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Anex  la hot rîrea CS DT al A M
nr.144 din 17 iulie 2008

PLANUL
de m suri în vederea preg tirii organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii subordonate A M

pentru activitatea în perioada de toamn  – iarn  2008 – 2009
Nr.
d/o

Denumirea subdiviziunii,
adresa po tal

Lucr rile ce urmeaz  a fi executate Termenul
îndeplinirii

Persoana
responsabil

Sursa de
finan are

Not

1 2 3 4 5 6 7
1. Consiliul Suprem pentru tiin

i dezvoltare Tehnologic  al
Academiei de tiin e a
Moldovei,
- bd. tefan cel Mare i Sfînt, 1;
- str. Academiei, 3/4;
- str. Sprâncenoaia, 1/2,

inclusiv:
Direc ia de Repara ie i
Construc ii,
- str. Sprâncenoaia 5/4
-  str. Sprâncenoaia 5/3
- str. Sprâncenoaia 5/2

- Supravegherea lucr rilor de repara ie capital
a sistemului de înc lzire (aripa dreapt ) în
imobilul A. .M. din bd. tefan cel Mare i
Sfînt, 1;
- Revizia, sp larea i testarea sistemelor de
înc lzire;
- Profilaxia utilajului de aprovizionare cu ap i
canalizare;
- Reglarea, repara ia i testarea utilajului
electrotehnic;
- Repara ia acoperi ului sta iei de
transformatoare ST-480;
- Repara ia izola iei conductelor termice;
- Repara ia u ilor i ferestrelor a imobilelor
aflate la balan a CS DT;
- Revizia i testarea utilajului gospod riei de
gaze;
- Repara ia capital  a punctului de reglare a
presiunii gazului din str. Academiei, 3;
- Schimbarea geamurilor (13 buc.);
- Crearea stocului necesar de c rbune;
- Repara ia sistemei de înc lzire;
- Repara ia par ial  a acoperi ului;
- Profilaxia sistemei de iluminare.

30.09.08

30.08.08

30.10.08

30.11.08

30.09.08
15.10.08
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mij. spec.
mij. spec.
mij. spec.
mij. spec.
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1 2 3 4 5 6 7
Înlocuirea ferestrelor vechi cu ferestre de tip
Termopan, 17 buc;

iulie 2008 G. Medinschi mij. bug.

- Supravegherea lucr rilor privind darea în
exploatare a sistemului de înc lzire i nodul
termic a blocului din str. Academiei, 5.
Reîncheierea contractului cu „TERMOCOM”
privind livrarea agentului termic;

iunie-iulie 2008 G. Medinschi mij. bug.

- Sp larea i testarea sistemului de înc lzire; august 2008 G. Medinschi mij. bug.

- Verificarea metrologic  a contorului de ap ; octombrie 2008 G. Medinschi mij.spec.
- Lucr ri profilactice privind sistemul de
alimentare cu ap i canalizare a blocului;

mai-septembrie
2008

G. Medinschi mij. spec.

- Efectuarea repara iei curente a magistralei de
ap i canalizare a blocului cu diametrul 80 mm
(20 m);

septembrie 2008 G. Medinschi mij. spec.

- Repara ia capital  a coridoarelor, et. I i IV,
reînoirea re elelor electrice i de comunica ii;

aprilie- iunie 2008 G. Medinschi mij. bug.

- Repara ii capitale i curente ale înc perilor
nr.101, 129, 141, 206, 209, 219, 444 (IFA),
302, 303, 334, 337, 349 (IMI), 422, 424, 425,
433 (IE).

aprilie-iulie 2008 G. Medinschi mij. bug.

- Lucr ri profilactice i de repara ie a panourilor
electrice de distribu ie în bloc;

se efectueaz  lunar G. Medinschi mij. spec.

2. Institutul de Fizic  Aplicat

- Examinarea situa iei financiare i gospod re ti
a institu iilor din bloc privind plata serviciilor
comunale

se efectueaz  lunar G. Medinschi _____

- Izolarea evilor în scopul protej rii agentului
termic;

octombrie intendent mij. bug.

- Revizia sub presiune a întregului sistem de
înc lzire

septembrie dir. adj.-gosp. mij. spec.

3. Gr dina Botanic

- Înl turarea fisurilor ap rute; august dir. adj.-gosp. mij. spec.
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- Schimbarea robinetelor ce au ie it din
func iune;

august dir. adj.-gosp. mij. bug.

- Completarea sticlelor ce lipsesc în serele cu
plante tropicale, serele blocului biotehnologic,
Gr dina de iarn

septembrie dir. adj.-gosp. mij. bug.

- Revizia geamurilor blocului administrativ,
închiderea lor iermetic ;

septembrie intendent mij. spec.

- Preg tirea i instruirea grupului, ce va deservi
func ionarea cazangeriei autonome;

august dir. adj.-gosp. mij. spec.

- Lichidarea datoriilor c tre furnizorii „Union
Fenosa” i „Chi in u – Gaz”.

iunie-iulie V. ei,
contabil- ef

_____

- Sp larea i testarea sistemei de înc lzire; septembrie S. Usatîi4. Tipografia A. .M.

- Repara ia u ilor i ferestrelor, c ptu irea
ferestrelor i u ilor de la intrare

octombrie S. Usatîi

- Sp larea i testarea sistemului de înc lzire; septembrie a.c. A. Iacub mij. bug.

- Lucr ri profilactice ale sistemului de înc lzire
a aerului;

octombrie A. Iacub mij. bug.

- Lucr ri de profilaxie ale sistemelor de
alimentare cu ap i canalizare a blocului;

septembrie A. Iacub mij. bug.

- Profilaxia sistemei de iluminare; septembrie A. Iacub mij. bug.
- Lucr ri profilactice a panourilor electrice de
distribu ie;

septembrie A. Iacub mij. spec.

5. Biblioteca tiin ific
Central  „A. Lupan”

- Examinarea situa iei financiare privind plata
serviciilor comunale.

lunar A. Iacub _____

1 2 3 4 5 6 7
- Profilaxia sistemei de iluminare i
schimbarea plafoanelor în sala mare;

iunie I. Br hu6. Î.S.A.P. „Crizantema”

- Revizia, sp larea i testarea sistemului de
înc lzire;

septembrie I. Br hu
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- Repara ia par ial  a acoperi ului i a
înc perilor auxiliare a blocului de producere;

octombrie I. Br hu

- Revizia i închiderea geamurilor blocului
de producere;

octombrie I. Br hu

- Repara ia sistemului de alimentare cu ap i
canalizare.

iulie I. Br hu

- Înlocuirea caloriferelor deteriorate cu altele
func ionale (25 calorifere);

10.07.2008 M. Ujavca mij. spec.

- Revizia tehnic  a robinetelor din punctul
termic;

15.07.2008 M. Ujavca mij. spec.

- Verificarea contorului termic; 01.08.2008 A. Frimu mij. spec.
- Schimbarea ferestrelor defectate (6 buc); 15.08.2008 A. Frimu mij.bug.

- Înlocuirea sticlei deteriorate din geamuri –
(25 m2);

15.08.2008 M. Ujavca mij. spec.

- Schimbarea u ilor deteriorate, la ie ire în
curte (5 buc);

01.09.2008 A. Frimu mij.bug.

7. Institutul de Chimie

- Termoizolarea geamurilor. 15.11.2008 L. Arnaut mij. spec.
- Repara ia capital  a cabinetelor ORL i
stomatologice;

iulie E. alaru8. I.S. Preventoriul A. .M.

- Repara ia ferestrelor i c ptu irea lor. octombrie E. alaru
- Revizia arm turii de închidere – reglare a
sistemului de înc lzire;

august I. Bujor mij. spec.

- Repara ia înc perilor, izolarea termic  a
blocurilor din sticle, repara ia u ilor,
ferestrelor;

iulie-septembrie A.
Pihtovnicov

mij. bug.

- Efectuarea sp rii pneumohidraulice a
sistemelor de alimentare cu c ldur ;

septembrie I. Bujor mij. spec.

- Efectuarea încerc rilor hidraulice ale
sistemelor de alimentare cu c ldur ;

septembrie I. Bujor mij. spec.

- Dotarea racordurilor termice cu
termometre, monometre, verificarea lor de

tre serviciile respective de stat;

septembrie I. Bujor mij. spec.

. Institutul de Zoologie

- Lichidarea datoriilor c tre furnizorii
„Union Fenosa”, „Termocom” i „Ap
Canal”

septembrie A.
Pihtovnicov

_____
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- Repara ia acoperi ului Biotronului, a cantinei i
a blocului principal;

septembrie Zaharia A mij. bug.

- Repara ia sistemelor de aprovizionare cu apa,
energie termic i canalizare;

septembrie Zaharia A mij. spec.

- Repara ia curent  a înc perilor din blocul
central i Biotron, 2500 m2;

octombrie Zaharia A mij. bug.

- Sp larea i testarea sistemului termic; septembrie Bulgaru M mij. spec.
- Repara ia i conectarea sistemului secund de
energie electric

octombrie Necrasov mij. spec.

- Repara ia laboratoarelor i înc perilor celor 2
blocuri ale Institutului, 24000 m2;

octombrie Zaharia A mij. bug.

- Repara ia boxelor pentru p strare tehnicii
agricole B E;

octombrie Zaharia A mij. spec.

10. Institutul de Genetic i
Fiziologie a Plantelor

- Repara ia c su elor vegetale; octombrie Zaharia A mij. bug.
- Efectuarea repara iei par iale a pere ilor
exteriori a cl dirilor atelierului de repara ie  auto
i blocului administrativ;

octombrie Inginer ef

- Repara ia acoperi ului cl dirii atelierului de
repara ie auto, depozitului, par ial a
boxurilor;

octombrie Inginer ef

- Cur irea i sp larea sistemului de
canalizare;

septembrie Inginer ef _____

- Reviziea armaturei de închidere – reglare a
sistemului de înc lzire;

august Inginer ef _____

- M surarea rezisten ei izola iei i unirii cu
mîntul al utilajului electric cu laboratorul

specializat;

iulie Inginer ef

- Revizia felinarelor exterioare de pe
teritoriul întreprinderii, parc rilor auto, atît i
eluminatoarelor interioare;

august- septembrie Inginer ef _____

- Revizia instala iilor i utilajului electric; iulie Inginer ef _____
- Complectarea l zilor antiincendiare cu
nisip;

iulie Inginer ef

11. Î.S. „Autobaza” A. .M.

- Aprovizionat Întreprinderea cu lemne i
rbuni pentru înc lzirea atelierului sec iei

august Inginer ef
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de repara ie a automobilelor;
- Repara ia sobelor în saloanele
automobilelor;

septembrie Inginer ef

- Procurarea antigelului, lichidului pentru
frin , electrolitului pentru acumulatoare i 2
acumulatoare noi;

octombrie Inginer ef

- Procurarea hainelor i înc mintei de
iarn   pentru l tu i i paznici;

septembrie Inginer ef

- Completarea tuturor sectoarelor
întreprinderii cu inventar de cur ire a

pezii.

octombrie Inginer ef mij. spec.

- Repara ia capital  a acoperi ului cl dirii
centrale (A);

30.11.2008 Semeniuc V.

- Schimbarea sticlelor sparte; 30.09.2008 Mereu a Gh.
- Repara ia geamurilor i u ilor; 30.10.2008 Mereu a Gh.

12. Î.S. „Izomer”

- Profilaxia sistemei de iluminare. 30.10.2008 Muntean O. _____

- Verificarea metrologic  a contorului
termic;

iunie S. Ciobanu mij. bug.

- Lucr ri de demontare i instalare a re elei
de înc lzire a etajului trei a blocului
administrativ;

iulie S. Ciobanu mij. bug.

13. Institutul de Economie,
Finan e i Statistic

- Lucr ri de sp lare i testare a sistemului de
înc lzire.

septembrie S. Ciobanu mij. bug.

- Reconstruc ia acoperi ului sta iei seismice; 09.2008 Gh. Cocu mij. bug.
- Repara ia cablurilor de alimentare cu
energie electric ;

09.2008 I. Ilie mij. spec.

- Repara ia în blocul tehnic a traseelor
centrale de utilizare a energiei termice;

09.2008 Cocu Gh. mij. spec.

- Schimbarea în blocul tehnic a robinetelor
defectate i a manometrelor cu termen
expirat;

09.2008 Cocu Gh. mij. spec.

- Testarea contorului de energie termic  –
„CET” i încheierea contractului de deservire
a lui cu firma „TIS”;

09.2008 Cocu Gh. mij. spec.

14. Institutul de Geologie i
Seismologie

- Sp larea i testarea sistemului de înc lzire; 09.2008 Cocu Gh. mij. spec.
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- Lichidarea fisurilor i conservarea
geamurilor;

09.2008 Cocu Gh. mij. spec.

- Lichidarea datoriilor fa  de furnizorii de
energie termic i electric ;

09.2008 Cocu Gh. _____

- Perfectarea pa apoartelor pentru primirea
energiei.

09.2008 Cocu Gh. _____

- Repara ia capital  a acoperi ului cl dirii
blocului administrativ;

26.08.08 Pavel Cazac

- Schimbarea ferestrelor blocului
administrativ (488 m2);

30.06.08 Pavel Cazac

- Repara ia curent  a acoperi ului blocului
tu erie (160 m2);

17.08.08 Pavel Cazac

- Revizuirea i repara ia curent  a sistemei de
aprovizionare cu ap i canalizare;

30.09.08 Pavel Cazac

- Revizuirea i repara ia curent  a re elei
externe de iluminat;

30.09.08 Feodor
Avcsentiev

- Revizuirea i repara ia curent  a re elei
interne de iluminat. Schimbarea automatelor
de siguran ;

30.07.08 Feodor
Avcsentiev

- Controlul profilactic al sobelor metalice i
co urilor de fum. Înlocuirea co urilor de fum
uzate;

25.10.08 Pavel Cazac
Mihai Vozian

- Procurarea lemnelor; 31.10.08 Grigore
Putin

15. Uzina experimental
„Aselteh”

- Termoizolarea ferestrelor din hala de
producere cu pelicul  din polietilen .

31.10.08 Pavel Cazac

 - Preg tirea cazangeriei autonome c tre
perioada de înc lzire;

1.10.08  V.
Parhomenco

mij. spec.

- Repara ia capital  a acoperi ului blocurilor
B i G;

1.08.08 V.
Parhomenco

mij. bug.

- Repara ia capital  a înc perilor cu
schimbarea geamurilor în termopan;

1.10.08 V.
Parhomenco

mij. bug.

- C ptu irea u ilor; 1.10.08 V.
Parhomenco

mij. spec.

16. Institutul de Inginerie
Electronic i Tehnologii

Industriale

- Testarea metrologic  a contorului termic; 18.09.08 V. mij. spec.
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Parhomenco
- Sp larea i testarea sistemului de înc lzire; 29.09.08 I. ap

G. Cociu
mij. spec.

- Testarea utilajului electro-tehnic; 10.10.08 L. Caplunov mij. spec.
- Lucr ri profilactice i de repara ie a
panourilor electrice.

15.09.08 L. Caplunov mij. spec.

   Vicedirector executiv
   al CS DT al A. .M.                                                                                                 Mihai VIERU

ex. M. Simon
     27-00-06
     V. Toncovidov
    73-77-55


