
COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE
A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DECIZIA nr. 32 din 1  decembrie 2022

 În conformitate cu Legea nr. 212/2004 „Privind regimul stării de urgență și asediu de
război”, Hotărârea Parlamentului nr.  41/2022 „Privind declararea stării de urgență”, punctele
2,3,4,5,6 și 7 din Regulamentul Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău,
aprobat prin dispozițiile Primarului General al municipiului Chișinău nr. 1225-d/2017,  nr. 75-d
din 07 martie 2022 „Despre operarea de modificări în dispoziția  nr.1125-d din 20.12.2017 „Cu
privire la instituirea Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău”, având în
vedere deconectările masive neprogramate de la energia electrică, din data de  15 și 23 noiembrie
2022, care au provocat disfuncționalități ale  circulației  rutiere și ale  transportului public  în
municipiul Chișinău, ca urmare a nefuncționării sistemului automatizat de dirijare a circulației
rutiere, persoane blocate în ascensoare, lipsa iluminatului stradal, deconectări ale sistemelor de
alimentare cu apă și încălzire, perturbări în activitatea serviciilor de urgență,  în scopul
diminuării impactului asupra infrastructurii municipale,  Comisia pentru situații excepționale a
municipiului Chișinău DECIDE:

1. Pe perioada stării de urgență, instituțiile publice, întreprinderile municipale si societățile
pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău este acționar vor acționa în corespundere cu
cerințele  dispozițiilor și deciziilor Comisiei situații excepționale naționale și locale.

2. Direcția generală transport public și căi de comunicare:
2.1. va asigura, în comun cu Î.M. „Regia transport electric”, tractarea troleibuzelor
oprite în trafic și eliberarea carosabilului pentru circulația rutieră;
2.2. va asigura, în comun cu Î.M. „Parcul urban de autobuze”,  redistribuirea unităților
de transport pe rutele cu un flux ridicat de pasageri.

     3.  Întreprinderea municipală „Lumteh”  va asigura întreruperea iluminatului stradal pe timp
de zi ( între orele 08.00 și 16.00);

     4. Direcția de poliție Chișinău:

           4.1. de comun cu subdiviziunile specializate ale poliției și Inspectoratului General de
Carabinieri,  va intensifica măsurile de menținere a ordinii și securității publice în
zonele cu un risc criminogen sporit;

     4.2.  va acorda asistență, va întreprinde măsuri, în comun cu subdiviziunile specializate
ale poliției, pentru dirijărea circulației rutiere în intersecțiile cu un trafic sporit și la
trecerile de cale ferată.

     4.3.  va asigura patrularea și menținerea ordinii publice în perimetrul Pieței Marii Adunări
Naționale în perioada organizării și desfășurării Târgului de Crăciun.

5. Direcția generală asigurare medicală și socială:
                  5.1.  va dispune verificarea periodică a funcționalității și asigurării cu carburant, pentru 24

de ore de lucru, a generatoarelor de curent electric din dotarea instituțiilor medicale
de sănătate publică municipale;



          5.2.  va estima și prezenta, în termen de 5 zile, Comisiei situații excepționale a
municipiului Chișinău lista necesităților în vederea dotării cu surse alternative de
generare a curentului electric pentru secțiile de terapie intensivă, blocurile operatorii
de urgență, alte obiective medicale și nonmedicale, care necesită asigurarea
neîntreruptă cu curent electric.

     6. Direcția generală educație, tineret și sport:

        6.1. va asigura, în comun cu conducătorii instituțiilor din subordine,
informarea/comunicarea cu părinții sau reprezentanții legali ai copiilor despre situația
excepțională creată;

      6.2. va elabora procedură de asigurare a securității, vieții și sănătății copiilor/elevilor în
incinta instituțiilor de învățământ;

         6.3.  va întreprinde măsuri de protecție a echipamentelor electrice din gestiune pentru a
preveni ieșirea acestora din funcțiune.

      7.  Direcția situații excepționale Chișinău,  în scopul asigurării unui mecanism eficient de
intervenții, va conlucra cu întreprinderile municipale și asociațiile de locatari la deblocarea
ascensoarelor cu persoane, precum și a intrărilor/ieșirilor din clădiri, ogrăzi, cartiere, piețe și
centre comerciale.

      8.  Conducătorii întreprinderilor de furnizare și/sau distribuire de curent electric, de energie
termică, de gaze naturale, de apă și canalizare:

 8.1. vor informa imediat Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Comisia
situații excepționale a municipiului Chișinău despre sistarea neprogramată a livrării
curentului electric la obiectivele din gestiune;

         8.2. vor întreprinde măsuri suplimentare de asigurare a pazei și protecției obiectivelor din
gestiune în scopul prevenirii și excluderii cazurilor de sabotaj.

     9. Dispozițiile Comisiei situații excepționale a municipiului Chișinău sunt obligatorii și
executorii pentru conducătorii direcțiilor generale, direcțiilor, preturilor de sector,
întreprinderilor municipale, agenților economici, instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și
alte persoane aflate pe teritoriul municipiului.

    10. Controlul executării prezentei decizii mi-l asum.

    11. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a
Primăriei Municipiului Chișinău.

Viceprimar,
Vicepreședinte al Comisiei                                                                         Ilie CEBAN
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