
   

REPUBLICA MOLDOVA                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

    Oraşul Ocniţa                        Город  Окница     

    PRIMĂRIA                ПРИМЭРИЯ 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

      22      noiembrie  2022                                                                                                             

nr.99 

 

 

    Cu  privire la aprobarea  Planului  de acțiuni   cu privire la                                                                             

    la implementarea unui sistem de  management energetic al  

    primăriei or. Ocniţa pentru perioada de încălzire 2022-2023 

 

   
    În conformitate  cu art. 22  din  Legea nr.212/2004  privind  regimul stării de urgență , de  

asediu  și de război ,cu modificările ulterioare ,art.2 din Hotărîrea Parlamentului  nr. 41/2022 

,Hotărîrile Parlamentului  nr. 105/2022 , nr. 163/2022 ,nr.245/2022 .nr.278/2022 privind 

prelungirea  stării  de urgență , în temeiul  Hotărîrii nr.46 din 11 noiembrie  2022  a Comisiei SE  

 a RM ,avînd ca temei  art .29 , art. 32 alin.(1)    din Legea  436 din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, 

DISPUN: 

 

    1. Se aprobă Planul de acțiuni   cu privire la  la implementarea unui sistem de  management 

energetic al  primăriei or. Ocniţa pentru perioada de încălzire  2022-2023, conform anexei la 

prezenta  dispoziție. 

  2.Planul de acțiuni   cu privire la implementarea unui sistem de  management energetic al  

primăriei or. Ocniţa   pentru perioada  sezonului de încălzire  2022 -2023  este  executoriu  pentru 

instituțiile  și organizațiile subordonate  primăriei.  

   3. Managerii  instituțiilor  publice  din orașul Ocnița sunt  persoane  responsabile de realizarea  

Planului  de acțiuni   cu privire la implementarea unui sistem de  management energetic al  

primăriei or. Ocniţa pentru perioada de încălzire  2022-2023. 

   4.Prezenta  dispoziție  intră  în vigoare  din momentul emiterii  și se publică  pe pagina web a 

primăriei or.Ocnița 

 

 

  

 

 

Primarul or. Ocniţa                                                                                          Victor Artamaniuc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                       Anexă la dispoziția primarului nr. din  99  din  16 noiembrie  2022 

 
Plan de acțiuni   cu privire  la implementarea unui 

sistem de  management energetic al primăriei orașul Ocniţa pentru perioada de încălzire  

2022-2023 

 

Obiective şi măsuri de EE 

Luni de implementare 

2022 2023 

XI-a XII-

a 

I-

a 

II-

a 

III

-a 

IV-

a 

V-a VI-

a 

Măsuri  de  Eficienţă 

Energetică 

(componenta 

termică) 

Responsabil 

 
        

1. Organizarea 

instruirilor periodice 

pentru angajații din 

cadrul instituţiilor 

subordonate 

primăriei Ocniţa  cu 

privire la importanța 

eficientizări 

consumului de 

energie 

Viceprimar or. 

Ocniţa 

 

  

Directorii  gr. de 

copii ; CC;BPO  

Directorul ÎM ” Apă 

canal Ocnița” 

        

           

1.  Numirea unei 

persoane 

responsabile  de 

eficiență energetică  

în instituțiilor  și  

organizațiilor  

subordonate  printr-

un act  normativ a  

conducătorului 

instituției 

Primar 

Directorii gr. de 

copii 

Director ÎM” Apă 

Canal Ocnița” 

Director CC 

Director BPO 

        

2. Verificarea periodică 

a parametrilor  

cazangeriilor  pe 

gaze  naturale ,  

peleți  inclusiv 

ajustarea 

prin acesteia 

la condițiile 

exterioare, pentru 

zilele de week-end și 

perioade 

nefuncționale 

instituției 

  

Operatorul 

cazangeriei 

 

Personalul tehnic 

 

        



4. Verificarea  stării 

ferestrelor, izolarea 

rosturilor acestora 

Aerisirea încăperilor 

după necesitate. 

 

 

 

Viceprimar or. 

Ocniţa 

Persoanele  

responsabile din 

instituții 

  

        

5. Instalarea 

termostatelor 

( după posibilități) 

electronice în 

încăperile 

interioare sau a 

robinetelor      cu     

cap termostat   

Viceprimar or. 

Ocniţa 

 

Contabilitatea 

 

Primar or. Ocnița 

        

 Măsuri  de  

Eficienţă 

Energetică 

(componenta 

electrică) 

Responsabil         

7. Înlocuirea  după 

necesitate și  

posibilități financiare 

, a 

 lămpilor 

incandescente cu 

lămpi economice  

(fluorescente LED) 

în  instituții  

 

 

 

Contabilitatea 

 

Persoanele  

responsabile din 

instituții 

        

8. Gestionarea eficientă 

a 

iluminatului interior 

și stradal , 

deconectare a 

iluminatului în 

zonele neutilizate, 

inclusiv pe timp de zi   

Secretarul primăria 

or. Ocniţa 

 

Persoanele  

responsabile din 

instituții  și  

 ÎM ” Apă  Canal 

Ocnița” 

  

        

9. Deconectarea 

aparatelor 

consumatoare de 

energie electrică de 

la priză atunci când 

acestea nu sunt 

folosite, pentru

 a evita 

consumul             de 

energie în regim 

stand-by 

 

 

 

Secretarul primăria 

or. Ocniţa 

 

Angajaţii instituţiei 

        



10

. 

Monitorizarea 

consumurilor lunare 

de energie 

Secretarul primăria 

or. Ocniţa 

 

Persoanele  

responsabile din 

instituții  și  

 ÎM ” Apă  Canal 

Ocnița” 

 

 

 

        

 

 

  

 


