şedinţă plenară.  
 
 
      Nicolae  Olteanu, 
 Șef, Direcția economie și agricultură 

 
 
 
 
 



Informație  
privind  măsurile de pregătire pentru activitate în perioada rece 2022-2023 

prezentată de către subdiviziunile Consiliului Raional Cahul 
 

În scopul monitorizării nivelului de pregătire a instituţiilor subordonate 
Consiliului Raional Cahul pentru activitate în perioada rece 2022- 2023, Direcţia 
economie şi agricultură (DEA) a  solicitat de la instituțiile din subordine 
prezentarea informațiilor privind nivelul de pregătire către sezonul rece 2022-
2023  și  acţiunile care urmează a fi întreprinse întru asigurarea bunei activităţi 
în contextul crizei energetice la nivel național, care este reflectată în continuare 
în prezenta notă informativă. 
 

Direcția generală învățământ: pentru buna pregătire  și creare a condiţiilor 
favorabile pentru desfăşurarea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ 
pentru activitate în perioada rece 2022-2023 s-au efectuat lucrări: 

- Schimbarea ferestrelor şi uşilor-13 instituții; 
- Renovareaa sistemului de gazificare-3; 
- Reparaţia acoperişului – 3; 
- Reparaţia sistemei de canalizare şi apeduct-10; 
- Cantine/săli de sport -7.  
- Alte (gard, pavaj) - 11 instituții.  

Consiliul Raional, Direcţia generală învăţământ monitorizează situaţia în 
instituţiile de învăţământ general din raionul Cahul.  Operatorii  cazangeriilor la 
gaz natural  trec formările necesare pentru activitate. 
 Sezonul de încălzire  începe, de obicei, după vacanța de toamnă. 
 Astfel, din cele 96 de instituţii (47 de instituţii preşcolare şi 49 de instituţii 
preuniversitare) aflate în subordinea DGÎ Cahul situaţia este următoarea: 

- La gaz natural sunt conectate  - 77 de instituţii (din care 40 de instituţii 
şcolare şi 37 de instituţii preșcolare); 

- Cazangerii autonome (cărbune, lemne) – 13 instituţii (8 şcoli şi 5 
grădiniţe); 

- La sobe se încălzesc 3 instituţii (1 şcoală - s.Huluboaia şi 2 grădiniţe-  
s.Huluboaia, s.A.I.Cuza); 

- La biomasă - 3 instituţii (3 grădiniţe de copii s.Andrușul de Jos,                                           
s.Andrușul de Sus, s.Vadul lui Isac).  

   Managerii instituţiilor de învâțământ general ţin permanent la control 
funcţionarea cazangeriilor autonome. Nivelul de pregătire a instituţiilor de 
învăţământ către sezonul rece este de 100 %. Cărbunele, lemnele şi bricheţii sunt 
livraţi în rate de către furnizorii de combustibil (până la anul nou 2023 
instituțiile de învățământ sunt asigurate cu cărbune, lemne, bricheți).  
 
Problemele cu care se confruntă instituțiile de învățământ general: 

1. De identificat surse energetice și de  conectat  la gaze naturale cazangeria 
gimn. s. Badicul Moldovenesc, gimn. s. Tartaul de Salcie, gimn. s. Huluboaia. 
Ca alternativă au posibilitatea să înceapă sezonul de încalzire cu carbune, lemne. 



2. De identificat surse energetice ca alternativă, în caz dacă nu va fi gaz natural. 

3. De identificat surse financiare pentru achitarea facturilor (gazului natural).       

Direcția  generală asistenă socială și protecție a familiei: pentru asigurarea 
bunei funcționări a instituțiilor aflate în subordinea direcției:  

 Centrul Maternal  „ÎNCREDERE” Cahul; 
 Complexul de Servicii Sociale pentru copii și tineri aflați în dificultate 

„ÎMPREUNĂ”; 
 Centrul de zi pentru copii cu dizabilități; 
 IP Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități”  

s. Moscovei cu filialele din s. A.I.Cuza și s. Pelinei.  
Direcția generală asistență socială și protecția famileie are încheiate contracte cu 
furnizorii: Î.C.S. „Premier Energy”, SA „Moldova Gaz”, SRL, SA „Apă - 
Canal” Cahul. 

Pentru pregătirea instituţiilor către perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 
de către Direcţie au fost întreprinse următoarele măsuri:  
1. S-a efectuat controlul automaticii de securitate, stării tehnice a canalelor de 
fum şi ventilaţie, automaticii arzătorului de gaze şi a utilajului de gaze;  
2. S-a verificat pornirea iniţială a cazanelor cu controlul automaticii de 
securitate;  
3. Au fost desemnate persoanele responsabile de exploatarea cazanelor din 
cazangeriile instituţiilor;  
4. Tot pachetul de documente cu actele necesare pentru permisiunea exploatării 
sistemului de gaze şi confirmarea faptului că instituţiile sunt pregătite către 
perioada rece a anului 2022-2023  a fost semnat de către  SRL „Cahul - Gaz”. 
 Centrul Maternal „ÎNCREDERE”, Complexul de Servicii Sociale și copii 
aflați în dificultate „ÎMPREUNĂ”, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități și IP 
Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități” s. Moscovei, 
A.I.Cuza și Pelinei sunt asigurate cu energie electrică, apă potabilă și cazangerii 
la gaz, care sunt în bună funcțiune. 

 Capacitatea maximă de adăpostire la Centrul de Plasament Temporar 
Refugiați din incinta Centrului Maternal ”ÎNCREDERE”  este de 24 
locuri mamă/copil; 

 Capacitatea Complexului de Servicii Sociale pentru copii și tineri aflați în 
dificulate „ÎMPREUNĂ” este de 40 copii; 

 Capacitatea Centrului de zi pentru copii cu dizabilități este de 50 copii, 
din care 17 copii cu dizabilități beneficiază de alimentație  de 2 ori pe zi, 
de servicii de logopedie, kinetoterapie si activitati instructiv-educative, iar 
23 copii din localitățile raionului care frecventează centrul beneficiază 
doar de consultații/activităţi logopedice, de activitaţi kinetoterapeutice şi 
de consultații/activităţi la psihopedagog. 

   IP „Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități”  are 
o capacitate totală de 55 locuri inclusiv: s. Moscovei - 22 locuri, A.I.Cuza – 
capacitatea de 26 locuri  și s. Pelinei - 7 locuri. La moment locuri pentru cazare 
în azil nu sunt.   În situații excepționale Azilul de bătrâni din s. Moscovei și s. 
A.I.Cuza dispun de cîte un generator cu alimentare pe bază de benzină și 



motorină. Managerii instituţiilor din subordinea Direcției ţin permanent la 
control starea de funcţionare a cazangeriilor autonome. 

Șefii instituțiilor subordonate Direcției vor ţine sub control riguros 
respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute în bugetele proprii pentru 
consumul de resurse energetice şi vor asiguraa, în caz de necesitate, 
reexaminarea acestora. 

Pentru deservirea tehnică a obiectivelor tehnice și a obiectivelor de 
alimentare cu căldură DGASPF are încheiat contract cu SRL „ECVATOR”, iar 
IP „Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități” - cu SRL 
„TRABEX-SERVICE”.   

    
       Secția cultură: 

Biblioteca raională „Andrei Ciurunga” 
Grupa gestionară a Primăriei municipiului Cahul a efectuat la data de 3 
octombrie curent controlul sistemului de încălzire la Palatul de Cultură „Nicolae 
Botgros”. Spațiul (inclusiv biblioteca) este gata pentru sezonul rece. 
Biblioteca pentru Copii „Grigore Vieru” 
Biblioteca pentru Copii „Grigore Vieru” are un cazan Wallcon x-treme 50 
produs în anul 2020, cu un consum mediu 1100 m3 în perioada rece a anului cu 
o temperatură în încăpere de 20 grade. Biblioteca este gata pentru sezonul rece. 
Filiala nr.3 
Filiala nr.3 are 8 convectoare la gaz. Biblioteca este gata pentru sezonul rece. 
 
Probleme: 
Biblioteca raională „Andrei Ciurunga” 
Nu are termoizolare și nu sunt schimbate geamurile. 
Nu este achitată datoria pentru servicii. 
Biblioteca pentru Copii „Grigore Vieru” 
Nu are termoizolare 
Filiala nr.3 
Nu are termoizolare, nu sunt schimbate geamurile și necesită reparație capitală. 

      Trebuie reparat un convector. 
 

Instituțiile medicale din raionul Cahul: 
IMSP Spitalul Raional Cahul - este pregătit  pentru sezonul rece, există 

un  contract pentru deservirea tehnică a cazangeriei care aprovizionează termic 
clădirile, au fost procurate 10 radiatoare pentru a fi schimbate în Secția 
traumatologie. În secțiile de chirurgie aseptică, hemodializă, ATI, UPU, Centrul 
perinatal sunt instalate aparate de aer condiționat iarnă - vară, în Blocul 
terapeutic nr.1 este finisată termoizolarea, Blocul terapeutic nr. 2 are sistem  
autonom, iar Blocul administrativ dispune, de asemenea, de sistem autonom și 
condiționere, rămâne să fie verificate dacă nu sunt fisuri în țevi și rețeaua 
electrică.  

Î.M „Centrul Stomatologic Raional Cahul” -  cazanele au peste 20 de 
ani de funcțiune, se defectează foarte des și nu  se  mai găsesc piese de schimb. 
Sistemul de încălzire necesita reparație capitală, deoarece este proiectat incorect 
și încălzirea nu ajunge în toate încăperile,  cu un consum minim de 1000 m2 pe 



zi. Reproiectarea sistemului poate micșora consumul de gaze naturale și 
asigurată eficiența.  

IMSP Centrul de Sănătate Cahul – toate instituțiile subordonate 
sunt pregătite pentru  sezonul de toamna-iarnă 2022-2023. Totodată, IMSP 
Centrul de Sănătate Cahul a aprobat un Plan de acţiuni  pentru asigurarea 
funcţionalităţii în caz de limitare a furnizării gazelor naturale.  

IMSP Centrul de Sănătate Colibași – toate instituțiile subordonate se 
încălzesc cu gaze naturale. OMF Vadul lui Isac are 2 sobe - la necesitate pot fi 
utilizate. Se planifică procurarea unor încălzitoare electrice. 

IMSP Centrul de Sănătate Giurgiulești – instituția se încălzește cu gaze 
naturale. 

IMSP Centrul de Sănătate  Moscovei – instituția se încălzește cu gaze 
naturale, este funcțională, sunt 2 sobe pe cărbune/lemn. OMF Trifeștii Noi 
dispune de 3 cămine electrice, OMF Lopățica are cămin electric, OMF Tartaul 
de Salcie – încălzirea este cu gaz, OMF Taraclia de Salcie - încălzirea cu gaz, 
OMF Alexandrești - încălzirea cu gaz,  dispune  și de o sobă care necesită 
revizie; OS Burlacu dispune de sobă pe lemne/cărbune. 

IMSP Centrul de Sănătate Zîrnești – toate instituțiile subordonate se 
încălzesc cu gaze naturale, doar OS Paicu la lumină. 

IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Mare - toate instituțiile 
subordonate se încălzesc cu gaze naturale. La moment, centrul este în proces de 
verificare a instalațiilor termice. 

IMSP Centrul de Sănătate Crihana Veche - toate instituțiile 
subordonate se încălzesc cu gaze naturale. S-a efectuat profilaxia cazanelor. 
Cazanul de la OMF Manta are fisură la termoregulator, din această cauză scade 
presiunea. Cazanul este din anul 2008. Se recomandă instalarea unui nou cazan. 

IMSP Centrul de Sănătate  Găvănoasa – are cazan la gaze naturale, 
condiționere, cămine electrice. OMF Alexanderfeld - convectoare la gaze 
naturale, condiționer, camin electric. OMF Burlăceni - convectoare la gaze 
naturale, condiționer, cămin electric. OMF Iujnoe - cazan la gaze naturale, 
cămin electric. OS Vladimirovca - sobă pe lemne și cărbune. 

IMSP Centrul de Sănătate  Larga Nouă – termocentrala este pe gaze 
naturale, alternativă - 3 sobe. OS Chircani dispune de 1 sobă. OMF Cucoara - 
termocentrală la gaze naturale, inclusiv 1 sobă. OMF Badicul Moldovenesc - 
cazan pe bază de lemne și cărbune. OS Rumeanțev – există un contract cu 
grădinița de copii care asigură încălzirea instituției. OMF Doina - convectore 
electrice.  

IMSP Centrul de Sănătate Bucuria - CS Bucuria și OMF Tătărești au 
încălzire cu gaze naturale,  OS Lucești și OMF Huluboaia - încălzirea cu sobe. 
 
 


