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                                                 RAPORT 

 

„Cu privire la nivelul de pregătire a economiei și a sferei sociale a  

raionului Leova pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă  2021-2022” 

 

     Stimați consilieri, onorată asistență !  

La ședința Consiliului raional din 3 iunie 2021 a fost adoptată Decizia nr.5.1 

prin care se cerea de la instituțiile subordonate Consiliului raional Leova și se 

recomanda administrațiilor publice locale de nivelul I și agenților economici 

prestatori de servicii să întreprindă acțiuni îndreptate pentru buna pregătire pentru 

activitate în perioada de toamnă - iarnă 2021 – 2022. 

În perioada lunilor mai-septembrie curent de către instituțiile și întreprinderile 

indicate au fost schițate măsuri și implementate activități pentru pregătirea către 

lucru în perioada rece. 

Pregătirea instituțiilor de învățământ preuniversitar și preșcolar: 

       Astfel, pentru pregătirea instituțiilor educaționale au fost întreprinse 

următoarele acțiuni: 

 s-au executat lucrări de reparație curentă în instituțiile preuniversitare și 

preșcolare, lucrări de conservare a energiei termice (schimbarea 

ferestrelor, reparația ușilor și ferestrelor, renovarea blocurilor alimentare 

și a blocurilor sanitare etc). 

 au fost precizate stocurile și determinate necesitățile resurselor energetice 

(lemne de foc, cărbune, gaze naturale) în scopul achiziționării și asigurării 

pentru toată perioada rece a anului. 

 în instituțiile conectate la rețeaua de gaz s-a efectuat profilaxia 

echipamentelor de încălzire și a cazanelor; 

 s-au reparat dispozitivele electrice pentru alimentarea cazanelor și 

arzătoarelor;  

 se vor instrui și atesta persoanele reponsabile de exploatarea inofensivă a 

instalațiilor de gaze naturale și operatorii din centralele termice pe gaz; 

În cazul unor avarii în rețelele electrice și întreruperea livrării centralizate a 

energiei electrice, majoritatea instituțiilor școlare și preșcolare sunt asigurate cu 

generatoare electrice. 

În toate instituțiie educaționale s-au executat lucrări de reparații curente în 

încăperile de studii, coridoare ș.a. 
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Din bugetul instituțiilor s-au efectuat lucrări de reparații curente în sumă de 

2 752 000 lei dintre care: 

 Reparații în curțile instituților publice (L.T. „Lucian Blaga” din or. Iargara, 

gimnaziul Filipeni, grădinița de copii Sărata Răzeși, Instituția de Educație 

Timpurie Cneazevca) în sumă totală de 435 000 lei; 

 Reparația bibliotecii a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, orașul Leova în 

sumă de – 115 000 lei; 

 Reparația acoperișelor, gardurilor și fațadelor la Instituțiile de Educație 

Timpurie din or. Iargara, s.Covurlui, s. Frumușica și Seliște în sumă totală 

de - 1 067 000 lei; 

 Reparația pavajelor la Instituțiile de Educație Timpurie din or.Leova, 

s.Tomai, s.Cazangic și s.Tigheci în sumă totală de 1 135 000 lei; 

Din componenta raională pentru pregătirea către noul an de învățământ 

și sezonul rece a anului, au fost alocate surse financiare în sumă de 5 210 000 

lei și anume: 

 Reparația pereurilor la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Leova 

și gimnaziul din satul Tigheci în sumă totală de  – 450 000 lei; 

 Reparații interioare la blocurile sanitare la gimnaziurile din satul Ceadîr și 

școala primară din s. Băiuș în sumă totală de  – 300 000 lei; 

 Reparația acoperișuluir la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”– 830 000 lei; 

 Reparația acoperișului și contribuția la reconstrucția blocului sanitar la 

gimnaziul din Sărățica Nouă în sumă de – 1 500 000 lei; 

 Reparația gardului la gimnaziul Filipeni în sumă de – 100 000 lei; 

 Reparația centralei termice la Liceul Teoretic „Grigore Vieru” s. Borogani 

și la Instituția de Educație Timpurie din s.Beștemac în sumă totală de – 

450 000 lei; 

 Contribuția în cadrul proiectului pentru Eficiență Energetică  la Liceul 

Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova în sumă de – 1 130 000 lei; 

 Reparația ușilor la gimnaziul din s.Cupcui în sumă de – 150 000 lei; 

 Reparația fațadei și a acoperișului la Instituția de Educație Timpurie din 

s.Sărata Nouă în sumă de – 300 000 lei; 

Activități legate de COVID-19 întreprinse de instituții: 
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În toate instituţiile educaţionale redeschise, se întreprind următoarele măsuri 

de rigoare pentru asigurarea activităţii în perioada de pandemie:  

 Lucrări de curăţenie şi dezinfectare zilnică a spaţiilor din instituţii;  

 Asigurarea permanentă a instituţiilor cu dezinfectanți și echipament de 

protecţie: termometre, dezinfectanţi, măşti, etc.;  

 Asigurarea efectuării zilnice a triajului epidemiologic a elevilor şi 

personalului la intrarea în instituţie; 

 Amenajarea sălilor de clase/grupe, respectându-se distanţa socială;  

 Elaborarea graficului orelor de intrare şi ieşire din instituţie a elevilor, la 

intervale regulate de timp pentru a se evita aglomerările;  

 Asigurarea purtării măştilor faciale de protecţie în instituţie pentru 

personalul instituţiei de învăţământ;  

 Încurajarea elevilor de a purta măşti de protecţie în instituţie în care nu 

poate fi respectată distanţa fizică la indicaţia medicului;  

Direcţia Învăţământ: 

 asigură zilnic transportarea elevilor către instituţiile de circumscripţie, 

respectându-se măsurile de prevenire a pandemiei (distanţa fizică, 

termometria, dezinfectarea, purtarea măştilor de protecţie, etc). 

 Monitorizează zilnic situaţia din instituţiile educaţionale privind măsurile de 

protecţie a elevilor/copiilor şi personalului în contextul pandemiei COVID-

19.  

În subordinea Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport  activează: 

1.  Biblioteca publică raională; 

2.  Muzeul de istorie și etnografie din orașul Leova; 

3.  Școala de Arte din or.Leova cu filialele în or.Iargara, s.Sărata Nouă și 

s.Sărăteni. 

Toate instituțiile se încălzesc la centrale termice cu excepția filialei școlii de 

arte din orașul Iargara care se încălzește la sobe. 

Școala de Arte „Petre și Ion Teodorovici” din or. Leova, activează în sediul 

nou pe strada Ștefan cel Mare 90. Pentru execuția reparației capitale s-au 

valorificat surse financiare în sumă de 927 200 lei.  

În clădirea instituției au fost executate lucrări de termoizolare a peretelui și 

schimbarea sisitemului de încălzire din partea nordică a blocului de studii. 
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În vederea păstrării energiei termice în toate clasele din instituție au fost 

schimbate ușile și s-au desfășurat  lucrări de reparație a acoperișului.  

 

Pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă în blocurile intituțiilor culturale 

s-au executat următoarele lucrări: 

 la Centrul de Tineret, activitatea căruia se desfășoară în incinta Bibliotecii 

Publice Raionale au fost instalate geamuri termopan în sumă totală de - 

78 000 lei. 

 lucrări de reparație interioare la edificiu Casei de Cultură Filipeni în sumă 

de – 10 000 lei; 

 au fost instalate geamuri și uși la Căminul Cultural Tomaiul Nou în sumă de 

51 000 lei și la Căminul Cultural din s.Tomai în sumă de 2 600 lei; 

 lucrări de reparație a rețelei electrice la Căminul Cultural Sărata-Răzeși în 

sumă de – 20 000 lei; 

 

În perioada septembrie – octombrie la toate instituțiile s-au executat lucrări 

de verificare și deservire a utilajului și a rețelelor și termice. 

De generatoare electrice, în cazul întreruperii energiei electrice au nevoie 3 

instituții: Biblioteca Publică Raională, Școala de Arte or. Leova, Muzeul Raional  

de Istorie și Etnografie. 

 

       Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei informează: 

       În cele 25 de primării din raion activează 28 asistenți sociali comunitari și 30 

lucrători sociali. Activitatea serviciului comunitar este orientată spre aplicarea 

mecanismelor  de protecție socială a persoanelor defavorizate. 

       În comun cu Serviciul de Apărare împotriva incendiilor, Direcția Asistență 

Socială și Protecția Familiei Leova a desfășurat instruiri cu asistenții sociali 

comunitari și lucrători sociali cu tematica „Regulile de apărare împotriva 

incendiilor în sectorul locativ pe timp de iarnă”. Permanent în timpul sezonului 

rece în vizorul asistenților sociali comunitari se vor afla persoanele social 

vulnerabile, ei vor fi vizitați la domiciliu. Fiecare persoană a fost informată despre 

regulile de protecție și riscul  incendiului în cazul când sobele și aparatele de 

încălzire nu sunt reparate la timp. 

Sunt puse la evidență persoanele în vîrstă și cele cu dizabilități fizice și 

psihice care locuiesc singure, pentru acordarea ajutorului în situație de urgență în 

perioda rece a anului, pentru ei la Azilul pentru persoane vârstnice și cu dezabilități 

vor fi rezervate două locuri. 
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La Centrul de plasament temporar pentru copii în situație de risc din s.Cupcui 

centrala termică este în stare funcțională și dispune de generator electric. 

 

       Instituția Medico – Sanitară Publică „Spitalul Raional Leova ”  a întrepins 

acțiuni pentru pregătirea către buna funcționare în perioada toamnă - iarnă 2021-

2022 informînd că:: 

 a fost verificată starea coșului de fum și a canalelor de ventilare la centrala 

termică; 

 a fost verificat metrologic starea contorului de consum a gazelor naturale și 

a corectorului; 

 a fost încheeat contractul pentru procurarea gazului natural; 

 s-au reparat rețelele electrice; 

 a fost verificat lucru generatorului electric; 

 a fost reparat sistemul de încălzire din blocul spitalicesc; 

 a fost reparată o parte a utilajului din centrala termică; 

 a fost instruite și atestate persoanele responsabile pentru  exploatarea 

centralelor termice și operatorii centralelor termice pe gaz; 

 

        IMSP „Centrul de Sănătate Leova”  a informat despre acțiunile întreprinse 

pentru pregătirea către buna funcționare în perioada toamnă – iarnă, si anume: 

 sobele în OMF sunt în stare satisfăcătoare, au fost verificate; 

 sunt încheiate contracte pentru achiziționarea lemnelor de foc, cărbune, gaz 

naturale și energie electrică pentru anul 2021; 

 combustibilul solid pentru OMF care se încălzesc cu sobe, a fost achiziționat 

în luna septembrie; 

 centralele termice la gaz se deservesc în baza contractelor de deservire; 

 s-a reparat acoperișul edificului Centrului de Sănătate Leova; 

 

        IMSP „Centrul de Sănătate Borogani”  - pentru pregătirea către funcționare 

în perioada de toamnă-iarnă 2021-2022 a întreprins următoarele acțiuni: 

 utilajul, echipamentul și rețeaua energetică au fost verificate de inspecția 

energetică de stat în februarie 2021; 

 centrala și rețelele termice sunt în stare bună; 

 se preconizează procurarea unui generator de energie electrică; 

 

 

 



 

6 din 9 

 

IMSP „Centrul de Sănătate Sărăteni”  - a informat că pentru pregătirea 

către funcționare în perioada de toamnă-iarnă 2021-2022: 

 dispune cărbune în stoc – 13,6 tone; 

 dispune de 34 m/st  lemne de foc; 

 Starea sobelor este satisfăcătoare; 

 În caz de deconectare a energiei electrice instituția este aprovizionată cu un 

generator; 

 

IMSP „Centrul de Sănătate Sărata Nouă”  - pentru pregătirea către 

funcționare în perioada de toamnă-iarnă 2021-2022 a executat următoarele: 

 a asigurat cu carburanți toate subdiviziunile; 

 starea cazanelor pe gaze naturale sunt în stare funcțională; 

 la OFM din Cupcui  sobele sunt în stare bună și la Frumușica o sobă în 

stare satisfăcătoare;  

 

SA „APĂ - CANAL Leova” Conform planului de măsuri privind pregătirea 

pentru funcționarea întreprinderii în perioada de toamnă-iarnă 2021-2022, s-au 

efectuat  un şir de lucrări, care vor spori eficiența activitatății întreprinderii pe timp 

de iarnă.  

La sectorul de apeduct s-au efectuat următoarele lucrări:  

 la stațiile de pompare a apei potabile de nivelul I, II au fost efectuate lucrări 

de reparație în sumă de 21,6 mii lei;  

 se efectuează mentenanța utilajului tehnic a stațiilor de pompare în baza 

contractului încheiat cu SRL „Axima Grup”; 

 în luna mai a fost efectuată spălarea și dezinfectarea lipezitoarelor și a 

rezervoarelor de apă potabilă și a rețelelor de apeduct din or.Leova, 

or.Iargara și s.Hănăsenii Noi; 

 a fost reparat și pus în funcțiune utilajul de producere a dezinfectantului 

pentru tratarea apei în sumă de 124,7 mii lei; 

 a fost inclus în softul SCADA, stația de pompare și a rezervoarelor de apă 

potabilă din localitatea Hănăsenii Noi; 

 

La sectorul de exploatare a rețelelor canalizare 

 permament sunt monitorizate și  se efectuează profilaxia colectoarelor de 

canalizare și reparația curentă a fântânilor și rețelelor de canalizare; 

 

 

La sectorul de explotare a locuințelor 
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- Au fost reparate rețelele de canalizare în subsolurile blocurilor locative de pe str. 

Independenței 13, 15, Ștefan cel Mare 67 și I.A. Teodorovici 1; 

 

            Întreținerea Drumurilor publice locale pe timp de iarnă 

    În gestiunea Consiliului raional Leova se află  76,47 km de drumuri publice 

locale. 

    În programul pentru repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 

2021, pentru întreținerea drumurilor locale pe timp de iarnă sunt preconizate surse 

financiare în sumă de 200 mii lei (dezăpezire, combaterea poleiului). 

Pentru executarea lucrărilor de întreține pe timp de iarnă a drumurilor 

publice locale gestionate de Consiliul raional Leova  este responsabil SA „Drumuri 

Cahul” sector Cantemir.  

Antreprenorul a informat că dețin cantitatea necesară de material 

antiderapant pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă. Totodată, dețin și de 

mașini/ utilaje suficiente pentru lucrări de dezăpezire și răspândire a materialului 

antiderapant. 

 

            Pentru buna funcționare în perioda toamnă-iarnă 2021-2022 ÎCS „Premier 

Energy Distribution” SA, filiala Leova a executat umătoarele lucrări: 

1. Renovarea  LEA-10kV în total de 1,4 km, aceste fiind: 

- în or. Iargara se va executa în luna octombrie 2021 cu o lungime de 1,1 km;  

- în s. Seliște s-a executat în luna mai 2021 cu o lungime de 0,3 km; 

2. Renovarea  LEA-0,4kV în total de 7,9 km, aceste fiind: 

- în s. Seliște s-a executat în luna mai 2021 cu o lungime de 1,6 km; 

- în s. Cupcui s-a executat în luna mai 2021 cu o lungime de 1,1 km; 

- în s. Tomaiul Nou s-a executat în luna septembrie 2021 cu o lungime de 

0,9 km; 

- în s. Beștemac se vor executa în luna octombrie 2021 cu o lungime de 1,4 

km; 

- în s. Tigheci s-a executat în luna august 2021 cu o lungime de 2,2 km; 

- în or. Iargara s-a executat în luna august 2021 cu o lungime de 0,7 km; 

Totodată, conform planului de întreținere au fost efectuate următoarele: 

- lucrări de defrișare și profilaxie pe LEA 0,4kV și LEA 10kV; 

- lucrări de reparație și profilaxie la PT și soluționarea prescripțiilor.  

 

 „SG Green Farm” S.R.L. informează despre îndeplinirea lucrărilor ce 

vizează pregătirea pentru buna funcționare a infrastructurii termo-energetice din 

raionul Leova în cadrul Parteneriatului Public-Privat pentru sezonul de încălzire 

2021-2022, și anume: 
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 au fost executate lucrări de profilaxie a echipamentului centralelor termice și a 

deservit sezonier sistemele electrice, automatice și hidraulice; 

 au fost efectuate lucrări de reparație a centralelor termice la gimnaziul din 

satul Cneazevca, Școala de Arte din or. Leova, Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” și la grădinița de copii nr.1 din or. Leova; 

 a fost curățite coșurile de fum; 

 a fost amenajat teritoriul aferent la centralelor termice; 

 a fost creat un stoc intangibil de pelete, în cantitate de 700 mii kg; 

 a fost efectuat instructajul cu operatorii centralelor termice; 

 a fost efectuată deservirea tehnică a parcului auto; 

 

S.R.L.  „Cimișlia Gaz ” filiala Leova a informat că, pentru pregărirea către 

sezonul de încălzire și livrare continuă a gazelor naturale consumatorilor au 

întreprins următoarele acțiuni: 

 au asigurat 100% de achitări curente a gazelor naturale de către toate 

categoriile de consumatori și stingerea datoriilor din anii precedenți; 

 au efectuat lucrări de reparație a posturilor de reglare a gazelor din localitățile 

rurale și urbane a raionului Leova, în număr de 501 de unități; 

 au efectuat lucrări de reparație a punctelor principale de reglare a gazelor din 

localitățile rurale și urbane a raionului Leova, în număr de 27 de unități; 

 au fost supuse încercării la etanșietate 113,476 km de conducte de gaze din 

localitățile rurale și urbane a raionului Leova; 

 346,135 km de conducte de gaze subterane de presiune înaltă, medie și joasă 

interurbane și urbane au fost supuse inspectării tehnice (cu aparatul); 

 din 10,468 km de rețele de gaze supraterane din localitățile rurale și urbane 

planificate au fost vopsite 7,565 km; 

 1 215 buc. de semne de avertizare la amplasarea rețelelor de gaze în toate 

localitățile raionului  au fost restaurate; 

 

Stimați consilieri ! 



 

9 din 9 

 

Din cele expuse, rezultă că instituțiile, agenții economici au îndeplinit în 

mare parte planul de acțiuni pentru activitatea în sezonul rece al anilor 2021 – 

2022.  

Instituțiile care dispun de generatoare electrice ar fi bine să procure și să aibă 

în rezervă carburanți pentru lucrul neîntrerupt a generatoarelor pe parcursul a cel  

puțin 72 de ore, timp în care se poate relua alimentarea centralizată cu energie 

electrică. 

Cetățenii care dețin locuințe în proprietate privată au posibilitatea să 

achiziționeze lemn de foc de la ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură” din 

or.Iargara și de la alte persoane fizice și juridice realizatori de lemn pentru foc. 

Baza de cărbune din or.Iargara, agenții economici realizatori de cărbune, 

dispun de cantitatea de cărbune necesară populației. 

Îndeplinirea deplină și ținerea la control permanent a acțiunilor schițate de 

către factorii de decizie enumerați, va asigura desfășurarea activității instituțiilor în 

sezonul rece al anilor 2021 – 2022 fără situații critice.  

       

Vă mulțumesc pentru atenție ! 

  

 


