
 

 

 
       REPUBLICA MOLDOVA                                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

           PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                                               ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 215  

din 11.07.2022  
 

 
Cu privire la aprobarea planului de acțiuni 

ce ține de pregătirea gospodăriei comunale 

către perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 

 

 

În conformitate cu art. 29 din Legea  Republicii  Moldova  privind  administraţia  publică  

locală nr.436-XVI din 28. 12. 2006, în scopul asigurării vitalităţii municipiului în perioada de 

toamnă-iarnă 2022-2023, -  

1. Se aprobă planul de acțiuni ce ţine de pregătirea gospodăriei comunale către perioada de 

toamnă-iarnă 2022-2023 (anexa nr. 1). 

2. Se aprobă componenţa comisiei pentru pregătirea şi funcţionarea gospodăriei comunale în 

perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 (anexa nr. 2).  În cazul eliberării membrilor comisiei din 

funcțiile exercitate, atribuțiile lor în cadrul acestei comisii vor fi preluate de persoanele nou-

desemnate în posturile respective, fără emiterea altei dispoziții. 

3. Să  fie  asigurată  sub responsabilitatea personală a administratorilor întreprinderilor 

municipale „Termogaz-Bălţi”, „GLC Bălţi,  Regia „Apă-canal-Bălţi”, „DRiCD Bălţi”, „Direcţia de 

troleibuze Bălți”, „ATșiSV Bălți”, Hotelului „Bălţi”, administratorilor întreprinderilor complexului 

energetic „Cet-Nord” S. A., filialei „Bălţi-Gaz” a S.R.L. „Bălţi-Gaz”, filialei Bălţi „Red-Nord” S. 

A.,  administratorului „Glorin Inginering” SRL și șefilor Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport, 

Direcției generale asistența socială, sănătate și protecția familiei, Direcției cultură, pregătirea 

calitativă şi la timp a obiectelor subordonate către activitatea în perioada de toamnă-iarnă  2022-

2023, în conformitate cu planul de acțiuni aprobat.  

În scopul monitorizării planului de acțiuni, se pune în sarcină administratorilor menționați mai 

sus, prezentarea rapoartelor ce ţin de gradul de îndeplinire a acțiunilor  respective (în perioada de 

pregătire), către Direcția gospodărie comunală a primăriei mun. Bălți la datele de 1 şi 15 a fiecării 

luni.  

4. “Cet-Nord” S. A. în baza contractelor ulterior încheiate, va acorda gestionarilor fondului 

locativ, indeferent de forma de proprietate, sprijinul vizînd efectuarea lucrărilor de pregătire a 

rețelelor interioare către perioada de încălzire următoare. 

5. Gestionarii  fondului de locuinţe, indeferent de forma de proprietate, cu sprijinul, în caz de 

necesitate, furnizorilor energiei termice, se obligă ca pînă la începutul sezonului de încălzire: 

- să efectuieze spălarea şi încercările la presiune hidraulică a conductelor sistemelor interne de 

alimentare cu energie termică în blocurile locative, cu perfectarea actelor respective la îndeplinirea 

lucrărilor, coordonate cu furnizorul energiei termice; 

- să asigure efectuarea în mod integral a lucrărilor de deservire tehnică a rețelelor inginerești 

interne din blocurile locative; 



- să asigure prezentarea la timp furnizorilor de energie termică a fişei de pregătire pentru 

conectarea blocurilor locative la rețelele de alimentare cu agentul termic.   

6. Deținătorii rețelelor injinerești - “Cet-Nord” S. A., Î.M. „Termogaz-Bălţi”, Î.M. Regia 

„Apă-canal-Bălţi”, filiala „Bălţi-Gaz”, filiala Bălţi „Red-Nord” S. A., „Glorin Inginering” SRL: 

- să asigure, în termen pînă la 01.07 2022, incheierea contratelor pentru restabilirea locurilor, 

unde se vor efectua lucrările de terasament; 

- să asigure, în termen pînă la 01.10.2022, restabilirea locurilor, unde au fost efectuate 

lucrările de terasament.  

7. Se admite evacuarea apei din sistemele de termoficare, în cazurile efectuării lucrărilor de 

reparaţie a reţelelor respective, doar în sistemele de canalizare pluvială, prin coordonarea acestor 

lucrări cu Î.M. „DRCD Bălţi”. 

8. Administratorii  întreprinderilor  complexului  energetic,  întreprinderilor comunale, 

instituţiilor bugetare să asigure completarea  obiectelor gestionate cu rezerve necesare de utilaje, 

materiale şi combustibil de rezervă pentru situaţii excepţionale. 

9. Administratorii  întreprinderilor,  prestatoare  de  servicii  comunale să  conlucreze cu 

populaţia municipiului şi alţi agenţi economici, în scopul achitării de către aceştea a datoriilor 

existente pentru serviciile comunale prestate. 

10. Administratorii (menționați în punctul 3 a dispoziției prezente), să asigure finalizarea 

lucrărilor de pregătire a obiectelor subordonate către perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 în termen 

pînă la 15 octombrie 2022. 

11. Comisia pentu pregătirea şi funcţionarea  gospodăriei  comunale  în  perioada  de toamnă-

iarnă 2022-2023: 

- să exercite  controlul operativ asupra îndeplinirii planului de acțiuni aprobat (anexa nr. 1); 

- să ea în dezbatere în cadrul şedinţelor sale rapoartele  administratorilor întreprinderilor 

complexului energetic, întreprinderilor municipale, și instituţiilor bugetare vizînd desfăşurarea 

activităţii de pregătire a obiectelor subordonate către perioada rece. 

12. În cadrul şedinţelor săptămînale cu conducătorii  întrepinderilor complexului energetic, 

întreprinderilor municipale și instituțiilor bugetare să se examineze chestiunea ce ţine de 

desfăşurarea lucrărilor de pregătire a obiectelor subordonate către perioada de toamnă-iarnă, luînd 

măsuri operative spre soluţionarea problemelor iscate. 

13. Secția-serviciul de presă a primăriei municipiului Bălți, să asigure informarea populației 

municipiului Bălți prin plasarea pe pagina web a Primăriei mun. Bălți și la mas-media, difuzate pe 

teritoriul municipiului Bălți despre executarea acțiunilor ce ţin de pregătirea gospodăriei comunale 

către perioada de toamnă-iarnă 2022-2023. 

14. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum. 

 

 

 

 

 

 

 

Primar al municipiului Bălţi                                                                  Nicolai GRIGORIȘIN                                   

 

 

 

 

 



            Anexa nr. 1 

     la dispoziția primarului 

     nr. 215 din 11.07.2022  

  

 

 

PLANUL  DE  ACȚIUNI 

 

ce ține de pregătirea gospodăriei comunale mun. Bălți 

către perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 

 

Nr./o Denumirea acțiunilor planificate 
Termen de 

executare 

Executorul 

responsabil 

1 2 3 4 

I.  M Ă S U R I     DE    O R D I N     O R G A N I Z A T O R I C 

1.1. 

     Chestiunile ce țin de pregătirea și funcționa-

rea gospodăriei comunale în perioada rece se 

vor  examina în cadrul şedințelor comisiei 

pentru pregătirea şi funcţionarea gospodăriei 

comunale în perioada de toamnă-iarnă 2022-

2023. 

În fiecare 

lună 

Preşedintele 

comisiei - primarul 

mun. Bălți 

dl N. Grigorișin 

 

Vicepreședintele 

comisiei – vicepri-

marul mun. Bălți  

dl. Gh.Șmulschii 

1.2. 

A examina mersul îndeplinirii planului de 

acțiuni ce ține de pregătirea gospodăriei 

comunale mun. Bălți către perioada de toamnă-

iarnă 2022-2023 în cadrul  şedinţelor 

săptămînale cu admistratorii complexului 

energetic, întreprinderilor municipale şi 

instituţiilor bugetare 

Permanent 

în decursul 

perioadei de 

pregătire 

Preşedintele 

comisiei - primarul 

mun. Bălți 

dl  N. Grigorișin 

   

Şeful D G C  

dl V. Zincovschii 

 

1.3. 

     A aduce la cunoștința Consiliului mun. Bălți 

informația ce ține de gradul de pregătire a 

gospodăriei comunale către funcționare în  

perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 

Pînă la 30 

octombrie 

2022 

Preşedintele 

comisiei - primarul 

mun. Bălți 

dl  N. Grigorișin 

     

Şeful D G C  

dl V. Zincovschii 

II. VOLUMUL  LUCRĂRILOR  PLANIFICATE  DE  ÎNTREPRINDERI  ȘI  

INSTITUȚII 

2.1.                                      Staţia  „Cet-Nord” S. A. 

2.1.1. 
A efectua lucrările de reparaţie a utilajului de 

bază conform plan - graficului. 
30.11.2022  M. Brînza 

2.1.2. 
A efectua lucrările de reparaţie a utilajului 

auxiliar conform plan – graficului. 
30.11.2022  ---« »--- 

1 2 3 4 

2.1.3. A efectua lucrările de reparaţie capitală a 30.09.2022  ---« »--- 



conductelor si utilajului reţelelor termice 

conform plan – graficului. 

2.1.4. 

Efectuarea lucrărilor de schimb a conductelor   

magistrale, de distribuţie si intercartier –       

550 m/l. 

30.09.2022 ---« »--- 

2.1.5. 
Executarea testărilor la presiune a reţelelor 

termice până la, si după reparaţia capitală 
 30.09.2022 ---« »--- 

2.1.6. Efectuarea lucrărilor  de reparaţie a izolaţiei 

termice a conductelor reţelelor termice –      

3500 m2. 

 15.10.2022  ---« »--- 

2.1.7. 

Efectuarea lucrărilor  de reparaţie a utilajului 

SP-1, 2, 3, reţelelor termice si a punctelor de 

retenţie - secţionare. 

09.09.2022 ---« »--- 

2.1.8. 
Efectuarea lucrărilor  de reparaţie a utilajului 

gospodăriei de aprovizionare cu gaze. 
30.09.2022 ---« »--- 

2.1.9. Efectuarea lucrărilor  de reparaţie a pompelor 

de reţea 5 buc. 
30.09.2022 ---« »--- 

2.1.10. 

Restabilirea suprafeţelor asfaltate, deteriorate 

în urma efectuării lucrărilor de reparaţie a 

conductelor termice -   520 m2. 

30.09.2022 ---« »--- 

2.2.                      Întreprinderea municipală „Termogaz-Bălți” 

2.2.1. 
Efectuarea lucrărilor de testare hidraulică a 

rețelelor termice (etapa I). 
01.07.2022 A. Crasnobaev 

2.2.2. 
Revizuirea, curățirea și repararea cazanelor de 

la cazangeria „Feroviarilor”. 
01.07.2022 ---« »--- 

2.2.3. 

Deservirea tehnică și repararea echipamentelor 

electrice, aparatelor de control și măsură 

(ACșiM) a cazangeriilor. 

01.07.2022 ---« »--- 

2.2.4. 
Efectuarea lucrărilor  de reparaţie a pompelor 

la cazangeria „Feroviarilor”.  
01.07.2022 ---« »--- 

2.2.5. 

Efectuarea lucrărilor  de reparaţie a rețelelor 

termice și izolației de la cazangeria 

„Feroviarilor” pînă la str. Feroviarilor nr. 11. 

01.08.2022 ---« »--- 

2.2.6. 

Efectuarea lucrărilor  de reparaţie și sghimbare 

a armaturei la nodul de elevator și la camerele 

termice.  

01.09.2022 ---« »--- 

2.2.7. 
Revizuirea, curățirea și repararea cazanelor de 

la cazangeria „Krîlov”. 
01.09.2022 ---« »--- 

2.2.8. 
Verificarea metrologică a contorului de energie 

electrică la cazangeria „Krîlov” 
01.07.2022 ---« »--- 

2.2.9. 
Testarea de laborator a echipamentelor 

electrice a cazangeriei „Feroviarilor”. 
01.10.2022 ---« »--- 

2.2.10. 
Verificarea metrologică a echipamentelor de 

măsurare a energiei termice. 
01.10.2022 ---« »--- 

1 2 3 4 

2.2.11. Reparația utilajului de gaze a cazangeriilor. 15.10.2022 ---« »--- 

2.2.12. Testarea hidraulică a rețelelor termice (etapa     01.10.2022 ---« »--- 



a II).  

2.2.13. Verificarea detectoarelor de gaze. 15.10.2022 ---« »--- 

2.2.14. 
Verificarea de stat a instrumentelor și 

echipamentelor de control: manometre etc. 
01.07.2022 ---« »--- 

2.2.15. 
Înlocuirea pompei de rețea cu o putere mai 

mică la cazangeria „Arbore” 
01.07.2022 ---« »--- 

2.2.16. 

Efectuarea lucrărilor  de reparare a 

convertizorului de frecvență la cazangeria 

„Feroviarilor”. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.2.17. 
Înlocuirea termostatului de funcționare al 

cazanului Gimnaziului nr. 3. 
01.07.2022 ---« »--- 

2.2.18. 

Pregătirea cazanelor Gimnaziului nr. 3, 

Gimnaziului nr. 10, Gimnaziului nr. 15 pentru 

sezonul de încălzire. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.2.19. 
Înlocuirea automatului 100A la cazangeria 

„Crîlov”. 
01.09.2022 ---« »--- 

2.2.20. 
Izolarea rețelei termice de la cazangeria 

„Crîlov” către blocul locativ Krîlov nr. 12.  
---« »--- 

2.2.21. 
Izolarea rețelei termice de tranzit în subsolurile 

blocurilor locative din str. Krîlov. 
01.09.2022 ---« »--- 

2.2.22. 

Repararea rețelelor de încălzire de la camera 

termică Kiev nr. 52 către blocul locativ Kiev 

nr. 52. 

01.09.2022 ---« »--- 

2.2.23. 
Reparația rețelei termice din str.Negruzzi nr. 9 

către blocul locativ str. Kiev nr. 70. 
01.09.2022 ---« »--- 

2.2.24. 

Proiectarea și montarea rețelei termice către 

locul de consum Kiev nr. 75 (Asociația 

Femeilor de Afaceri). 

01.10.2022 ---« »--- 

2.2.25. 
Verificarea metrologică a echipamentelor de 

măsurare a gazelor naturale. 
01.10.2022 ---« »--- 

2.2.26. 
Verificarea de stat a stării tehnice a coșurilor de 

fum și canale de aerisire.  
---« »--- 

2.3.                   Filiala Bălți „Red-Nord” S.A. 

2.3.1. 

Întocmirea și coordonarea cu organele 

administrației publice locale a listelor 

consumatorilor de importanță vitală și 

graficelor de limitare a consumului de energie 

electrică în cazuri excepționale. 

01.09.2022 G. Popovici 

2.3.2. 

Examinarea schemelor de alimentare cu 

energie electrică a consumatorilor de categorie 

și înaintarea, după necesitate, prescripțiilor la 

îmbunătățirea schemelor. 

01.07.2022 ---« »--- 

1 2 3 4 

2.3.3. 
Măsurări și încercări al utilajului PT-10/0,4 kV 

– 80 unități. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.3.4. Încercări la linia de cablu 10 kV – 75 unități 15.10.2022 ---« »--- 



2.3.5. 

Efectuarea supavegherii tehnice: 

- LEA-10 кV. - 94,4 kм.; 

- LEA-0,4 кV. -  374,1 kм.; 

- LES-10 кV.  -  252,7 kм.; 

- LES-0,4 кV.  -  202,3 kм.; 

- PT-10/0,4 кV.  -  290 un. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.3.6. 
Pregătirea autovehicolelor pentru transportarea 

personalului și echipelor de producere – 19 un. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.3.7. 

Verificarea rețelelor de asigurare cu energie 

electrică: 

- alimentare cu energie electrică; 

- alimentare cu apă potabilă; 

- canalizare; 

- alimentare cu căldură; 

- iluminare a încăperilor de serviciu și de     

  producție, a teritoriilor. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.4.                                      Filiala  „Bălți-Gaz” a „Bălți-Gaz” S.R.L. 

2.4.1. Deservirea tehnică PRG – 3 buc. 15.10.2022 I. Antonovici  

2.4.2. Deservirea tehnică DRG – 139 buc. 15.10.2022 ---« »--- 

2.4.3. Reparaţia curentă PRG – 7 buc. 01.10.2022 ---« »--- 

2.4.4. Reparaţia curentă DRG – 410 buc. 01.10.2022 ---« »--- 

2.4.5. Verificarea conductelor subterane cu ajutorul 

dispozitivului de control – 88,150 km. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.4.6. Repararea stratului de izolare a gazoductelor       

subterane – 90 m² 
15.10.2022 ---« »--- 

2.4.7. Vopsirea gazoductelor supraterane – 24,08 km. 15.10.2022 ---« »--- 

2.4.8. Modernizarea DRG – 4 un. 01.10.2022 ---« »--- 

2.4.9. Înlocuirea branșamentelor  gazoductelor în 

casele cu multe etaje – 15 buc. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.4.10. Informarea populaţiei prin mas-media (o 
singură dată) despre măsurile adăugătoare 
privind exploatarea sistemului de gaze în 
perioada toamnă-iarnă. 

01.09.2022 ---« »--- 

2.5.                 Cazangeria Depoului de locomotive st. Bălți 

2.5.1. 

Efectuarea lucrărilor de  reparație preventivă a 
cazanelor de abur nr.1 și 2, robinetelor 
acestora și echipamentului auxiliar, 
ventilatoarelor și aspiratoarelor de fum. 

01.07.2022 A. Iasinschi 

2.5.2 
Efectuarea lucrărilor de curățire a 
încălzitoarelor de apă-abur și reparație a 
armaturii de închidere acestora. 

01.07.2022 ---« »--- 

2.5.3. 
Efectuarea procedurilor de revizuire a 
echipamentului de pompare și reparația 
armaturii de închidere interne a cazangeriei. 

01.08.2022 ---« »--- 

2.5.4. Efectuarea lucrărilor de curățire a canalelor de 
gaze ale cazanelor și coșurilor de fum. 

01.08.2022 ---« »--- 

1 2 3 4 

2.5.5. 
Efectuarea lucrărilor de revizuire a 
echipamentului de tratare chimică a apei și 
echipamentului de preparare a soluției de sare. 

01.09.2022 ---« »--- 

2.5.6. 
Efectuarea lucrărilor de revizuire a utilajului 
electric. 

01.09.2022 ---« »--- 



2.5.7. Efectuarea lucrărilor de curățire a canalelor de 
scurgere și groapei de drenaj. 

01.09.2022 ---« »--- 

2.5.8. Efectuarea lucrărilor de revizuire a 
elevatoarelor și ajustarea acestora. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.5.9. Efectuarea procedurilor de revizie și verificare 
a echipamentului de măsură și control 

01.10.2022 ---« »--- 

2.5.10. Efectuarea deservirei tehnice a instalațiilor de 
gaz. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.5.11. Efectuarea lucrărilor de spălare și testare sub 
presiune a rețelelor termice exterioare. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.5.12. 
Efectuarea lucrărilor de reparație a izolației 
termice deteriorată a rețelelor termice 
exterioare. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.6.              Întreprinderea municipală  „ GLC Bălți” 

2.6.1. 
Reparaţia  acoperişurilor spațiilor de uz comun 

– 9100 m² 
15.10.2022       T. Chiaburu 

2.6.2. 
Etanşarea  joncțiunilor  planșeilor de beton 

armat - 26000 m/lin. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.6.3. 
Schimbarea și reparația elementelor  sistemelor  

de evacuare a  apelor  pluviale – 8710,4 m/lin. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.6.4. 

Schimbarea  ferestrelor și ușilor din lemn  în  

locurile  de  uz  comun pe cele din material 

PVC – 147,8 m2. 

15.10.2020 ---« »--- 

2.6.5. 
Repararea fasadului (întrările în blocuri 

locative) – 2140,7 m2.  
15.10.2022 ---« »--- 

2.6.6. 

Reparaţia   și înlocuirea armaturii de închidere -

reglare la rețelele interioare de alimentare cu 

energie termică –795 un. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.6.7. 

Verificarea hidraulică și spălarea rețelelor 

interioare de alimentare cu energie termică – 

409 blocuri locative 

01.10.2022 ---« »--- 

2.6.8. 
Schimbarea parțială a țevilor rețelilor interioare 

de alimentare cu energie termică – 870  m/lin. 
01.10.2022 ---« »--- 

2.6.9. 

Reparația izolației termice a conductelor 

sistemului interioar de alimentare cu energie 

termică -  590 m/lin. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.7.                    Întreprinderea municipală Regia „Apă-canal-Bălți” 

2.7.1. 
Reparația reţelelor – 2,3 km. (costul - 250,6 mii 

lei). 
01.10.2022 R. Pelin 

2.7.2. 
Reparația vanelor D=50 – 300 mm. – 13 un. 

(costul  - 32,6 mii lei). 
01.10.2022 ---« »--- 

2.7.3. 
Reparaţia căminelor de vizitare  – 10 unit.  

(costul –16,2 mii lei). 
15.09.2022 ---« »--- 

2.7.4. 
Reparaţia sondelor arteziene – 4 unit. (17,67  

mii lei). 
15.09.2020 ---« »--- 

1 2 3 4 

2.7.5. 
Reparaţia staţiilor de pompare – 4 unit. (costul 

– 67,2 mii lei). 
01.10.2022 ---« »--- 

2.7.6. 
Spălarea şi curăţarea rezervoarelor de apă 

potabilă – 7 unit.  (costul – 10,2 mii lei). 
01.10.2020 ---« »--- 



2.7.7. 
Procurarea combustibilului pentru incălzirea 

încăperilor:  cărbune – 40,0  t. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.8.                  Întreprinderea municipală  „DRCD Bălți” 

2.8.1. 

A întocmi și aproba lista lucrătorilor 

întreprinderii, care vor asigura serviciul în 

perioada lichidării înzăpezirilor și prevenirii 

poleiului.  

15.06.2022 S. Juraveț 

2.8.2. 

Contractarea procurării reactivelor pentru 

necesitățile  în perioada toamnă-iarnă 2022-

2023. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.8.3. 

Contractarea  cu organizațiile terțe  prestarea 

mijloacelor tehnice pentru folosirea acestora în 

perioada de toamnă-iarnă în cazuri de 

insuficiență a transportului propriu. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.8.4. 

Efectuarea revizuirei cazanelor cu gaze a 

clădirei administrative, atelierelor de reparații 

auto și serviciilor de dispecerat. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.8.5. 
Efectuarea revizuirei cazanului cu combustibil 

solid în vestiarul pentru lucrători 
01.09.2022 ---« »--- 

2.8.6. 

Efectuarea revizuirei și după necessitate 

reparația sobelor pe teritoriul UBA, în 

încăperile din str. Decebal nr. 126, str. Gagarin 

și str. M. Costin. 

01.09.2022 ---« »--- 

2.8.7. 

Repararea și testarea tehnică a 

autotransportului, care va fi folosit la lucrările 

de prevenire a ghețușului și a înzepezirii 

străzilor municipiului: 

 autogreider – 2 un.; 

 autoîncărcător – 2 un.; 

 tractor cu lopată – 4 un.; 

 mini încărcător cu freză rutieră – 1 un.; 

 excavator – 2 un.; 

 mașină de samblat Camaz – 3 un.; 

 mașină de samblat ZIL – 2 un.; 

 încărcător de zăpadă -1 un. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.8.8. 

Efectuarea instructajului la tehnica securității 

muncii pentru personalul implicat în lucrările   

de prevenire în cazuri de înzepezire și ghețuș. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.8.9. 

 

Efectuarea lucrărilor de reparație a sistemului 

de încălzire cu gaz. 

15.10.202 ---« »--- 

1 2 3 4 

2.9.                   Întreprinderea municipală  „Direcția troleibuze Bălți” 

2.9.1. Reglarea de sezon a rețelelor de contact  01.10.2022 E. Maximciuc 

2.9.2. Revizuirea de sezon a întrerupătoarelor cu ulei  01.07.2022 ---« »--- 

2.9.3. 
Revizuirea de sezon a transformatoarelor de 

putere 
01.07.2022 ---« »--- 



2.9.4. 

Revizuirea pilonilor liniilor de troleibuze și 

vopsirea celor din metal, revizuirea rețelelor de 

contact cu utilajul respectiv, schimbînd 

porțiunile de conductoare uzate. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.9.5. 

Revizuirea cablurilor de echilibrare și a cutiilor 

de derivație de cablu, măsurare rezistenței 

izolației de cablu. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.9.6. 
Achiziționarea uleiului de transformator pentru 

utilizare de sezon  (200 l.) 
15.10.2022 ---« »--- 

2.9.7. 

Revizuirea dispozitivelor de încălzire a 

troleibuzelor, și după caz, completarea cu ele a 

unităților de transport 

01.09.2022 ---« »--- 

2.9.8. 

Efectuarea lucrărilor de ermetizare a ușilor și 

geamurilor saloanelor, cabinei șoferului, 

podelelor și gurilor de vizitare a tuturor 

unităților de troleibuze. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.9.9. 
Revizuirea  batarielor de acumulator cu 

schimbarea electrolitului. 
01.10.2022 ---« »--- 

2.910. 

La reparațiile curente de efectuat revizuirea și 

repararea sistetemului de ventilare a salonului 

troleibuzelor.  

01.10.2022 ---« »--- 

2.9.11. 

Revizuirea sitemului de alimentare cu energie 

termică a obiectelor întreprinderii și după 

necesitate, efectuarea lucrărilor de reparație a  

conductelor a sistemului de termificare. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.9.12. 
Revizuirea spălătoriei mecanice și efectuarea 

lucrărilor de curățire a colectoarelor de glod. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.9.13. 

Revizuirea robinetelor pentru închiderea 

conductelor din rețea și repararea punctelor de 

termificare nr. 1și nr. 2 

01.10.2022 ---« »--- 

2.9.14. 

Revizuirea șanțurilor de inspecție pentru 

repararea troleibuzelor și asigurarea acestora cu 

iluminare 

01.10.2022 ---« »--- 

2.9.15. 
Asigurarea ermecității ușilor încăperilor 

profilactorului și de reparații planificate 
01.10.2022 ---« »--- 

2.9.16. 
A întocmi grafice de trafic optime a 

troleibuzelor în condițiile de toamnă-iarnă.  
15.10.2022 ---« »--- 

2.9.17. 
Completarea  cu îmbrăcăminte specială 

personalului serviciului de reparare și SMȘ   
15.10.2022 ---« »--- 

2.10.                     „Glorin Inginering” S.R.L. 

2.10.1. 
Achiziționarea și instalarea  motoarelor 

electrice  de 75kw la SPH, pentru pompa nr. 5. 
01.10.2022 A. Țurcan 

1 2 3 4 

2.10.2. 
Înlocuirea colectorului de presiune în clădirea 

cu zăbrele. 
01.10.2022 A. Țurcan  

2.10.3. 

Schimbarea parțială a colectorului de presiune 

la stația de pompare nr. 2 la  rețelele de 

canalizare forțate și  gravitaționale  .  

01.10.2022 A. Țurcan 



2.10.4. 
Procurarea combustibilului pentru încălzirea 

încăperilor la stația de epurare: cărbune-30t. 
15.10.2022 I. Goliberg 

2.10.5. 

Efectuarea lucrărilor de reparare  a 35  de 

cămine a rețelelor de canalizare forțate și  

gravitaționale. 

Pe parcursul 

anului 
V. Gorea 

2.10.6. 

Efectuarea lucrărilor de spălare a rețelelor: 

 de curte – 18 km; 

 de colector – 14 km. 

Pe parcursul 

anului 
V. Gorea 

2.10.7. 
Efectuarea lucrărilor de  curățire  de algă a  

canalului de evacuare la stația de epurare.  
A. Țurcan 

    
2.11.   Întreprinderea municipală  „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi  Bălți” 

2.11.1. 

Revizuirea și curățirea cazanelor de încălzire și 

a sobelor în încăperile de producție a 

întreprinderei. 

15.10.2022 S. Novicova 

2.11.2. 

Pregătirea lemnului de foc pentru necesitățile 

gospodăriei de seră și încăperile bazei de 

producție a întrepriderei. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.11.3. 

Pregătirea tehnicii autotractoarelor și 

echipamentului suspendat pentru funcționare în 

perioada de iarnă. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.11.4. 

Procurarea suplimentară a inventarului și 

îmbrăcămintei speciale de iarnă pentru 

lucrătorii întreprinderii. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.11.5. 

Curîțirea  de frunze și gunoi a jgheaburilor de 

acoperiș la clădirile administrative și încăperile 

de producție a întreprinderii. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.11.6. 
Reparația complexului de sere și răsadnițe și 

reparația sistemului de încălzire 
15.10.2022 ---« »--- 

2.11.7 
Revizuirea, reparația și vopsirea containerilor 

pentru materiale antiderapante. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.11.8. 

Pregătirea materialelor anti-derapante pentru 

presurarea pistelor în parcuri, trotuarelor 

magistralelor municipale, în preajma opririlor 

transportului public. 

15.10.2022 ---« »--- 

1 2 3 4 

2.11.9. 
Conservarea complexului de distracții pentru 

perioada rece. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.12.                               Întreprinderea municipală  Hotelul „Bălți”       

2.12.1. 

Efectuarea verificărilor metrologice  a 

dispozitivului de evidență a consumului de 

energie termică. 

01.10.2022 S. Panciuc 

2.12.2. Încercarea hidraulică a sistemului de încălzire. 30.08.2022 ---« »--- 

2.12.3. 

Revizuirea și repararea robinetelor pentru 

închiderea conductelor  a sistemului de 

încălzire, de alimentare cu apă potabilă și apă 

caldă. 

01.07.2022 ---« »--- 



2.12.4. 
Completarea și prezentarea  fişei de pregătire 

pentru începerea noului sezon de încălzire. 01.10.2022 ---« »--- 

2.12.5. 

Efectuarea lucrărilor de schimbare parțială a 

țevelor sistemului de canalizare în încăperea 

punctului termic. 

01.07.2022 ---« »--- 

2.2.6. 
Efectuarea lucrărilor de reparare parțială  a 

camerelor de hotel. 
15.10.2022 ---« »--- 

2.12.7. 
Efectuarea lucrărilor de curățire a rețelei de 

canalizare din exteriorul clădirii. 
01.07.2022 ---« »--- 

2.12.8. 
Achiziționarea și instalarea boileror cu 

capacitatea de 100 l. în 3 camere de hotel. 
01.10.2022 ---« »--- 

2.13.                      Direcția Învățămînt, Tineret și Sport 

2.13.1. Efectuarea încercărilor hidraulice a sistemelor 

de încălzire exterioare. 
01.07.2022 L. Olaru 

2.13.2. 

Efectuarea verificărilor metrologice a dispozi-

tivelor de evidență a consumului energiei 

termice, cu schimbarea celor care n-au trecut 

verificarea, sau după caz - achiziționarea altor 

noi. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.13.3. 
Testarea hidraulică și spălarea sistemelor  

interne de încălzire 
01.09.2022 ---« »--- 

2.13.4. 
Efectuarea lucrărilor de reparație parțială a 

rețelelor termice în IET 30, 33, 49. 
01.08.2022 ---« »--- 

2.13.5. 

Verificarea supapelor de închidere a 

elevatoarelor de distribuție a energiei termice în 

instituțiile subordonate. 

01.09.2022 ---« »--- 

2.13.6. 
Elaborarea DPD de schimbarea rețelelor 

termice în LT  M. Gorki. 
01.09.2022 ---« »--- 

2.13.7. 
Efectuarea lucrărilor de reparație parțială a 

acoperișului în LT  M. Gorki.  
01.09.2022 ---« »--- 

1 2 3 4 

2.13.8. 
Schimbarea parțială a geamurilor în școala 

primară nr. 21. 
01.09.2022 ---« »--- 

2.13.9. 

Elaborarea DPD „Termoizolarea fațadei” și 

executarea lucrărilor de termoizolare a fațadei  

în școala primară nr. 21. 

01.08.2022 ---« »--- 

2.13.10. 

Verificarea cazanelor IET cu încălzire 

autonomă și a sistemului de încălzire în baza 

actelor întocmite. 

01.09.2022 ---« »--- 

2.13.11. 
Finisarea lucrărilor de izolare termică 

exterioară al L.T.   „G. Coșbuc”. 
01.09.2022 ---« »--- 

2.13.12. 

Pregătirea fișei de pregătire pentru  începerea 

sezonului de încălzire și plombarea nodurilor 

elevatorice. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.14.    Direcția generală asistența socială, sănătate și protecția familiei 

                                    IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” 



2.14.1. 

Revizuirea și reparația  instalațiilor tehnico-

sanitare cu schimbarea sectoarelor interne și 

externe uzate a rețelelor de termoficare și 

alimentare cu apă din blocul Central. 

01.09.2022 V. Munteanu 

2.14.2. 
Reparația curentă a punctului de termoficare 

central și a cazangeriei. 
01.09.2022 ---« »--- 

2.14.3. 

Revizuirea și reparația curentă a cazanelor cu 

gaze naturale și testarea la presiune 

gazoductului blocului Central.  

01.08.2022 ---« »--- 

2.14.4. 

Spălarea și încercările hidraulice la presiune a 

sistemelor de alimentare cu energie termică   a 

blocului Central, Сentrului de perinatologie și  

serviciului de  fiziatrie. 

01.09.2022 ---« »--- 

2.14.5. 

Revizia și curățirea camerelor de vizitare a 

sistemului de canalizare cu schimbarea 

sectoarelor deteriorate. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.14.6. 
Efectuarea reparației preventiv planificate a 

echipamentului electric. 
01.10.2022 ---« »--- 

2.14.7. 

Efectuarea verificărilor metrologice a 

contoarelor de evidență a consumului de 

energie termică, electrică, apă potabilă și gaze 

naturale. 

01.10.2022 ---« »--- 

                              IMSP „Centrul Medicilor Familiei mun. Bălți” 

2.14.8. 
Revizia și pregătirea sistemei de încălzire în 

Centrele de Sănătate 
15.09.2022 ---« »--- 

2.14.9. 

Revizia și pregătirea sistemelor de energie 

termică, electrică, apă potabilă, gaze naturale și 

canalizare a Centrelor de Sănătate. 

01.10.2022 ---« »--- 

2.14.10. 
Testarea metrologică a contoarelor de apă și de 

căldură în Centrele de Sănătate. 
15.09.2022 ---« »--- 

1 2 3 4 

2.14.11. 

Revizia și reînnoirea contractelor cu furnizorii, 

pentru asigurarea Centrelor de Sănătate cu 

resurse termice, energie electrică, apă, 

canalizare, gaz și alte servicii comunale. 

01.08.2022 ---« »--- 

2.14.12. 
Pregătirea pentru sezonul rece a transportului 

auto Centrelor Medicilor Familiei. 
01.10.2022 ---« »--- 

2.14.13. 

Asigurarea Centrelor de Sănătate cu materiale 

antiderapante și echipamente pentru curățirea 

zăpezii. 

15.10.2022 ---« »--- 

2.14.14. 
Verificarea detectoarelor de gaz în OMF 

Elizaveta și OMF Sadovoe. 
01.09.2022 ---« »--- 

IMSP „Centrul Stomatologic Bălți” 

2.14.15. 

Curățirea și încercările hidraulice la presiune a 

sistemului de termoficare 01.10.2022 ---« »--- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.16. 

Revizuirea sistemului de încălzire și îmbuxarea 

ventilelor de îchidere a sistemului de 

termoficare. 

01.09.2022 ---« »--- 

Centrul comunitar pentru oamenii în etate „Respirația a doua” 

2.14.17. 
A ăncheia contractual pentru deservirea 

sistemului de încălzire cu S.R.L. „ROTATEM” 
01.08.2022  ---« »--- 

2.14.18. 
A încheia contractual de furnizare a gazului 

natural cu S.A. „Moldovagaz” 
01.08.2022 ---« »--- 

2.15.                                    Direcția   C u l t u r ă 

2.15.1. 

Efectuarea lucrărilor de izolare termică a 

golurilor geamurilor și uşilor în instituţiile 

subordonate 

15.10.2022 A.Ouș  

2.15.2. 
Efectuarea lucrărilor de deservire tehnică a 

elevatoarelor aflate la balanţa instituţiilor  
15.09.2022 ---« »--- 

2.15.3. 

Efectuarea verificărilor  metrologice  al  

contoarelor de energie termică şi apei, aflate la 

balanţa instituţiilor subordonate 

15.09.2022 ---« »--- 

2.15.4. 

Efectuarea lucrărilor de reparație a izolației 

termice pe sectoarele deteriorate a rețelelor 

termice a obiectelor aflate la balanţa 

instituţiilor subordonate 

01.10.2022 ---« »--- 

2.15.5. 

Spălarea și încercările hidraulice la presiune a 

sistemelor de alimentare cu energie termică   a 

obiectelor aflate la balanţa instituţiilor 

subordonate 

01.10.2022 ---« »--- 

2.15.6. 

Efectuarea după necesitate a lucrărilor de 

sticluire a geamurilor  obiectelor aflate la 

balanţa instituţiilor subordonate 

10.10.2022 ---« »--- 



 

 

                                                                                                  Anexa nr. 2 

                                                                                                   la dispoziţia primarului 

nr. 215  din  11.07. 2022 

 

 

 

 

COMPONENŢA COMISIEI 

 

pentru pregătirea şi funcţionarea gospodăriei comunale 

 în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 

 

 

Președintele comisiei:       dl N. Grigorișin, primar al mun. Bălți. 

Vicepreşedinții comisiei:                   
                                            dl Gh. Șmulschii, viceprimarul mun. Bălţi; 

 

                                            dna T. Dubițkaia,  viceprimarul mun.Bălţi. 

 

 Secretarul comisiei:         dl I. Scurtu specialist principal al Direcției gospodărie   

                                            comunală. 

 

  

Membrii comisiei:           dl V. Zincovschi, şef al Direcţiei gospodărie comunală; 

 

                                           dna T. Chiaburu, administrator Î.M. „GLC Bălți”; 

 

                                           dl I. Volontir, comisar şef, șef interimar al Inspectoratului 

                                           de poliţie mun. Bălţi;   

 

                                           dl V. Chișlari, director al Centrului sănătate publică Bălți; 

 

                                           dl G. Ciumaș, şef al Agenției Ecologică Bălţi; 

 

                                           dl M. Brînza, director interimar general  al “Cet-Nord” S. A.; 

 

                                           dl A.Crasnobaev, Î.M. „Termogaz-Bălți”; 

                                      

                                           dl D. Guţu, inspector superior al Direcţiei supraveghere  tehnică  

                                           mun. Bălţi. 

 

  

 

                                       

Notă:  

La ședințele comisiei de a invita reprezentantul Agenției Pentru Supraveghere Tehnică prin 

intermediul e-mail: info@ast.gov.md, fax: 022 21-15-94. 
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