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nr.  20 din 11.03.2019 
                                                                        

                                                                                       ORDIN  

 

 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

 acţiunilor de amenajare şi salubrizare  

 în cadrul campaniei municipale 

 ”Curățenia generală de primăvară” 
 

  În scopul menţinerii ordinii sanitare, organizării şi desfăşurării acţiunilor de amenajare şi 

salubrizare a teritoriilor instituţiilor de învățământ  şi a celor adiacente, în baza Dispoziţiei 

Primarului general interimar nr. 105-d din 04.03.2019 Cu  privire la organizarea campaniei 

municipale ”Curățenia generală de primăvară”, în temeiul art. 29 alin. 1 lit. (i) şi art. 32 al. (1) din 

Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, emit 

următorul ORDIN: 

1. Se aprobă Planul de acţiuni al DETS sectorul  Centru privind  organizarea acţiunilor de 

amenajare şi salubrizare a teritoriilor instituţiilor de învățământ subordonate în perioada 

04.03.2019-26.04.2019  (anexa 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Conducătorii instituţiilor de învățământ: 

2.1. Vor emite ordinul  privind organizarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare, vor 

numi persoane  responsabile de organizarea şi desfăşurarea salubrizării subsolurilor,   teritoriilor 

instituțiilor  şi teritoriilor adiacente . 

2.2.  Vor întocmi planuri de acţiuni privind amenajarea  spaţiilor verzi din jurul 

instituţiilor şi de pe teritoriile adiacente. 

2.3..Vor exercita permanent controlul asupra realizării în instituţiile de învățământ a 

măsurilor de amenajare şi salubrizare. 

2.4.Vor organiza săptămânal în ziua de vineri – zi sanitară.  

2.5.Vor prezenta la DETS, secţia ingineri, săptămânal /joi/ informaţia despre lucrările 

îndeplinite şi către 24.04.2019 vor prezenta darea de seamă despre totalurile realizării măsurilor de 

salubrizare şi amenajare.  

3. Se  constituie Comisia de organizare şi desfăşurare a Campaniei de amenajare  şi  

salubrizare în următoarea componentă : 

Tatiana Oboroc, şef - adjunct interimar, preşedintele comisiei; 

Costin Igor - inginer, membru al comisiei; 

Deliu Ionel – inginer pentru protecţia muncii, membru al comisiei; 

Rușciuc Tamara – inginer, membru al comisiei. 

4. Responsabili de îndeplinirea prevederilor  prezentului ordin se numesc conducătorii 

instituţiilor şi dna T. Oboroc,  şef – adjunct interimar  al DETS sectorul Centru. 

5.  Controlul executării prezentului ordin mi-l asum. 

Șef DETS  

sectorul Centru                                                            Strajesco Natalia 

14854 
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                                                                                                         Anexa nr. 1 

                                                                la ord.  DETS nr. 20  din  11.03.19                            

                                                   

                                    

                                         PLAN DE ACȚIUNI 

             privind salubrizarea şi amenajarea teritoriilor instituţiilor  

             de învățământ şi adiacente în primăvara anului 2019 

 

 
Nr. Acțiuni preconizate Termenul de 

executare 

Responsabili 

1 Emiterea ordinului privind organizarea 

companiei ”Curățenia generală de 

primăvară” şi aprobarea Comisiei de 

organizare şi desfăşurare a acţiunilor 

de salubrizare. 

11.03.2019 T. Oboroc 

Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ 

2 Organizarea ședințelor cu conducătorii 

instituţiilor de învățământ şi 

colaboratorii Direcţiei  

Săptămânal T. Oboroc 

 

3 Întocmirea ordinului de organizare şi 

desfăşurare a companiei de salubrizare 

și amenajare a teritoriilor  instituţiilor, 

cu numirea persoanelor responsabile 

contrasemnătură. 

14.03. 2019 Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ 

4 Monitorizarea asupra realizării în 

instituţiile de învățământ a măsurilor 

planificate de salubrizare și amenajare 

a teritoriilor. 

Permanent Ig. Costin  

T. Ruşciuc 

I. Deliu 

 

Colaboratorii DETS 

sectorul  Centru 

5  Salubrizarea teritoriilor instituţiilor de 

învăţământ şi a teritoriilor adiacente. 

Zilnic Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ 

6 Curăţirea arborilor şi arbuştilor. Până la 24.04. 

2019 

Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ 

7 Amenajarea spaţiilor verzi şi 

evacuarea frunzişului de pe teritoriul 

instituţiei şi teritoriile adiacente. 

Până la 24.04. 

2019 

Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ 

8 Salubrizarea subsolurilor şi evacuarea 

gunoiului de pe teritoriile instituţiilor. 

Săptămânal Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ 

9 Prezentarea la DETS Centru 

informaţiei despre mersul companiei 

de salubrizare și amenajare. 

Săptămânal 

(până joi) 

Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ  

10 Bilanţul lucrărilor efectuate. Săptămânal  Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ T.Oboroc, 

şef adjunct interimar 



DETS sectorul Centru 

11 Asigurarea cu mijloace necesare 

pentru bunul mers a companiei de 

amenajare şi salubrizare. 

Permanent Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ 

12 Prezentarea la DETS Centru a dării de 

seamă despre realizările  măsurilor de 

salubrizare și amenajare. 

24.04. 2019 Conducătorii  

institituțiilor de 

învățământ 

   

 

 

 

 

 

 

Șef DETS  

sectorul Centru                                                            Strajesco Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


