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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 6/4 din 23.11.2021 

 

,,Cu privire la pregătirea către sezonul rece 

 al a.2021-2022 a serviciilor specializate  

din aria OT Bălți al Cancelariei de Stat” 
 

       Pregătirea Republicii Moldova de sezonul rece 2021-2022 a fost unul deosebit de 

dificil. La 13 octombrie 2021, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova a anunțat starea de alertă în sectorul energetic al țării. Totodată se 

menționează, că după restructurările survenite pe parcursul a.2019 la S.A. ,,Cet-

Nord” Bălți, unicul furnizor de agent termic și energie electrică pentru municipiul 

Bălți și localitățile aferente, instituția dată a trecut la consumul de combustibil pe 

gaze naturale. Din motivul limitării gazelor naturale de către furnizorul principal S.A. 

,,Moldovagaz”, S.A.,,Cet-Nord” a rămas fără combustibil, nefiind în stare a genera 

agent termic și energie electrică. În municipiul Bălți s–a declanșat un adevărat colaps 

energetic, majoritatea instituțiilor din învățământul preuniversitar nefiind conectate la 

agentul termic în săptămânile următoare. In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 

212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, a art. 2 din 

Hotărârea Parlamentului nr.148/2021 privind declararea stării de urgenţă, pct. 6–9 din 

Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, precum și a Dispoziției nr.1 din 22.10.2021 

a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Colegiul Consultativ, 

constituit în mun. Bălți, 

Hotărăște: 

1. A lua act de notele informative prezentate de dnii Marian Brânza și Romeo 

Lopotenco, directori generali ai S.A. ,,Cet-Nord” și ,,Red- Nord”, precum și de notele 

informative remise de primarii S.Buzurnâi, S.Magnet, s.Sadovoe și Elizaveta și 

T.Dubițkaia, primar-interimar al mun. Bălți. 

2. A atenționa subiecții consumatori de gaze naturale privitor la impactul creșterii 

prețului de gaze, precum și asupra necesității de economisire a consumului de gaze 

naturale și de energie electrică. 

3. Se menționează acțiunile pozitive întreprinse de Primăria s. Sadovoe către sezonul 

rece al a.2021-2022, privind pregătirea utilajului tehnic pentru deszăpezirea 
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drumurilor publice, a materialului antiderapant, inclusiv asigurarea cu sare tehnică și 

nisip, precum și aprovizionarea cu lemne și cărbuni a locuitorilor din comunitatea 

dată. 

4. Se menționează acțiunile S.A.,,Red-Nord” pentru crearea condițiilor normale de 

funcționare a instalațiilor electrice în perioada sezonului rece. 

5. Se recomandă S.A. ,,Cet-Nord”, director general dl Marian Brânza, să solicite din 

partea Guvernului Republicii Moldova sprijinul pentru construcția unei rețele de 

stocare și alimentare cu gaze naturale a CET-ului (inclusiv cu sprijinul financiar al 

BERD-lui și a altor organisme internaționale), în scopul asigurării cu agent termic și 

energie electrică toți beneficiarii din aria mun. Bălți. 

  6. Se menționează acțiunile întreprinse de Primăria mun. Bălți privitor la racordarea 

echipamentelor de alimentare cu căldură a obiectelor consumatorilor: instituțiile din 

învățământul preuniversitar, instituțiile spitalicești, fondul locativ etc.                                                   

7. Se recomandă primarului s. Elizaveta, dl S.Magnet, să asigure localitatea dată cu 

cantitatea necesară de material antiderapant (sare tehnică și nisip), iar în cazul în care 

nu dispune de utilajul tehnic necesar de deszăpezire, să încheie în regim de urgență 

un contract de furnizare a lucrărilor cu S.A. ,,Drumuri Bălți”.                                                                                                                                                        

8. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef- adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

 

 

 

Au votat: pentru - 23                          contra - 0                        s-au abținut – 0 

                                                                                           

 

 

 

Președintele Colegiului consultativ,      /semnat electronic/         Vladimir Rusu 

șeful OT Bălți al Cancelariei de Stat, 

reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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