
 

Anexa nr. 1 

la Hotărârea CSE Rezina nr. 4 din 16 noiembrie 2022 
 

 

 

 

Plan de măsuri de reducere a consumului de resurse energetice 

și evitării întreruperilor de energie electrică pe 

teritoriul raionului Rezina 

 

Nr. 

crt. 

Măsuri de reducere a consumului 

de gaze naturale și energie electrică 

Termen de 

realizare Responsabili 
Indicatori 

măsurabili 

 

1 2 3 4 5 

1. 

  Desemnarea prin act administrativ 

intern a persoanei responsabile de  

asigurarea verificării consumului zilnic 

de resurse energetice și menținerea 

temperaturii interioare recomandate în 

cadrul clădirilor, conform Planului-

model de măsuri prezentat în tabelul 10 

din anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului 

nr. 606/2022 (se anexează) 

20 

noiembrie  

Managerii Instituțiilor publice a 

căror fondator este Consiliul 

raional Rezina; 

Conducătorii serviciilor 

desconcentrate; 

Autoritățile publice  locale . 

 

Act  aprobat 

 

 

2 

Monitorizarea, verificarea și asigurarea 

zilnică a consumului rațional de resurse 

energetice și asigurarea menținerii 

temperaturii interioare recomandate în 

cadrul clădirilor de către persoana 

desemnată responsabilă, conform 

Planului-model de măsuri prezentat în 

tabelul anexat, rezultând o reducere 

medie a consumului de energie cu 

10 % pentru clădirile publice  

Permanent, 

perioada  

rece 

Managerii Instituțiilor publice a 

căror fondator este Consiliul 

raional Rezina; 

Autoritățile publice locale de 

nivelul I. 

 

 

Registru de  

monitorizare  

elaborat 

3. 

Informarea regulată, prin toate sursele 

de comunicare, a consumatorilor finali 

în vederea reducerii consumului de 

resurse energetice și menținerea unui 

nivel minim necesar al consumului pe 

întreg sezonul de încălzire, ceea ce va 

asigura o reducere de 3 % 

Permanent , 

perioada  

rece 

Autoritățile publice locale de 

nivelul I. 

 

- 

4. 

Reconectarea și utilizarea în cadrul 

instituțiilor publice a cazanelor care 

funcționează pe biomasă, în mod 

exclusiv 

Permanent , 

perioada  

rece 

Managerii Instituțiilor publice a 

căror fondator este Consiliul 

raional Rezina; 

Autoritățile publice locale de 

nivelul I. 

- 

 

 

5. 

Analizarea posibilităților de reducere a 

consumului de energie electrică în 

cadrul sistemelor de iluminat public și 

cel neesențial (publicitar, arhitectural 

etc.) și, în caz de necesitate, 

optimizarea programului de funcționare 

a acestora, inclusiv optimizarea 

programului de muncă și prînz. 

Permanent , 

perioada  

rece 

Managerii Instituțiilor publice a 

căror fondator este Consiliul 

raional Rezina; 

Conducătorii serviciilor 

desconcentrate; 

Autoritățile publice  locale. 

 

 

Orele de 

lucru al  

iluminatului 

stradal 

6. 
Analizarea posibilităților și, în caz de 

necesitate, organizarea procesului de 
După caz 

Direcția Învățămînt, Tineret și 

Sport, APL 

Raport de 

analiză 



 

 

1 2 3 4 5 

învățământ la distanță/online pentru 

instituțiile de învățământ din raion care 

nu au alte surse de încălzire 

7. 

Limitarea la maximum a temperaturii 

interioare în afara programului de lucru 

și în weekend 

Permanent , 

perioada  

rece 

Managerii Instituțiilor publice 

Sectorul public; 

sectorul privat 

Consumul  

de  energie  

termică 

8. 

Optimizarea programului de lucru 

(schimburi de lucru de acasă, program 

redus de activitate) 

După caz 

Sectorul public; 

sectorul privat 

Act intern  

 

9. 

Utilizarea, la necesitate, în cadrul 

instituțiilor medicale a unităților de 

generare a energiei electrice proprii 

După caz 

Conducătorii Instituțiilor 

medico Sanitare din raionul 

Rezina 

 

Generator  de  

electricitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexă la Planul de măsuri de reducere  

a consumului de resurse energetice 

și evitării întreruperilor de energie electrică pe 

teritoriul raionului Rezina 

 

 

Plan-model de măsuri de eficientizare a consumului de energie în clădirile publice 

conform recomandărilor autorității responsabile de implementarea politicilor în 

domeniul eficienței energetice 

 

N

Nr. 

crt. 

Obiective și măsuri 
Responsa

bili 

Perioada de implementare 

2022 2023 

V

VII 

V

VIII 

I

IX 

X

X 

X

XI 

X

XII 

I

I 

I

II 

I

III 

I

IV 

I

V 

V

VI 

1

1. 

Organizarea instruirilor 

periodice pentru angajații 

și elevii/studenții din 

cadrul instituției cu privire 

la importanța eficientizării 

consumului de energie 

Echipa de 

manageme

nt 

            

2

2. 

Verificarea periodică și 

setarea în mod optimal a 

parametrilor centralei 

termice, inclusiv prin 

ajustarea acesteia la 

condițiile exterioare, 

pentru zilele de weekend și 

perioadele nefuncționale 

ale instituției 

Managerul 

energetic; 

operatorul 

centralei 

            

3

3. 

Verificarea  conductelor de 

agent termic care 

traversează spațiile 

neîncălzite cu izolarea 

corespunzătoare a 

acestora, inclusiv 

înlăturarea imediată a 

scurgerilor de agent termic 

Operatorul 

centralei; 

managerul 

energetic; 

specialistul 

instalator 

            

4

4. 

Verificarea stării 

ferestrelor și izolarea 

rosturilor acestora în cazul 

geamurilor vechi și/sau 

reglarea ferestrelor din 

PVC, în vederea reducerii 

pierderilor de energie 

cauzate de infiltrările de 

aer  

Managerul 

energetic; 

personalul 

instituției 

            

5

5. 

Instalarea termostatelor 

electronice în încăperile 

interioare sau a robinetelor 

cu cap termostat pe 

calorifere pentru reglarea 

și funcționarea în regim 

optim a centralei termice 

Managerul 

energetic; 

specialistul 

instalator 

            

6

6. 

Înlocuirea pompelor vechi 

de circulație a agentului 

termic de încălzire cu 

pompe noi, performante 

Managerul 

energetic; 

specialistul 

instalator 

            

7
Deschiderea 

draperiilor/jaluzelelor în 

zilele însorite pentru a 

Managerul 

energetic; 

personalul 

            



 

 

7. oferi posibilitatea încălzirii 

camerei de la soare și 

închiderea lor pe timp de 

noapte (iarnă) 

instituției 

8

8. 

Aerisirea corespunzătoare 

a încăperilor pe timp de 

iarnă prin deschiderea 

largă a ferestrelor pentru 

perioade scurte de timp 

Managerul 

energetic; 

personalul 

instituției 

            

9

9. 

Utilizarea optimă a 

stațiilor din cadrul 

clădirilor prin încălzirea 

preponderentă doar a 

spațiilor utilizate în cadrul 

activității; evitarea 

încălzirii spațiilor 

neutilizate pe parcursul 

sezonului de încălzire 

Managerul 

energetic; 

directorul 

instituției 

            

1

10. 

Înlocuirea, unde este 

posibil, a lămpilor 

incandescente cu lămpi 

economice (fluorescente 

sau LED) 

Managerul 

energetic; 

specialistul 

instalator 

            

1

11. 

Instalarea senzorilor de 

mișcare pentru iluminatul 

exterior și pentru 

iluminatul din WC-uri 

și/sau holuri 

Managerul 

energetic; 

specialistul 

montator 

 

            

1

12. 

Gestionarea eficientă a 

iluminatului interior și 

exterior, deconectarea 

iluminatului în zonele 

neutilizate, inclusiv pe 

timp de zi, dacă e cazul 

Managerul 

energetic; 

personalul 

instituției 

            

1

13. 

Deconectarea aparatelor 

consumatoare de energie 

electrică de la priză atunci 

când acestea nu sunt 

folosite, pentru a evita 

consumul de energie în 

regim standby 

Personalul 

instituției             

1

14. 

Monitorizarea 

consumurilor lunare de 

energie, instituirea 

registrului de consum al 

energiei electrice și al 

combustibililor utilizați 

(gaz, cărbune, lemne, 

peleți, brichete paie etc.), 

cu desemnarea persoanei 

responsabile de 

completarea, evidența și 

raportarea corespunzătoare 

conform solicitărilor 

parvenite din partea 

instituțiilor statului 

Operatorul 

centralei; 

managerul 

energetic 

            

1

15. 

Desemnarea persoanei 

responsabile de elaborarea 

raportului privind 

măsurarea și raportarea 

rezultatelor 

Echipa de 

manageme

nt; 

managerul 

energetic 

            

 

 


