
COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A RAIONULUI CAHUL 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 5  din 16 noiembrie 2022 

 

        În conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu 

și de război, cu modificările ulterioare, art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.41/2022 privind 

declararea stării de urgență, cu modificăriile ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr.278/2022 

privind prelungirea stării de urgență, Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova nr.46 din 11 noiembrie 2022 și  pct. 7 - 9 din Regulamentul de activitate a Comisiei 

pentru Situații Excepționale a raionului Cahul, aprobat prin Dispoziția Președintelui raionului 

nr.31-n din 10.02.2022, Cu privire la constituirea Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului 

Cahul, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Cahul  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aproba Planul de măsuri de reducere a consumului de energie în perioada sezonului de 

încălzire 2022-2023, în raionul Cahul ( Planul se anexeaza). 

2. ÎCS Premier Energy Distribution S.A. (Dl Anatol Caspirovschi) va prezenta date statistice 

privind consumul de energie electrică pe raionul Cahul, până la data de 15 a fiecărei luni 

către vicepreședintele raionului responsabil de domeniu pentru a fi plasat pe pagina web 

oficială a consiliului raional. 

3. SRL Cahul-Gaz (Dl Valeriu Valachi) va prezenta date statistice privind consumul de gaze 

naturale pe raionul Cahul, până la data de 15 a fiecărei luni către vicepreședintele raionului 

responsabil de domeniu pentru afi plasat pe pagina web oficială a consiliului raional. 

4. Prezenta Hotărâre și Deciziile Comisiei Situații Exepționale a RM sunt obligatorii și 

executorii pentru autoritățile publice locale, subdiviziunile Consiliului raional Cahul, 

instituțiile bugetare, agenții economici indiferent de tipul de proprietate și forma juridică 

de organizare instituțiile publice cu autogestiune finaciară din teritoriul raionului Cahul. 

5. Consiliului Raional Cahul va publica, până la data de 15 a fiecărei luni, rapoartele de 

monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie pe pagina web a Consiliului 

Raional Cahul. 

6. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează vicepreședintele raionului 

Cahul, dl Ruslan Nedov. 

7. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul adoptării și se publică pe pagina web 

https://cahul.md/ a Consiliului Raional Cahul. 

 

        Președinte                                                                       Nicolae DUNAS 

 

 

 

 

https://cahul.md/


Planul de măsuri 

de reducere a consumului de energie în perioada sezonului de încălzire 

2022-2023, în raionul Cahul 
 

Nr. 

crt. 

Măsuri de reducere a consumului 

de energie 

Volumul gazelor 

naturale estimat 

a fi 

redus/suplinit, 

mil. m3 

Responsabili 

 

1 2 3 4 

1 

Monitorizarea, verificarea și asigurarea 

zilnică a consumului rațional de resurse 

energetice și asigurarea menținerii 

temperaturii interioare recomandate în 

cadrul clădirilor de către persoana desemnată 

responsabilă, conform Planului-model de 

măsuri prezentat în tabelul 10, rezultând o 

reducere medie a consumului de energie cu 

10 % pentru clădirile publice și comerciale 

 

Autoritățile publice locale (cu 

titlu de recomandare) 

 

Instituțiile de învățământ 

 

Direcția Generală Asistență 

Socială și Protecția Familiei 

 (DGASPF) 

 

Spitalul Raional 

 

Centrele de Sănătate 

 

 

 

 

2 

Reconectarea și utilizarea în cadrul 

instituțiilor publice a cazanelor care 

funcționează pe biomasă, în mod exclusiv 

 

Autoritățile publice locale (cu 

titlu de recomandare) 

Instituțiile de învățământ 

 

3 

Analizarea posibilităților de reducere a 

consumului de energie electrică în cadrul 

sistemelor de iluminat public și cel 

neesențial (publicitar, arhitectural etc.) și, în 

caz de necesitate, optimizarea programului 

de funcționare a acestora 

 

Autoritățile publice locale (cu 

titlu de recomandare) 

 



1 2 3 4 

4 

Reducerea cu 10 % a temperaturii agentului 

termic în încăperile administrative și în cele 

de producție (sectoare de exploatare), fără a 

scădea sub nivelul minim necesar, pentru 

asigurarea condițiilor microclimaterice 

favorabile 

 

Autoritățile publice locale (cu 

titlu de recomandare) 

 

Instituțiile de învățământ 

 

DGASPF 

 Centrele de Sănătate 

 

 

5 

Limitarea la maximum a temperaturii 

interioare în afara programului de lucru și în 

week-end 

 

Autoritățile publice locale  

(cu titlu de recomandare) 

Sectorul privat 

6 

Limitarea temperaturii interioare la 19 ºC în 

cadrul hotelelor, restaurantelor, clădirilor 

comerciale, publice, gospodăriilor casnice 

 

Autoritățile publice locale  

(cu titlu de recomandare) 

sectorul privat 

7 

Optimizarea programului de lucru 

(schimburi de lucru de acasă, program redus 

de activitate) 

 

Autoritățile publice locale 

(cu titlu de recomandare) 

 sectorul privat 

8 

Trecerea, unde este posibil din punct de 

vedere tehnic, la utilizarea surselor de 

producere a energiei termice, altele decât 

gazele naturale (biomasă, cărbune, energie 

electrică) 

 

Autoritățile publice locale 

(cu titlu de recomandare) 

 sectorul privat 

9 

Desemnarea unei persoane responsabile, 

pentru fiecare instituție subordonată, care să 

monitorizeze, să verifice și să asigure 

consumul rațional de resurse energetice și să 

asigure menținerea temperaturii interioare 

recomandate în cadrul clădirii specifice 

tipului de activitate 

 Autoritățile publice locale  

(cu titlu de recomandare) 

Instituțiile de învățământ 

Centrele de Sănătate 

Subdiviziunile Consiliului 

Raional 

Persoana desemnată responsabilă de acțiunea nr. 9 din tabel va asigura verificarea și consumul zilnic 

rațional de resurse energetice și menținerea temperaturii interioare recomandate în cadrul clădirilor, 

conform Planului-model de măsuri prezentat în tabelul 10 din Hotărârea Guvernului nr. 606/2022 cu 

privire la aprobarea unor măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de 

limitare  a furnizării gazelor naturale și pregătirii pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023. 

 

           Președinte                                                             Nicolae DUNAS 
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