
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a municipiului Bălţi 

DISPOZIŢIA nr. 7 din 16.11.2022 
s 

în conformitate cu pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1340/2001; 

Luând în consideraţie prevederile tabelului nr. 9 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 606/2022; 

Intru executarea pct. 3 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova nr. 46 din 11.11.2022, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a 
municipiului Bălţi 

DISPUNE: 

1. Se adoptă Planul de măsuri de reducere a consumului de energie, aplicabil la 
nivelul municipiului Bălţi pe perioada situaţiei excepţionale - situaţiei de alertă pe 
piaţa energiei electrice (instituită prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii Moldova nr. 42 din 13.10.2022), conform anexei. 

2. Entităţile responabile de punerea în aplicare a Planului de măsuri indicat în 
pct. 1 din prezenta dispoziţie, vor prezenta, până la data de 10 a fiecărei luni, 
rapoartele de monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie pe 
adresa electronică - primaria@balti.md. 

3. Secretarul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a municipiului Bălţi va 
asigura, până la data de 15 a fiecărei luni, publicarea pe pagina web oficială a 
Primăriei municipiului Bălţi rapoartele de monitorizare a măsurilor de reducere a 
consumului de energie. 

4. Conducătorii instituţiilor şi întreprinderilor municipale din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale a municipiului Bălţi: 

4.1. vor elabora şi vor pune în aplicare Planuri individuale de măsuri de 
eficientizare a consumului de energie în clădirile publice conform Planului-model 
de măsuri prezentat în tabelul 10 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
606/2022. 

4.2. vor desemna o persoană responsabilă, pentru fiecare instituţie sau 
întreprindere municipală administrată, care să monitorizeze, să verifice şi să 
asigure consumul raţional de resurse energetice şi să asigure menţinerea 
temperaturii interioare recomandate în cadrul clădirii spccifice tipului de activitate. 

5. Se recomandă persoanelor juridice de drept privat de pe teritoriul 
municipiului Bălţi să aplice măsurile de eficientizare a consumului de energie 
prevăzute în pct. 4 din prezenta dispoziţie. 

mailto:primaria@balti.md


6. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a municipiului Bălţi sunt 
obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publce 
locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi 
alte persoane aflate pe teritoriul municipiului Bălţi. 

7. Secretarul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a municipiului Bălţi va 
expedia prezenta Dispoziţie în adresa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova. 

8. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 
pagina oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 

Nicolai Grigorişin 



Anexă la Dispoziţia CSE Bălţi 
nr. 7 din 16.11.2022 

Nr. crt. Măsuri de reducere a consumului de gaze naturale Responsabili 
1 
1. 

2 3 1 
1. Monitorizarea, verificarea şi asigurarea zilnică a consumului 

raţional de resurse cnergetice şi asigurarea menţinerii 
temperaturii interioare recomandate în cadrul clădirilor de 
către persoana desemnată responsabilă, conform Planului-
model de măsuri prezentat în tabelul 10 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 606/2022, rezultând o reducere 
medie a consumului dc energie cu 10 % pentru clădirile 
publice şi comerciale 

Agenţia Proprietăţii 
Publice; Cancelaria de Stat; 
autorităţile publice 
centrale; autorităţile 
publice locale 

2. Reconectarea şi utilizarea în cadrul instituţiilor publice a 
cazanelor care funcţionează pe biomasă, în mod exclusiv 

Autorităţile publice locale 
(cu titlu de recomandare) 

3. Reducerea temperaturii agentului tcrmic livrat în cadrul 
sistemului centralizat de producere a energiei tcrmicc cu până 
la 10 %, în condiţiile respectării valorilor minime normate 

SA "CET-Nord" 

4. Analizarea posibilităţilor de reducere a consumului de energie 
electrică în cadrul sistemelor de iluminat public şi cel 
neesenţial (publicitar, arhitectural etc.) şi, în caz de necesitate, 
optimizarea programului de funcţionare a accstora 

Autorităţile publice locale 

5. Interzicerea consumului energiei electrice pentru iluminarea 
panourilor de publicitate de orice configuraţie, în afară cclor 
care consumă energia solară 

Autorităţile publice locale 

6. Trecerea consumatorilor întreruptibili la utilizarea 
combustibililor alternativi (biomasă, cărbune, păcură) şi la 
surse alternative (generatoare electrice etc.), unde este posibil 
din punct de vedere tehnic 

Agenţii economici 

7. Reducerea cu 10 % a temperaturii agentului temi ic în 
încăperile administrative şi în cele de producţie (sectoare de 
exploatare), fără a scădea sub nivelul minim necesar, pentru 
asigurarea condiţiilor microclimaterice favorabile 

Cancelaria de Stat; 
autorităţile publice 
centrale; Primăria 
municipiului Bălţi 

8. Limitarea Ia maximum a temperaturii interioare în afara 
programului de lucru şi în weekend 

Sectorul public; sectorul 
privat 

9. Limitarea, optimizarea programelor de funcţionare a 
bazinelor de înot 

Scctorul public; sectorul 
privat 

10. Limitarea temperaturii interioare la 19 °C în cadrul hotelelor, 
restaurantelor, clădirilor comerciale, publice, gospodăriilor 
casnice 

Sectorul public; sectorul 
privat 

11. Optimizarea programului de lucru (schimburi de lucru dc 
acasă, program redus de activitate) 

Scctorul public; sectorul 
privat 

12. Trcccrea, unde este posibil din punct dc vedere tehnic, la 
utilizarea surselor dc producere a energiei termice, altele 
decât gazele naturale (biomasă, cărbune, energie electrică) 

Sectorul public; sectorul 
privat 


