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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 
constituit în municipiul Bălți 

                                                  nr. 11/1 din 22.11.2022 
,,Cu privire la pregătirea către sezonul                                                                                                                                                                              

de încălzire 2022-2023 în mun. Bălți” 
  

         În temeiul art.2 alin.(3) din Legea nr.190/2021 cu privire la modificarea 

condiției de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului, a art.151 

alin. (2)  din Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social și cu modificările 

ulterioare, a Planului de pregătire pentru sezonul de încălzire 2022-2023 aprobat de 

Guvernul Republicii Moldova la 25.08.2022, a art.47 din Constituția Republicii 

Moldova, a Anexei nr.5 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a 

ajutorului social aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1167/2008, a p.1 din 

Dispoziția nr.44 din 25.10.22  și Dispoziția nr.46 din 11 noiembrie 2022 a 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Dispoziția nr.8 din 

17.11.2022 a Comisiei municipale Bălți pentru Situații Excepționale, Colegiul 

Consultativ, constituit în mun. Bălți, 

Hotărăște:  

 

 1. Se ia act de nota informativă prezentată de dna Elena Covaliuc, șef-adjunct al 

Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat (temei: nota informativă: 200-

08/1888 din 12.11.22 a S.A. ,,CET-Nord”, nr.282 din 11.11.2022 a ÎS 

Întreprinderea pentru Silvicultură Bălți, nr.11-1180 din 11.11.22 S.A. ,,FEE-Nord”, 

nr.adm-11/2195 din 11.11.22 S.A. ,,RED-Nord”). 

 

2. Oficiul teritorial Bălți a Cancelariei de Stat: 

 

2.1.– va monitoriza lunar asigurarea mun. Bălți și a localităților aferente cu 

resurse energetice pe perioada de încălzire a a.2022–2023; 

 

2.2.– va sesiza imediat instituțiile statului, ierarhic superioare, despre parvenirea 

unor situații excepționale ce țin de asigurarea cu resurse energetice la nivel de 

municipiu. 

 

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI  

 
 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  

MD-3100, RepublicaMoldova 

str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 
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3. APL de nivelul I și II (Primăria mun. Bălți, Primăria s. Sadovoe, Primăria s. 

Elizaveta): 

 

3.1.– vor monitoriza datele cetățenilor din localitate privind înregistrarea 

consumatorilor casnici în Sistemul Informațional Automatizat ,,Vulnerabilitate 

energetică”; 

 

3.2.– vor sprijini consumatorii casnici, în situațiile de risc, în cazul când nu au fost 

incluși în baza de date a Sistemul Informațional Automatizat, sesizând în regim de 

urgență ministerul de resort; 

 

3.3.– vor îndemna cetățenii să economisească energia electrică în orele de vârf: 

dimineața și seara. 

 

4. S.A. ,,CET–Nord” (director general –interimar, dl Marian Brînza): 

 

4.1.– va acorda asistență tehnică gestionarilor fondului locativ în scopul aplicării 

corecte a Metodologiei de repartizare a consumului de energie termică între 

consumatorii blocurilor locative; 

 

4.2.– va exercita măsuri de reducere a riscului declanșării unor situații 

excepționale întru asigurarea protecției populației din teritoriu pe perioada rece a 

a.2022–2023; 

 

 4.3.– va reconecta clădirile instituțiilor publice la sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică, în cazul dacă sunt la sistemul de alimentare cu gaze 

naturale; 

   

4.4. –va crea și menține în cantitatea necesară stocuri de combustibil pentru 

producerea energiei termice. 

 

5. S.A. ,,RED– Nord” (director general, dl Romeo Lopotenco): 

 

5.1.– va asigura cu energie electrică toți consumatorii din mun. Bălți, reacționând 

promt în situațiile excepționale; 

 

5.2.– va anunța în prealabil consumatorii casnici și noncasnici despre 

deconectarea în evantai a energiei electrice. 

 

6. S.A. ,,FEE- Nord” (dl Oleg Petelca, director general- interimar): 

 

 6.1. – va atenționa beneficiarii de energie electrică despre necesitatea reducerii 

consumului de energie electrică în locuințe, localuri de agrement în orele de vârf 

(6:00–11:00 și 18:00–23:00 ); 
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6.2.– va promova campanii cu privire la importanța eficientizării consumului de 

energie electrică (prin anunțuri, pliante etc.); 

                                  

 6.3.– va informa lunar, prin diverse surse de comunicare, despre nivelul 

consumului de resurse energetice pe întreg sezonul de încălzire. 

  

7. ÎS Întreprinderea pentru Silvicultură Bălți (dl Ion Rusu, șef): 

 

7.1.– va asigura cu masă lemnoasă beneficiarii din mun. Bălți, s. Sadovoe și s. 

Elizaveta în perioada rece a a.2022-2023, conform solicitării. 

 

7.2.– va contribui la menținerea unui preț rezonabil de comercializare a masei 

lemnoase în UAT. 

 

8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința șefilor SPD din mun. Bălți și 

autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică, prin publicarea pe 

pagina web și, (după caz) în presa locală.      

 

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

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

 

         

 

 

 

         Președintele Colegiului consultativ,/semnat electronic/Vladimir Rusu 

         constituit în mun. Bălți, 

         șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat, 

         Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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