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__17.01.2023____nr.___01-11/10_____ 

                                           Primarului mun. Bălți  

Dlui Nicolai GRIGORIȘIN 

 

     În conformitate cu Dispoziția nr.7 din 16.11.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a 

municipiului Bălți cu privire la adoptarea planului de măsuri de reducere a consumului de energie, 

aplicabil la nivelul instituțiilor de cultură pe perioada situației excepționale – situației de alertă pe 

piața energiei electice, Direcția Cultură a Primăriei mun. Bălți, Vă informează despre următoarele 

măsuri în vederea reducerii consumului de energie: 

1. S-au organizat instruiri pentru directorii instituțiilor de cultură, cu privire la importanța 

eficientizării consumului de energie electrică și termică – 12 instituții din municipiu, 

Sadovoe și Elizaveta. 

2. În cadrul instituțiilor culturale a fost asigurată monitorizarea și asigurarea zilnică a 

consumului rațional de energie electrică, astfel, în zilele de odihnă, energia este 

deconectată iar în zilele de lucru se conecteză doar în caz de necesitate. 

3. Instituțiile de cultură din municipiu nu dispun de sistem de iluminat neesențial (publicitar, 

arhitectural etc.). 

4. Instituțiile de cultură nu dețin panouri publicitare care necesită iluminare cu energie 

electrică. 

5. Ținând cont de specificul activităților instituțiilor de cultură, regimul termic este stabilit 

corespunzător activităților și este reglementat de către agentul termic SA “Cet-Nord”. În 

cadrul a două instituții de cultură (Casa de Cultură “Flacăra” și Muzeul de Istorie și 

Etnografie care dispun de cazane pe gaze naturale) încălzirea nu este conectată, astfel 

încăperile din instituție se încălzesc cu aparatul de aer condiționat strict la necesitate, iar 

Casa de Cultură “Molodova” dispune de cazan pe cărbune. 

6. Șefii de gospodărie din cadrul instituțiilor verifică sistematic starea geamurilor și izolează 

rosturile lor. 

7. Toți directorii instituțiilor au fost instruiți ca în zilele însorite să fie deschise draperiile și 

jaluzelele pentru a fi iluminate încăperile în regim natural. 

8. Aerisirea încăperilor se desfășoară sistematic în timpul pauzelor de lucru în scopul 

oxigenării sălilor și reducerii nivelului de dioxid de carbon. 

9. Administrația instituțiilor de cultură a achiziționat lămpi de tip LED, ceea ce contribuie la 

micșorarea consumului de energie. 

10.  Șefii de gospodărie din cadrul instituțiilor de cultură sistematic urmăresc utilizarae 

eficientă și economă a iluminatului interior și exterior, iar în lipsa desfășurării activităților, 

energia este deconectată. 

11.  Administrația instituțiilor de cultură deconectează în permanență aparatele electrice în 

lipsa desfășurării procesului de lucru. 

 

Șef Direcție Cultură                                                                                           Stela SMIRNOV 
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