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Anexa nr.2 

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională  (Nord, Centru, Sud) 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele aplicantului: Consiliul raional Briceni 

 

 

 

Dosarul nr. ______   ( nr. se acordă 

de către ADR ) 

 

(doar pentru uz oficial) 

 

 

NOTĂ: Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu atenţie şi în conformitate cu 

Instrucţiunile utilizatorului. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a  

proiectului propus. 
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FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANŢARE 

 

1. DESCRIEREA 

 

1.1 . Denumirea proiectului: Asigurarea eficienţei energetice a clădirii şcolii-internat 

sportive din s. Grmăncăuţi, raionul Briceni 

 

1.2 . Domeniul de intervenţie nr. 6: Eficienţa energetică a clădirilor publice 

 

1.3 . Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localităţile): Regiunea de Dezvoltare 

Nord, raionul Briceni, satul Grimăncăuţi 

 

1.4 . Suma totală a proiectului, inclusiv:  6191,55 mii Lei 

 

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR:  6191,55 mii  Lei 

 

1.4.2. Contribuţia aplicantului şi a partenerilor acestuia: - 

 

1.4.3.  Alte sursefinanciare disponibile: - 

Suma totală a proiectului Suma solicitată de la FNDR  % din suma totală a proiectului 

 6191,55 mii Lei  6191,55 mii Lei 100 % 

 

Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR 

se împarte la suma totală a proiectului, iar rezultatul se  înmulţeşte cu 100. 

 

2. Sumar 

Maximum o pagină 
1
 

 

Durata proiectului 24 de  luni 

Obiectivele proiectului Obiectivul general: Crearea condiţiilor optime pentru tinerii sportivi în 

cadrul şcolii-Internat Sportive din s. Grimăncăuţi, r-l Briceni utilizând 

tehnologiile energo-eficiente. 

Obiectivele specifice: 

Obiectivul specific 1: Reducerea consumului de energie termică a 

şcolii-Internat Sportive prin renovarea şi termo-izolarea clădirii şcolii-

Internat Sportive.  

Obiectivul specific 2: Minimizarea cheltuielilor operaţionale a şcolii-

Internat Sportive prin instalarea sistemelor electrice, de iluminare, 

                                                 
1 Numărul de pagini menţionate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul cînd 

finanţarea ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică. 

 Notă: unele din note au caracter explicativ şi nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanţare. 
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încălzire şi ventilare moderne. 

Aplicant Consiliul raional Briceni 

Partenerul (Partenerii) APL s. Grimăncăuţi, raionul Briceni 

Grupul/ Grupurile-ţintă
2
 Grupurile-ţintă:  

Tinerii cu vîrsta cuprinsă între 10-30 ani din raionul Briceni şi din alte 

localităţi din RDN. 

Beneficiarii finali
3
 Beneficiarii directi ai proiectului: 

 Discipolii şcolii Naţionale de Box,  

 130 tineri sportivi din filialele şcolii Naţionale de Box.  

 Tinerii din regiune cu vîrsta cuprinsă între 10-30 ani – 

potenţialii sportivi.  

Beneficiarii indirecţi ai proiectului: 

 Părinţii tinerilor sportivi antrenaţi în şcoala Naţională de Box. 

 Locuitorii raioanelor Briceni, Ocniţa, Edineţ, Rîşcani. 

 

Produsele proiectului 

(valori iniţiale şi ţinta) 

Produsul 1. Ferestre eficiente energetic instalate 

Indicator de produs I: - m2 ferestre efcieinte energetic instalate  

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 142,83 m2. 

Produsul 2. Uşi eficiente energetic instalate 

Indicator de produs 2: - m2 uşi eficiente energetic instalate 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 86,90 m2. 

Produsul 3. Pereţi şi tavane izolaţi termic, m2 

Indicator de produs 3: - m2 pereţi şi tavane izolaţi termic 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 202 m2. 

Produsul 4. Corpuri de iluminat eficiente energetic 

Indicator de produs 4: Nr. Corpuri de iluminat eficiente energetic 

instalate 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 27. 

Produsul 5. Sistem de încălzire eficient instalat 

Indicator de produs 5: Nr. Sistem de încălzire eficient instalat 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 1. 

Produsul 6. Sistem de ventilare eficient instalat 

Indicator de produs 6: Nr. Sistem de ventilare eficient instalat 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 1. 

Rezultatele preconizate 

(valori iniţiale şi ţinta) 

Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul 

EE în s. Grimăncăui, r-l Briceni. 

Indicator de rezultat I:  

                                                 
2
 „Grupurile-ţintă” sunt grupurile / entităţile, care vor fi direct implicate  în proiect şi vor avea de cîştigat conform 

scopului acestuia. 
3
 „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituţia care vor beneficia de avantajele  proiectului pe un termen lung, 

atît la nivelul societăţii cît şi al sectorului . 
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Capitolul EE actualizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a s. 

Grimăncăuţi; (valoare Iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi în 

domeniul EE este eficientă. 

Indicator de rezultat 2: 

- CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi au semnat un Acord de 

cooperare în domeniul EE (valoare Iniţială anul 2016 – 0; ţintă 

anul 2020 – 1); 

- Contract de delegare a obeictului renovat EE de către CR Briceni 

către şcoala Naţională de Box este semnat (valoare iniţială anul 

2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). 

Rezultatul 3: Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi 

este  asigurată din punct de vedere EE. 

Indicator de rezultat 3: 

Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este renovată 

EE (valoare iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). 

Rezultatul 4: CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcoala Naţională de 

Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat. 

Indicator de rezultat 4: 

APL II şi II, şcoala Naţională de Box gestionează eficient obiectul 

renovat EE în conformitate cu instrumentele interne actualizate şi 

manualul operaţional (valoare iniţială 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). 

Rezultatul 5: Cetăţenii din s. Grimăncăuţi şi alte localităţi din r-l 

Briceni informaţi despre obiectul renovat EE. 

Indicator de rezultat 5: 

Nr. cetăţenii din r-l Briceni informaţi despre EE (valoare iniţială anul 

2016 – 0; ţintă anul 2020 – 20000) . 

Activităţile principale A.1..Lansarea activităţilor proiectului; 

A.2. Elaborarea şi aprobarea Capitolului EE din Strategia de 

Dezvoltare Locală a s. Grimăncăuţi şi integrarea acestuia în  

documentul strategic; 

A.3. Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi privind 

asigurarea eficienţei energetice a clădirilor publice; 

A.4. Renovarea Clădirii şcolii-internat sportive din s. Grmăncăuţi şi 

asigurarea eficienţei energetice: 

   - schimbarea ferestrelor şi uşilor exterioare; 

   - izolarea termică a pereţilor şi acoperişului clădirii; 

   - instalarea reţelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat 

de tip LED; 

   - construcţia sistemului de încălzire / ventilare  

   - construcţia cazangeriei cu cazane moderne eficiente. 

A.5. Dezvoltarea capacităţilor a CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi 

şcolii Naţionale de Box în asigurarea eficienţei energetice a obiectului 
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renovat; 

A.6. Organizarea campaniei de informare cetăţenilor şi beneficiarilor 

finali privind asigurarea EE a clădirilor publice. 

 

3. Descrierea Proiectului 

 

3.1 Obiectivul general şi obiectivele specifice 

Obiectivul general: Crearea condiţiilor optime pentru tinerii sportivi în cadrul şcolii-Internat 

Sportive din s. Grimăncăuţi, r-l Briceni utilizând tehnologiile energo-eficiente. 

Obiectivele specifice: 

Obiectivul specific 1: Reducerea consumului de energie termică a şcolii-Internat Sportive prin 

renovarea şi termo-izolarea clădirii şcolii-Internat Sportive.  

Obiectivul specific 2: Minimizarea cheltuielilor operaţionale a şcolii-Internat Sportive prin 

instalarea sistemelor electrice, de iluminare, încălzire şi ventilare moderne. 

 

 

3.2 Relevanţa şi impactul regional al proiectului 

Referiţi-vă (max. 2 pagini) la: 

Activităţile de creştere a eficientei energetice atrag atenţie deosebita în ultimii ani in 

Republica Moldova. In prezent, aceste activităţi sunt legate cu cele de protecţie a mediului si de 

combatere a schimbărilor climatice. 

La nivel Naţional proiectul “Sporirea nivelului efecienţei energetice a clădirii şcolii-

Internat Sportive din s. Grimăncăuţi, r-l Briceni” este relevant pentru: 

1. Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică pentru anii 2011-2020. 

2. Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”. 

3. Strategia Energetică până în anul 2030. 

Luînd în considerare faptul, că din 2010 Moldova este membru al Comunităţii Energetice, 

urmează să fie luate în considerare încă două Directive cu impact direct asupra clădirilor, şi 

anume: 

1.Directiva 2006/32/EC privind eficienţa energetică la utilizatori finali şi serviciile energetice; 

2.Directiva 2010/31/EU cu privire la performanţa energetică a clădirilor.  
 

Unul dintre obiectele sportive de importanţă raională urmează să devină şcoala-Internat 

Sportivă situată în s. Grimăncăuţi, care face parte din infrastructura Şcolii Naţionale de Box din 

Grimancauţi, raionul Briceni, renumită în plan naţional şi internaţional. Obiectul este amplasat 

în cadrul intravilanului s. Grimăncăuţi, r-nul Briceni. Clădirea şcolii-Internat Sportive se află în 

centrul satului, la o distanţă de 500 m de la drumul principal L-20 şi la o distanţă de 5 km de la 

centrul raional Briceni. 

La momentul actual clădirea şcolii-Internat Sportive din s. Grimăncăuţi necesită lucrări de 

reparaţie şi amenajare pentru ca să fie asigurat un înalt nivel de eficienţă energetică, ceea ce va 

reduce în perspectivă costurile operaţionale ce asigură funcţionalitatea instituţiei. Construcţia 

existentă reprezintă un complex de clădiri cu o suprafaţă totală de 1535 m.p. cu un 1 nivel, fără 

subsol, construit la începutul anilor 60. Pereţii portanţi sunt construiţi din blocuri de calcar pe 

mortar ciment-nisip. Acoperişul este din foi de ardezie pe sarpanta de lemn. Înălţimea etajului 3,7 
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pînă la nivelul jos al planţeului. Ferestrele şi uşile sunt vechi, executate din lemn încă din anul 

1963.  

În cadrul acestui proiect sînt planificate lucrări din compartimentele documentaţiei tehnice 

elaborate pentru renovarea şcolii-Internat Sportive în anul 2013, care vor contribui la sporirea 

nivelului de eficienţă energetică a clădirii. Lucrările planificate sunt: schimbarea ferestrelor şi 

uşilor exterioare, izolarea termică a pereţilor, fundaţiei şi tavanelor. Acest fapt va permite să fie 

minimizate cheltuielile de încălzire a clădirii.  

Concomitent, sunt planificate şi alte activităţi de asigurarea a eficienţei energetice: 

Instalarea şi utilizarea lămpilor de tip LED va micşora cheltuielile pentru achitarea curentului 

electric; Implementarea sistemului nou de electricitate va permite exploatarea lui fiabilă şi 

durabilă; Construcţia sistemelor noi de încălzire şi ventilare a clădirii vor asigura o economice 

substanţială a cheltuielilor operaţionale. 

Prin urmare, renovarea şcolii-Internat Sportive va asigura un înalt nivel de eficienţă 

eneregtică a clădirii şi va asigura per ansamblu o funcţionalitate mai bună a instituţiei Şcoala 

Naţională de Box din Grimancauţi care este cunoscută prin măiestria sa profesionistă în toată 

ţara şi peste hotare, aducînd Republicii Moldova trofee sportive de la Campionate Mondiale, 

Campionate Europene si Jocuri Olimpice. Peste o sută dintre discipolii şcolii s-au învrednicit de 

titlul de Campioni ai Republicii Moldova la box, iar alţii s-au afirmat pe ringurile europene. În 

ultimii trei ani au fost deschise filialele şcolii în alte 8 localităţi a raionului. Infrastructura extinsă 

şi renovată a Şcolii Naţionale de Box (cu includerea şcolii-Internat Sportive renovate) va permite 

organizarea competiţiilor la un nivel mult mai înalt, accentul fiind pus pe organizarea 

competiţiilor la nivel regional, naţional şi chiar internaţional. 

 

3.3 Potenţialii beneficiari (grupul-ţintă ) ai proiectului  

Indicaţi (max. 300 de cuvinte): 

Grupurile-ţintă:  

 Tinerii cu vîrsta cuprinsă între 10-30 ani din raionul Briceni şi din alte localităţi din RDN. 

Beneficiarii directi ai proiectului: 

 Discipolii şcolii Naţionale de Box,  

 130 tineri sportivi din filialele şcolii Naţionale de Box.  

 Tinerii din regiune cu vîrsta cuprinsă între 10-30 ani – potenţialii sportivi.  

Beneficiarii indirecţi ai proiectului: 

 Părinţii tinerilor sportivi antrenaţi în şcoala Naţională de Box. 

 Locuitorii raioanelor Briceni, Ocniţa, Edineţ, Rîşcani. 

 

3.4 Descrierea detaliată a activităţilor 

Indicaţi (max. 5 pagini): 

A.1..Lansarea activităţilor proiectului. 

La prima etapă a proiectului se va organiza o masă rotundă cu scopul lansării activităţii 

proiectului, unde vor participa  reprezentanţi ai, Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, beneficiarul proiectului şi Administraţiile 
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Publice Locale de nivelul II, I partenere a proiectului. În cadrul mesei rotunde participanţii vor fi 

informaţi cu privire la obiectivele, activităţile şi impactul proiectului, de asemenea se va organiza 

semnarea acordului de parteneriat între actorii implicaţi în proiect.  

De asemenea va fi creată echipa de implementare care va elabora setul de documente necesar 

pentru iniţierea implementării proiectului - nota informativă, devizul de cheltuieli, acordul de 

parteneriat etc. 

A.2. Elaborarea şi aprobarea Capitolului EE din Strategia de Dezvoltare Locală a s. 

Grimăncăuţi şi integrarea acestuia în documentul strategic. 

Pentru elaborarea capitolului privind asigurarea Eficienţei Energetice din Strategia de Dezvoltare 

Locală a s. Grimăncăuţi, echipa de implementare va constitui grupul de lucru pe domeniul EE, 

care va fi format din specialiştii CR Briceni, APL Grimăncăuţi, şcoala Naţionale de Box, ADR 

Nord. 

Grupul de lucru va elabora capitolului privind EE din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a 

s. Grimăncăuţi, confrom prevederilor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2016-2020,  

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 şi PRS în domeniul EE. În urma actualizării 

documentelor strategice, acestea vor fi aprobate la şedinţa Consiliului local Grimăncăuţi. 

A.3. Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi privind asigurarea eficienţei 

energetice a clădirilor publice. 

CR Briceni va iniţia cooperarea intercomunitară fără de care nu este posibilă prestarea serviciilor 

publice eficiente şi eficace în domeniul EE.  

Etapa I – se va organiza o şedinţă de lucru cu actorii implicaţi, unde se va analiza şi studia 

modalitatea cea mai eficientă de cooperare între Administraţiile publice care vor participa la 

procesul de implementare a proiectului, în special la etapa de monitorizare şi evaluare.  

Etapa II – între CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi va fi semnat un acord de cooperare unde vor fi 

stipulate responsabilităţile şi drepturile fiecărui participant, precum şi principalele condiţii de 

gestionare a obiectului renovat din punct de vedere EE. 

A.4. Renovarea Clădirii şcolii-internat sportive din s. Grmăncăuţi şi asigurarea eficienţei 

energetice. 

 Organizarea procedurilor de achiziţii publice: 

În cadrul acestei etape, echipa de implementare va elabora documentaţia de licitaţie, respectiv se 

vor actualiza caietele de sarcini şi se vor organiza procedurile de achiziţie publică atît pentru 

lucrările de construcţii cît şi pentru serviciile de supraveghere tehnică, respectiv după selectarea 

operatorului economic şi  a responsabilului tehnic se va semna contractul de lucrări şi servicii. 

De asemenea în sarcina aplicantului este contractarea autorului de proiect ce va supraveghea 

executarea lucrărilor de construcţii conform proiectului tehnic. 

 Lucrările de reconstrucţie şi amenajare 

Lista lucrărilor de reconstrucţie pentru asigurarea eficienţei energetice care vor fi efectuate, au 

fost stabilite în Documentaţiei tehnice, elaborate in anul 2014. În linii mari ele se referă la 

schimbarea ferestrelor şi uşilor exterioare, izolarea termică a pereţilor şi acoperişului clădirii, 

instalarea reţelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip LED, construcţia 

sistemului de încălzire/ventilare, construcţia cazangeriei cu cazane moderne eficiente. 
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Pentru efectuarea lucrărilor mentionate va fi anunţat un tender, în urma căruia va fi selectată o 

companie de constructie, cu care va fi încheiat un contract de efectuare a lucrarilor de constructie. 

În baza acestui contract vor fi realizate toate lucrările de construcţie a obiectului. 

Principalele lucrări de construcţie sînt: 

- schimbarea ferestrelor şi uşilor exterioare; 

- izolarea termică a pereţilor şi acoperişului clădirii; 

- instalarea reţelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip LED; 

- construcţia sistemului de încălzire/ventilare  

- construcţia cazangeriei cu cazane moderne eficiente. 

A.5. Dezvoltarea capacităţilor a CR Briceni, APL s. Grimăncăuti şi şcolii Naţionale de Box 

în sectorul EE. 

Iniţial, echipa de implementare a proiectului va efectua o analiză privind necesităţile de instruire 

reprezentanţilor APL de nivelul II şi I, precum şi a pesonalului şcolii Naţionale de Box privind 

asigurarea durabilităţii şi eficienţei energetice a clădirilor publice. Ulterior, reieşind din 

necesităţile de dezvoltare a capacităţilor identificate, vor fi organizate seminare de instruire de 

către organizaţia specializată în domeniul EE, alţi parteneri de dezvoltare, precum Agenţia de 

Cooperare Internaţională a Germaniei GIZ, etc.. În rezultat se planifică ca pînă la finalizarea 

proiectului 10 persoane (şcoala Naţională de Box şi APL s. Grimăncăuţi) să fie instruiţi în 

domeiul gestionării clădirilor publice renovate, asigurăţii eficienţei energetice, managementului 

investiţional, etc. 

A.6. Organizarea campaniei de informare a cetăţenilor şi beneficiarilor finali privind 

asigurarea EE a clădirilor publice. 

În scopul informării populaţiei despre obiectivele proiectului, activităţile planificate şi rezultatele 

obţinute, va fi realizată o campanie de informare cu implicarea mass-media locală şi regională. 

Activitatea va contribui la diseminarea informaţiei despre serviciile şi activităţile de bază a 

proiectului. În acest sens se va contracta o companie ce va organiza campania de conştientizare 

prin diverse metode: publicaţii în mass-media locală şi regională, organizarea activităţilor de 

conştientizare în şcoli, elaborarea şi distribuirea a 5000 de pliante informative, instalarea a 3 

panouri informative despre realizarea proiectului în s. Grimăncăuţi şi or. Briceni. 

 Plasarea informaţiei  pe 6 panouri informative şi în ziarul raional „Meleag Natal” 

Pentru a informa cetăţenii despre derularea proiectului şi asigurarea transparenţei, periodic va fi 

plasată informaţia despre activităţile şi rezultatele proiectului pe 6 panouri informative in or. 

Briceni (1 panou), în s. Grimancauti (2 panouri) şi 3 panouri în localităţile unde există filiale ale 

şcolii de box. Pe aceste panouri vor fi plasate fotografii, ce reflectă diferite etape de implementare 

a proiectului, lista lucrarilor efectuate, rapoarte privind cheltuielile financiare, etc. Responsabil de 

amplasarea materialelor informative vor fi un cate un colaborator al CR Briceni si Primariei s. 

Grimancauti. 

De asemenea vor fi publicate periodic (cel putin 1 data in trimestru) materiale informative si 

articole în ziarul raional „Meleag Natal”, editat in Briceni, care va informa populaţia despre 

implementarea proiectului şi rezultatele obtinute. 
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 Emisiuni TV si radio 

În scopul informării mai ample a cetăţenilor despre activităţile proiectului, dar şi diseminării 

rezultatelor pozitive, vor fi emise un şir de ştiri şi emisiuni televizate la postul de televiziune 

„Canal X” din Briceni. În cadrul acestor emisiuni se va pune accentul pe importanţa procesului de 

dezvoltare regională pentru Moldova, impactul proiectelor de dezvoltare regională pentru 

localităţile din regiune. De asemenea aceste emisiuni vor purta un caracter educativ penru  

cetăţeni, manifestat prin informarea lor despre importanţa atitudinii grijulii faţă de obiectele de 

infrastructură renovate. 

3.4.1. Stadiul în obţinerea avizelor/ autorizaţiilor necesare implementării proiectului şi 

data estimată cînd pot fi  obţinute avizele/autorizaţiile. 

Proiectul dispune de Documentaţia tehnică completă pentru lucrările de eficienţă energetică, 

elaborată în anul 2016 de o întreprindere specializată. Documentaţia tehnică dispune de Raportul 

de verificare a proiectului elaborat de Serviciul de Stat pentru Verificare şi Expertizarea 

Proiectelor şi Construcţiilor al MDRC. De asemenea, în proces de lucru se află efectuarea 

Auditului Energetic al obiectului, care se află la etapa finală şi va fi depus în luna septembrie 

2016. La proiect sunt anexate avizele serviciilor specializate (Inspecţia Ecologică de Stat, 

Centarul de Sănătate Publică, Serviciul Stării Excepţionale).  

 

3.5 Metodologia  

Indicaţi (max. 2 pagini): 

Activităţile proiectului vor fi realizate conform planului de implementare elaborat. 

Respectiv, la etapa de lansare a activităţilor se vor pregăti nota informativă a proiectului, devizul 

de cheltuieli şi draftul contractului de finanţare. Echipa de implementare va organiza şedinţa de 

lansare a proiectului unde se va semna contractul de finanţare între actorii implicaţi în 

implementarea proiectului. 

Lucrările de construcţii se vor realiza în urma organizării procedurilor de achiziţii publice 

conform legislaţiei în vigoare, respectiv vor fi elaborate caiete de sarcini pentru achiziţionarea 

lucrărilor preconizate în baza documentaţiei tehice. 

Pentru asigurarea transparenţei şi efectuarea calitativă a lucrărilor de eficienţă energetică 

va fi anunţat un tender. Informaţia despre termenii licitaţiei va fi plasată atît pe paginile ziarelor 

locale / raionale, cît şi în cele naţionale.  

Pentru a realiza obiectivul proiectului care se referă la consolidarea capacităţilor APL şi a 

instituţiei responsabile şi a asigura o calitate bună a seminarelor de instruire, va fi anunţat un 

concurs pentru o companie în scopul selectării celei mai bune oferte de instruire. Rolul APL se va 

referi la selectarea participanţilor pentru seminare şi asigurarea localului. 

Pentru a informa cetăţenii despre activităţile proiectului, vor realizate 4 emisiuni radio / 

TV şi vor fi plasate materiale informative pe 6 panouri instalate în locuri publice. 

La finalizarea lucrărilor de construcţii se va organiza recepţia lucrărilor, ulterior obiectul 

investiţiei va fi transmis către beneficiarul final. 

Campania de informare a proiectului va conţine publicitate mass-media, elaborarea şi plasarea a 6 

panouri informative (1 panou va fi amplasat în incinta CR Briceni şi 1 panou la şcoala-Internat 

Sportivă, cite 1 panou la fiecare filială). De asemenea vor fi elaborate comunicate de presă, ce vor 
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fi plasate pe pagina web a CR Briceni şi a ADR Nord unde vor fi prezentate activitaţile şi 

rezultatele proiectului. Vor fi organizate întâlniri între membrii echipei de implementare şi 

potenţiali beneficiari în legătură cu activităţile derulate în cadrul proiectului, condiţii de acces şi 

participare. 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor proiectului CR Briceni şi Primăria s. Grimăncăuţi va oferi 

sala de sedinţe din cadrul consiliului, va delega un manager de proiect ce va monitoriza 

implementarea proiectului, de asemenea va asigura eliberarea autorizaţiei de construcţie şi alte 

documente relevante implementării proiectului.
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3.1 Durata şi planul de acţiuni 

4 Durata proiectului va fi de 24 luni. 

5 Notă: În planul de acţiuni  nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activităţile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. 

Planul de acţiuni trebuie să fie  suficient de detaliat, oferind astfel informaţii clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activităţi 

reieşind din produsele şi rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acţiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model: 

Planul de acţiuni al proeictului ”Asigurarea eficienţei energetice a clădirii şcolii-internat sportive din s. Grmăncăuţi, raionul Briceni ”                                                                                                                                                                                                

Produse  Activitati 

ANUL1 ANUL 2 ANUL 3 
Instituţia  

responsabilă 

Parti     

implicate  

Indicatori de 

progres/Puncte de 

reper 
semestru 

1 

semestru 

2 

semestru 

1 

semestru 

2 

semestru 

1 

semestr

u 2 

Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăuţi, r-l Briceni 

Produsul 1.1 

Capitolul EE 

elaborat în strategia 

locală a APL s. 

Grimăncăuţi           

                         

Activitate 1.1.1  Formarea 

grupului de lucru pe 

domeniul EE 

 X           
Primăria s. 

Grimăncăuţi           
ADR Nord  

Grup de lucru EE 

creat. 

Activitate 1.1.2 Elaborarea 

capitolului EE din strategia 

locală a APL s. Grimăncăuţi           

X   X         
Grupul de 

lucru AAC  

CR Briceni, 

Primăria s. 

Grimăncăuţi           

ADR Nord 

 

Capitolul EE 

elaborat 

Activitate 1.1.3 Aprobarea 

capitolului EE din strategia 

locală a APL s. Grimăncăuţi           

  X    
Primăria s. 

Grimăncăuţi           
ADR Nord 

Capitolul EE  

aprobat de CL 

Activitate 1.1.4 Elaborarea 

Planului local pentru 

sectorul EE al APL s. 

Grimăncăuţi           

  X    
Primăria s. 

Grimăncăuţi           

CR Briceni, 

ADR Nord 

 

1 Plan local pentru 

sectorul EE 

elaborat 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcoala Naţională de Box în domeniul EE este eficientă         

Produsul 2.1  APL 

II, APL I şi şcoala 

Naţională de Box 

semnează un Acord 

de cooperare în 

domeniul EE 

Activitate 2.1.1  Organizarea 

unei şedinţă de lucru cu 

actorii implicaţi privind 

modalitatea cea mai 

eficientă de cooperare între 

APL II, APL I şi şcoala 

Naţională de Box 

 X           CR Briceni 

Primăria s. 

Grimăncăuţi, 

ADR Nord  

 

 

Sedinţă de lucru 

organizată 

Activitate 2.1.2  Semnarea 

acordului de cooperare în 

domeniul EE între APL II, 

APL I şi şcoala Naţională de 

   X          CR Briceni 
 Primăria s. 

Grimăncăuţi 

Acord de cooperare 

semnat 
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Box.      

Produsul 2.2  

Contract de 

delegare a 

obiectului renovat 

EE de către APL II 

către şcoala 

Naţională de Box 

Activitate 2.2.1  Elaborarea 

şi consultarea cu APL a 

proiectului contractului de 

delegare a obiectului renovat 

EE 

   X  X       CR Briceni  

Primăria s. 

Grimăncăuţi, 

şcoala 

Naţională de 

Box, ADR 

Nord  

Contract de 

delegare elaborat 

Activitate 2.2.2  Semnarea 

Contractului de delegare a 

obiectului renovat  EE către 

şcoala Naţională de Box 

     X       CR Briceni  

Primăria s. 

Grimăncăuţi, 

şcoala 

Naţională de 

Box, ADR 

Nord  

Contract de 

delegare semnat 

Rezultatul 3: Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este  asigurată din punct de vedere EE 

 

 

 

 

 

Produsul 3.1 

Infrastructura 

şcolii-internat 

sportive renovată 

EE                                      

Activitate 3.1.1  Elaborarea 

şi aprobarea documentaţiei 

tehnice şi a caietelor de 

sarcini la nivel naţional              

X            

CR Briceni, 

ADR Nord, 

MDRC 

MDRC  

 

1 caiet de sarcini 

elaborate şi aprobat 

Activitate 3.1.2   

Organizarea achiziţiilor 

publice – achiziţionarea 

lucrărilor de renovare EE 

X            ADR Nord CR Briceni 

 

Procedura de 

achiziţie public 

organizată 

Activitate 3.1.3  Executarea  

lucrărilor de renovare EE 
 X X    OE 

RT, AP, ADR 

Nord, CR 

Briceni 

 

Masură de 

investiţie executată 

Activitate 3.1.4   

Organizarea achiziţiilor 

publice – achiziţionarea 

procurărilor şi echipament 

 X     ADR Nord CR Briceni 

 

Procedura de 

achiziţie public 

organizată 

Activitate 3.1.5  Procurarea 

unităilor a echipamentului şi 

inventarului 

 X X    OE 

RT, AP, ADR 

Nord, CR 

Briceni 

 

Masură de 

investiţie executată 

Activitate 3.1.6  Recepţia la 

terminarea lucrărilor ţi finală 

a lucrărilor executate 

   X   CR Briceni 

RT, AP, ADR 

Nord, 

Primăria s. 

Grimăncăuţi 

 Proces verbalde 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor şi finală 

Activitate 3.1.7  

Transmiterea obiectului 

renovat EE către şcoala 

Naţională de Box 

   X   ADR Nord CR Briceni 

 

Obiect de investiţie 

transmis 
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Rezultatul 4 : CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcoala Naţională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat 

Produsul 4.1   

Personalul şcolii 

Naţionale de Box 

gestionează 

obiectul renovat 

EE în conformitate 

cu instrumentele 

interne actualizate 

şi manualul 

operaţional          

Activitate 4.1.1   Personalul 

şcolii Naţională de Box şi 

APL  s. Grimăncăuţi 

participă la seminarele de 

instruire în domeniul EE 

     X       

Şcoala 

Naţională de 

Box 

CR Briceni,  

ADR Nord 

 

 

 

5 angajati ai şcolii 

Naţională de Box şi 

APL  s. 

Grimăncăuţi  

instruiti 

Rezultatul 5 : Cetăţenii din s. Grimăncăuţi şi alte localităţi din r-l Briceni informaţi despre obiectul renovat EE 

Produsul 5.1   

Campanie de 

informare a 

beneficiarilor finali 

privind asigurarea 

EE                             

Activitate 5.1.1          

Elaborarea termenilor de 

referinţă         

X            
ADR Nord, 

CR Briceni 
partenerii 

 

Activitate 5.1.2   

Organizarea procedurilor de 

achizţie publică – 

achiziţionarea serviciilor de 

organizare a campaniei de 

informare. 

X      ADR Nord CR Briceni 

 

Proceduri de 

achiziţie organizate 

Activitate 5.1.3   Realizarea 

campaniei de informare prin 

intermediul ONG contractat: 

elaborarea şi distribuirea de 

materiale promoţionale, 

campanii media 

   X X   X     
ONG 

contractat 

CR Briceni, 

partenerii, 

ADR Nord 

 

 

1 campanie de 

informare 

organizata 
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4. REZULTATE PRECONIZATE 

4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-ţintă /beneficiarilor 

Indicaţi  (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăţi: 

4.1.1 Situaţia grupurilor-ţintă /beneficiarilor. 

În ultimele decenii Şcoala Naţională de Box din Grimancauţi a devenit cunoscută nu doar 

ţară, ci şi peste hotare, graţie rezultatelor obţinute de discipolii săi prin măiestrii demonstrate 

în cadrul turneelor sportive, aducînd Republicii Moldova trofee sportive de la Campionate 

Mondiale, Campionate Europene si Jocuri Olimpice. 

Actualmente, Şcoala Naţională de Box antrenează cu succes zeci de tineri din localităţile 

raionului Briceni, care îşi desăvîrşesc măestria sportivă atît în s. Grimăncăuţi, cît şi alte filiale 

ale şcolii create în cîteva localităţi din raion.  

Renovarea şi eficientizarea energetică a clădirii şcolii-internat sportive din s. Grmăncăuţi, care 

a fost transmisă de către Consiliul local Grimăncăuţi în posesie şi utilizare pentru ca tinerii 

discipoli din alte localităţi să fie plasaţi cu regim de cazare permanent cu statut de internat. 

Astfel, în urma implementării proiectului şi creării condiţiilor optime de trai al tinerilor 

sportivi, ei vor avea mai bune condiţii şi mai mult timp pentru a se dedica procesului de 

instruire şi antrenament. Totodată, după renovarea şcolii-internat sportive în cadrul şcoli de 

Box se vor putea antrena şi tineri talentaţi din alte localităţi şi din alte raioane ale ţării. 

 

4.2 Produse si Rezultate  

(max. 300 de cuvinte).  

Produse: 

Produsul 1. Ferestre eficiente energetic instalate 

Indicator de produs I: - m2 ferestre efcieinte energetic instalate  

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 142,83 m2. 

 

Produsul 2. Uşi eficiente energetic instalate 

Indicator de produs 2: - m2 uşi eficiente energetic instalate 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 86,90 m2. 

 

Produsul 3. Pereţi şi tavane izolaţi termic, m2 

Indicator de produs 3: - m2 pereţi şi tavane izolaţi termic 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 202 m2. 

 

Produsul 4. Corpuri de iluminat eficiente energetic 

Indicator de produs 4: Nr. Corpuri de iluminat eficiente energetic instalate 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 27. 

 

Produsul 5. Sistem de încălzire eficient instalat 

Indicator de produs 5: Nr. Sistem de încălzire eficient instalat 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 1. 

 

Produsul 6. Sistem de ventilare eficient instalat 

Indicator de produs 6: Nr. Sistem de ventilare eficient instalat 
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Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 1. 

Rezultate (efecte pe termen/lung). 

Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăuţi, 

r-l Briceni. 

Indicator de rezultat I:  

Capitolul EE actualizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a s. Grimăncăuţi; (valoare 

Iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). 

 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi în domeniul EE este 

eficientă. 

Indicator de rezultat 2: 

- CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi au semnat un Acord de cooperare în domeniul EE 

(valoare Iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1); 

Contract de delegare a obeictului renovat EE de către CR Briceni către şcoala Naţională de 

Box este semnat (valoare iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). 

 

Rezultatul 3: Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este  asigurată din 

punct de vedere EE. 

Indicator de rezultat 3: 

Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este renovată EE (valoare iniţială 

anul 2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). 

 

Rezultatul 4: CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcoala Naţională de Box sunt capabile să 

gestioneze în mod eficient obiectul renovat. 

Indicator de rezultat 4: 

APL II şi II, şcoala Naţională de Box gestionează eficient obiectul renovat EE în conformitate 

cu instrumentele interne actualizate şi manualul operaţional (valoare iniţială anul 2016 – 0; 

ţintă anul 2020 – 1). 
 

Rezultatul 5: Cetăţenii din s. Grimăncăuţi şi alte localităţi din r-l Briceni informaţi despre 

obiectul renovat EE. 

Indicator de rezultat 5: 

Nr. cetăţenii din r-l Briceni informaţi despre EE (valoare iniţială anul 2016 – 0; ţintă anul 

2020 – 20000) . 

             

4.3 Efectele multiple 

 (max. 300 de cuvinte)  

 

Descrieţi posibilităţile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzînd la următoarele 

întrebări: 

 Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune? 

 Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de 

persoane din regiune? 

 Rezultatele proiectului pot declanşa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact 

benefic asupra dezvoltării regiunii? 
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Implementarea acestui proiect va demonstra gestionarilor altor clădiri publice din raionul 

Briceni şi raioanelor învecinate, că prin aplicarea complexă a soluţiilor eficiente energetic este 

posibil de micşorat cheltuielile de intreţinere a clădirilor prin micşorarea pierderilor de 

căldură (izolare termică) şi aplicarea tehnologiilor moderne de încălzire, ventilare şi iluminat. 

Ideea acestui proiect poate fi multiplicată şi în alte localităţi / regiuni ale Republicii 

Moldova care dispun de un potenţial sportiv ridicat şi infrastructură sportivă adecvată 

existentă, asigurînd oportunităţi reale de dezvoltare a diferitor discipline sportive, atragerea 

tinerilor în activităţi sportive, dezvoltarea performanţelor sportive a tinerilor talentanţi. 

 

 

4.4 Durabilitate şi sustenabilitate 

(max. 300 cuvinte) 

 Delimitaţi următoarele trei dimensiuni ale durabilităţii: 

4.4.1  Modalitatea de susţinere/ alimentare  financiară a  proiectului după finalizarea lui 

(descrieţi capacitatea de operare şi de întreţinere a investiţiei după finalizare) 

In scopul asigurarii durabilităţii obiectului renovat prin lucrări de eficienţă energetică 

efectuate  va fi elaborat un plan de asigurare a durabilitatii financiare, care va include 

cheltuielile necesare pentru menţinerea obiectului reconstruit în stare optimă şi funcţională, cu 

condiţii adecvate pentru ca tinerii sportivi să aibă posibilitate de dezvoltare continuă a 

performanţelor. Planul de durabilitate şi asigurare a eficienţei energetice va fi elaborat de 

către şcoala Naţională de Box împreună cu partenerii proiectului, Primăria s. Grimăncăuţi şi 

Consiliul Raional Briceni. Concomitent toţi aceşti factori interesaţi vor depune eforturi 

permanente pentru a identifica noi surse necesare pentru dezvoltarea infrastucturii şcolii de 

Box şi crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea noilor generaţii de sportivi performanţi. 

 

4.4.2 Nivelul instituţional (Ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfăşurarea 

activităţilor după finalizarea proiectului?). 

In scopul asigurari unui management eficient al obiectului reabilitat, şcoala Naţională de Box 

susţinută de Primăria s. Grimăncăuţi va beneficia de asistenta in instruirea anajatilor sai, cat si 

in elaborarea unui plan de dezvoltare al organizatiei orientat spre modernizarea intreprinderii 

si sporirea capacitatilor de gestiune.  

In ultimul semestru al proiectului vor fi realizate 2 seminare pentru personalul şcolii Naţională 

de Box: „Asigurarea Efiecienţei energetice a clădirilor publice” si „Managementul calitatii 

serviciilor publice”.  

In ultima luna de implementare a proiectului va fi realizat un atelier de lucru in cadrul caruia 

cu suportul exeprtilor contractati va fi elaborat un plan de dezvoltare al instituţiei sportive. 

Planul va include urmatoarele capitole: managementul organizatiei, managementul serviciilor, 

asigurarea durabilitatii financiare. 

 

4.5 Informare şi publicitate 

( maximum 1/2 pagini) 

Precizaţi măsurile pe care le veţi lua pentru ca  proiectul să fie popularizat/ cunoscut. 
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( Va fi inclusă, cel puţin, următoarea modalitate de informare şi de publicitate: anunţurile în 

ziarele regionale şi/sau locale privind demararea proiectului, finalizarea lui, în ultimul caz 

menţionîndu-se  rezultatele obţinute).  
 

In scopul popularizarii proiectului vor fi prevazute actiuni de mediatizare la etapa de 

lansare, implementare si finalizare a proiectului. Implementarea proiectului va incepe cu 

desfasurarea unei conferinte de lansare cu participarea presei si actorilor de baza implicati in 

proiect. In acsest sens va fi elaborat un comunicat de presa ce va fi distribuit in toate 

mijloacele media posibile. La etapa de finalizare a proiectului va fi organizat un eveniment 

public de amploare cu partiparea a mai multor oficialitati, finantatori, APL de nivelul I si II 

din raionul Briceni, reprezentanti media, beneficiari. In cadrul evenimentului vor fi 

mentionate rezultatele proiectului si impactul acestuia. 

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare organizate vor fi utilizate următoarele 

instrumente de informare:  

 Panouri de informare. Vor fi instalate 3 panouri, primăria va actualiza lunar 

informaţia despre proiect. Va fi afişat graficul desfăşurării lucrărilor de construcție, 

proiecte de dezizie privind stabilirea tarifelor, etc. 

 Mass-media locală. Cel puţin odată în lună vor fi publicate reportaje despre 

implementarea proiectului, materiale instructive şi educative, anunţurile şi informaţiile 

actuale. 

 Pliante despre proiect. Pliantul va fi difuzat în cadrul întîlnirilor cu cetăţenii, în cadrul 

altor activităţi organizate pentru locuitorii celor 10 localităţi. 

In cadrul proiectului vor fi realizate emisiuni TV si radio cu o periodicitate trimestriala. 

Protagonişti ai acestor emisiuni vor fi ai Consiliului Raional Briceni, ai primariei s. 

Grimancauti a şcolii Naţionale de Box. La fel vor fi oferite ziarelor locale şi regionale 

informaţii despre procesul de derulare a proiectului. 

Pe toată perioada de derulare a proiectului pe 6 panouri informative instalate în locuri publice 

din or. Briceni si s. Grimancauti, vor fi plasate materiale informative despre realizarea 

proiectului (fotografii, activităţi realizate, rapoarte de activitate, rapoarte financiare). 

Responsabili de plasarea informaţiei pe panouri vor fi un cite un colaborator al primăriei 

Briceni si Grimancauti, desemnati de conducerea acestor institutii. 

 

5. MATRICEA CADRUL LOGIC 

Completaţi  formularul de mai jos 

 

6. RISCURILE PROIECTULUI 

Completaţi  formularul de mai jos 

 

7. BUGETUL PROIECTULUI 

Completaţi formularul de mai jos  
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A P R O B A T :______________________ 

„__12___” __august__2016 

 

Plan de acţiuni privind asigurarea durabilităţii proiectului: 
”Asigurarea eficienţei energetice a clădirii şcolii-internat sportive din s. Grmăncăuţi, raionul Briceni” 

 

Nr./o Acţiuni Termen de 

realizare 

Responsabili  

  

Parţi 

implicate 

Costul, 

lei 

Sursa de 

finanţare 

Indicatori de 

progres 

Instituţia persoana 

responsabilă, 

funcția 

Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăuţi, r-l Briceni 

 

1.1 Şedinţe comune de 

planificare privind 

servciul de salubrizare 

Semestrial  CR Briceni Preşedintele 

raionului 

Primăria s. 

Grimăncăuţi 

- - Şedinţe 

semestriale 

organizate 

1.2 Actualizarea strategiei 

de dezvoltare locală a 

s. Grimăncăuţi, 

inclusiv la capitolul EE 

Post-

implementarte 

Primăria s. 

Grimăncăuţi 

Primarul CR Briceni, 

şcoala 

Naţioală de 

Box 

 Contribuţia 

APL 

Capitolul EE 

actualizat în 

strategia 

locală a s. 

Grimăncăuţi 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi în domeniul EE este eficientă 

 

2.1 Organizarea şedinţelor 

de lucru privind 

cooperarea in sectorul 

EE 

semestrial CR Briceni Preşedintele 

raionului 

10 APL-uri 

partenere 

- - Sedinte de 

lucru 

semestriale 

organizate 

2.2 Şcoala Naţională de 

Box va prelua obiectul 

renovat prin 

intermediul unui 

contract de delegare de 

la APL 

2020 şcoala 

Naţională de 

Box 

Directorul CR Briceni, 

APL s. 

Grimăncăuţi 

 Bugetul local Contract de 

delegare 

semnat si 

aprobat 
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Rezultatul 3: Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este  asigurată din punct de vedere EE 

 

3.1 Durabilitatea clădirii 

şcolii-internat sportive 

din s. Grmăncăuţi din 

punct de vedere EE 

asigurată 

2025 şcoala 

Naţională de 

Box 

Directorul CR Briceni, 

Primăria s. 

Grimăncăuţi 

 Resurse locale 

 

Infrastuctura 

creata 

menţinută în 

stare bună 

3.2 Fonduri suplimentare 

accesate pentru 

dezvoltarea şcolii-

internat sportive 

2025 Primăria s. 

Grimăncăuţi 

Primarul şcoala 

Naţională de 

Box 

 Resurse 

externe 

Nr. resurse 

accesate 

Rezultatul 4 : CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcoala Naţională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat  

 

4.1 Identificarea 

necesitatilor de 

instruire a 

reprezentanţilor APL I 

şi II şi a şcolii 

Naţionale de Box 

2020 şcoala 

Naţională de 

Box 

Directorul CR Briceni, 

Primăria s. 

Grimăncăuţi 

  Necesităţi 

identificate 

4.2 Instruirea personalului 

şcolii Naţionale de 

Box şi reprezentanţilor 

CR Briceni, Primăria s. 

Grimăncăuţi în 

domeniul EE 

2020 şcoala 

Naţională de 

Box 

Directorul CR Briceni, 

Primăria s. 

Grimăncăuţi 

 Resurse locale Nr. Personal 

instruit 

Rezultatul 5 : Cetăţenii din s. Grimăncăuţi şi alte localităţi din r-l Briceni informaţi despre obiectul renovat EE 

 

5.1 Informarea locuitorilor 

din s. Grimăncăuţi şi 

alte localităţi din r-l 

Briceni despre obiectul 

renovat şi asigurarea 

EE a clădirilor publice 

2020 CR Briceni Preşedintele 

raionului 

Primăria s. 

Grimăncăuţi, 

şcoala 

Naţională de 

Box 

 Buget local Nr. cetăţeni 

informaţi 
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Matricea Cadrul Logic  

Denumirea Proiectului:  Asigurarea eficienţei energetice a clădirii şcolii-internat 

sportive din s. Grmăncăuţi, raionul Briceni 

   

Obiectivul/Scopul Proiectului Indicatori (max. 5) Surse şi mijloace de 

verificare 

Presupuneri 

Obiectivul General al Proiectului: 

Crearea condiţiilor optime pentru tinerii 

sportivi în cadrul şcolii-Internat Sportive 

din s. Grimăncăuţi, r-l Briceni utilizând 

tehnologiile energo-eficiente. 

- Condiţii optime create pentru viitorii 

sportivi de perfomanţă (gen de sport - 

box) din regiune; 

- Rezultate sporite cu circa 30% în 

competiţiile naţioanle şi internaţionale de 

către discipolii şcolii Naţionale de Box  

- Rapoartele 

proiectului, 

- Rapoartele statistice 

- Rapoarte de audit  

 

Obiectivele Specifice:  

OS 1: Reducerea consumului de energie 

termică a şcolii-Internat Sportive prin 

renovarea şi termo-izolarea clădirii şcolii-

Internat Sportive.  

OS 2: Minimizarea cheltuielilor 

operaţionale a şcolii-Internat Sportive prin 

instalarea sistemelor electrice, de iluminare, 

încălzire şi ventilare moderne. 

Includeţi indicatoriiObiectivelor specifice 

ale proiectului 

- Consumul de energie termică a şcolii-

Internat Sportive redus cu circa 40%; 

- Cheltuieli operaţionale a  a şcolii-

Internat Sportive reduse cu circa 40% 

- Condiţii optime create pentru discipolii 

şcolii Naţionale de Box în cadrul şcolii-

internat sportive renovate. 

- Rapoartele 

proiectului, 

- Rapoartele 

intreprinderii 

specializate, 

- Fotografii, 

- Publicatii in presa 

scrisa si electronica, 

- Rezultatele 

chestionarii 

populatiei 

Care sunt presupunerile care 

trebuie luate în considerare 

pentru atingerea obiectivului 

proiectului? 

- Implicarea redusă a unor 

parteneri în implementarea 

activităţilor proiectului, 

- intirzierea in organizarea 

tenderului si selectarea 

operatorului economic 

responsabil de efectuarea 

lucrarilor de constructie, 

- cresterea preturilor la 

materialele de constructie, 

- intrirzieri la efectuarea 

tranşelor de finanţare conform 

graficului stabilit 
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Rezultate  (max. 5) 

Rezultatul 1: Planificarea şi programarea 

locală armonizată în sectorul EE în s. 

Grimăncăuţi, r-l Briceni. 

 

 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni 

şi APL s. Grimăncăuţi în domeniul EE este 

eficientă. 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul 3: Infrastructura şcolii-internat 

sportive din s. Grimăncăuţi este  asigurată 

din punct de vedere EE. 

 

 

Rezultatul 4: CR Briceni, APL s. 

Grimăncăuţi şi şcoala Naţională de Box 

sunt capabile să gestioneze în mod eficient 

obiectul renovat. 

 

 

 

 

Rezultatul 5: Cetăţenii din s. Grimăncăuţi 

şi alte localităţi din r-l Briceni informaţi 

despre obiectul renovat EE. 

 

Indicator de rezultat I:  

- Capitolul EE actualizat în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală a s. 

Grimăncăuţi; (valoare Iniţială anul 

2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). 
 

Indicator de rezultat 2: 

- CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi au 

semnat un Acord de cooperare în 

domeniul EE (valoare Iniţială anul 

2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1); 

- Contract de delegare a obeictului 

renovat EE de către CR Briceni către 

şcoala Naţională de Box este semnat 

(valoare iniţială anul 2016 – 0; ţintă 

anul 2020 – 1). 
 

Indicator de rezultat 3: 

- Infrastructura şcolii-internat sportive 

din s. Grimăncăuţi este renovată EE 

(valoare iniţială anul 2016 – 0; ţintă 

anul 2020 – 1). 
 

Indicator de rezultat 4: 

- APL II şi II, şcoala Naţională de Box 

gestionează eficient obiectul renovat 

EE în conformitate cu instrumentele 

interne actualizate şi manualul 

operaţional (valoare iniţială anul 

2016 – 0; ţintă anul 2020 – 1). 
 

Indicator de rezultat 5: 

Nr. cetăţenii din r-l Briceni informaţi 

despre EE (valoare iniţială anul 2016 – 

0; ţintă anul 2020 – 20000) . 

- Rapoartele 

proiectului, 

- documentaţia de 

evaluare specifică şi 

audit 

- apariţii în presa 

scrisă, radio şi TV, 

- documentaţia de 

achiziţie a 

echipamentelor şi 

mijloacelor tehnice 

- documentaţia 

tehnică pentru lucrări 

de construcţie, 

- materiale foto/video 

- lista echipamentului 

procurat 

 

Care sunt condiţiile externe 

necesare (dacă există) pentru 

atingerea rezultatelor 

proiectului? 

 Intreprindere de constructie 

cu experienta avansata 

 Organizarea tenderului si 

semnarea contractului de 

finanţare şi derularea 

tranşelor de finanţare 

conform graficului stabilit 

 Angajatii intreprinderii 

responsabile de asigurarea 

durabilităţii obiectului 

renovat motivati pentru asi 

ridica nivelul de competenta 

in domeniul EE 
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Produse: 

Produsul 1. 142,83 m2 ferestre eficiente 

energetic instalate 

 

 

Produsul 2. 86,90 m2 uşi eficiente 

energetic instalate 

 

 

Produsul 3. 202 m2 pereţi şi tavane izolaţi 

termic, m2  

 

 

Produsul 4. 27 corpuri de iluminat eficiente 

energetic 

 

 

 

Produsul 5. 1 sistem de încălzire eficient 

instalat 

 

 

 

Produsul 6.  1 sistem de ventilare eficient 

 

Indicator de produs I: 

- m2 ferestre efcieinte energetic instalate  

Valoarea iniţială (anul 2016): 0 

ţinta (anul 2020): 142,83 m2 

Indicator de produs 2: 

- m2 uşi eficiente energetic instalate 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0 ţinta 

(anul 2020): 86,90 m2 

Indicator de produs 3: 

- m2 pereţi şi tavane izolaţi termic 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0 

ţinta (anul 2020): 202 m2 

Indicator de produs 4: 

Nr. Corpuri de iluminat eficiente 

energetic instalate 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0 

ţinta (anul 2020): 27. 

Indicator de produs 5: 

Nr. Sistem de încălzire eficient instalat 

Valoarea inţială (anul 2016): 0 

ţinta (anul 2020): 1 

Indicator de produs 6: 

- Rapoartele 

intermediare şi 

raportul final 

- documentaţia 

internă a proiectului, 

- beneficiarii 

proiectului 

intervievati,  

- materiale foto/video 

- listele 

participantilor la 

instruire, 

- chestionarele de 

evaluare a 

seminarelor, 

- comunicate de presa 

- mostre de materiale 

promotionale, 

- anunturile 

informatiile afisate 

pe panouri 

informative 

 

 Intreprindere de constructie 

cu experienta avansata 

 Organizarea tenderului si 

semnarea contractului de 

finanţare şi derularea 

tranşelor de finanţare 

conform graficului stabilit 

 Angajatii intreprinderii 

responsabile de asigurarea 

durabilităţii obiectului 

renovat motivati pentru asi 

ridica nivelul de competenta 

in domeniul EE 
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instalat Nr. Sistem de ventilare eficient instalat 

Valoarea iniţială (anul 2016): 0 

ţinta (anul 2020): 1 

Activităţi-cheie 

A.1..Lansarea activităţilor proiectului; 

A.2. Elaborarea şi aprobarea Capitolului EE 

din Strategia de Dezvoltare Locală a s. 

Grimăncăuţi şi integrarea acestuia în  

documentul strategic; 

A.3. Cooperarea dintre CR Briceni şi APL 

s. Grimăncăuţi privind asigurarea eficienţei 

energetice a clădirilor publice; 

A.4. Renovarea Clădirii şcolii-internat 

sportive din s. Grmăncăuţi şi asigurarea 

eficienţei energetice: 

   - schimbarea ferestrelor şi uşilor 

exterioare; 

   - izolarea termică a pereţilor şi 

acoperiţului clădirii; 

   - instalarea reţelei de electricitate cu 

instalarea corpurilor de iluminat de tip 

LED; 

   - construcţia sistemului de încălzire / 

ventilare  

Mijloace financiare 

Includeţi costul estimativ total pentru 

întregul proiect şi principalele categorii 

de cheltuieli 

 

Costul total al proiectului: 6 927 308,80 

lei 

 

Categorii de cheltuieli: 

1. Lucrări de construcţii - 6 905 308.80 

lei 

2. Servicii – 22000 lei 

- Rapoartele 

intermediare şi 

raportul final 

- documentaţia 

internă a proiectului, 

- beneficiarii 

proiectului 

intervievati,  

- materiale foto/video 

- listele 

participantilor la 

instruire, 

- chestionarele de 

evaluare a 

seminarelor, 

- comunicate de presa 

- mostre de materiale 

promotionale, 

- anunturile 

informatiile afisate 

pe panouri 

informative. 

 

Care sunt condiţiile externe 

necesare (dacă există) pentru 

asigurarea realizării 

activităţilor? 

 Parteneri implicati activ in 

implementarea activitatilor 

proiectului 

 Utilaj şi echipament 

disponibil pentru procurare 

 Exista şcoala Naţională de 

Box, motivată să dezvolte şi 

să modernizeze 

infrastructura pentru 

beneficiari 

 Viitorii sportivi interesaţi in 

realizarea activitatilor 

proiectului 
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   - construcţia cazangeriei cu cazane 

moderne eficiente. 

A.5. Dezvoltarea capacităţilor a CR Briceni, 

APL s. Grimăncăuţi şi şcolii Naţionale de 

Box în asigurarea eficienţei energetice a 

obiectului renovat; 

A.6. Organizarea campaniei de informare a 

cetăţenilor şi beneficiarilor finali privind 

asigurarea EE a clădirilor publice. 

 

 

 

 

Riscurile proiectului 

 

Nr

. 
Descrierea riscului Categoria,  

Impact (de la 1- 

semnificativ 

pînă la 4- 

nesemnificativ) 

 

Probabilitatea  

(de la 1- 

semnificativ 

pînă la 4- 

nesemnificativ) 

 

Măsuri de 

atenuare a 

riscurilor 

Partea 

respons

abilă 

Data 

identifi

cării 

riscului 

Data 

actualiz

ării 

Statutul 

 

Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăuţi, r-l Briceni 

 

1 

Neaprobarea capitolului 

EE de catre Consiliul 

local Grimăncăuţi  

Politic 2 1 

Comunicare 

eficientă între 

Primărie şi CL 

APL s. 

Grimănc

ăuţi 

   

2 

Lipsa surselor financiare 

pentru implementarea 

proiectului 

Financiar 3 2 

Atragerea de 

invesţii 

suplimentare 

APL s. 

Grimănc

ăuţi 

   

 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi în domeniul EE este eficientă 

 

3 

Cooperarea redusă între 

APL in domeniul EE 

 

Operaţional/

 

3 

 

2 

Comunicare 

eficientă între 

CR 

Briceni, 
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politic cele 11 APL APL s. 

Grimănc

ăuţi 

4 

Posibila reforma 

structural – teritorială a 

RM 

 

Legal/politic 

 

 

2 

 

3 

Elaborarea 

unui plan 

preventiv de 

reorganizare a 

serviciului 

Guvern    

 

Rezultatul 3: Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este  îmbunătăţită 

5 Majorarea costurilor la 

lucrări şi procurări 
Financiar 3 3 

Actualizarea 

bugetului 

ADR 

Nord, 

CR 

Briceni 

   

 Neîndeplinirea de către 

agentul economic 

contractat a lucrărilor în 

strictă conformitate cu un 

calendar stabilit  

Operaţional 1 2 

Monitorizare 

strictă din 

partea 

supraveghetoru

lui tehnic 

RT, 

ADR 

Nord, 

CR 

Briceni 

   

 

Rezultatul 4 : CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcoala Naţională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat 

 

10 

Capacităţi reduse de 

gestionare a obiectului 

renovat în domeniul EE 

Operaţional 2 1 

Organizarea 

seminarelor de 

instruire 

Şcoala 

Naţional

ă de Box 

   

 

Rezultatul 5 : Cetăţenii din s. Grimăncăuţi şi alte localităţi din r-l Briceni informaţi despre obiectul renovat EE 

 

11 

Nivelul redus de 

conştientizare a populaţiei 

privind asigurarea 

eficienţei energetice 

Social 2 3 

Organizarea 

campaniilor de 

informare 

CR 

Briceni, 

APL s. 

Grimănc

ăuţi 
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Bugetul proiectului „Asigurarea eficienţei energetice a clădirii 

şcolii-internat sportive din s. Grmăncăuţi, raionul Briceni” 

 

   

Cheltuieli Unitate 
Număr de 

unităţi 

Cost 

unitar 

(în lei) 

Costuri 

 (mii lei) 

Inclusiv din contul: 

FNDR 

( mii lei) 

Contrib. 

proprie 

Alte 

surse 

1. Lucrări de 

construcţii       63,80 63,80 

  

2.Lucrări de 

arhitectură       1894,31 1894,31 

  

3.Instalaţii 

interioare. 

Încălzirea şi 

ventilarea       549,06 549,06 

  

4.Cazangeria.Ter

momecanica       838,80 838,80 

  

5.Reconstrucţia 

şcolii 

(termoizolarea şi 

montarea)    2777,58 2777,58 

  

6.Supravegherea 

tehnică.    50,00 50,00 
  

2. Servicii            

2.1 Materiale  

informative    
10,000 

10,000   

2.2 Panouri 

informative buc 2 4000 
8,000 8,000 

  

Total costuri ale 

proiectului       6191,55 
6191,55 

  

Nota explicativă a bugetului: 

1. Lucrări de construcţii. Lista lucrărilor de reconstrucţie / amenajare şi costurile pentru asigurarea 

eficienţei energetice care vor fi efectuate, au fost stabilite în Documentaţia tehnică, elaborată in 

anul 2014 de către Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”. În linii 

mari ele se referă la schimbarea ferestrelor şi uşilor exterioare, izolarea termică a pereţilor şi 

acoperişului clădirii, instalarea reţelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip 

LED, construcţia sistemului de încălzire/ventilare, construcţia cazangeriei cu cazane moderne 

eficiente. Costul acestor lucrări este de 6191,55 lei. 

2. Servicii.                                                                                                                                                                      

2.1 Editarea materialelor promoţionale. Cheltuielile constituie suma de 10000 lei. Preţul include 

serviciile desing, machetare, printare a pliantelor şi posterelor.                                                                                                                                

2.2 Confecţionare panouri informative – vor fi confecţionate 2 panouri care vor fi instalate în locuri 

publice în fiecare localitate beneficiară.Costul unui panou e de 4000 lei,suma totală fiind de 8000 

lei.. 
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Înainte de a prezenta propunerea  dvs. verificaţi  dacă fiecare  componentă este completă şi 

dacă aceasta corespunde criteriilor indicate: 

 

Criteriu Trebuie să fie 

completat de 

către aplicant 

Trebuie să fie 

completat de 

către ADR 

 Da Nu Da Nu 

1.Termenul limită a fost respectat      

2. A fost completat anume formularul de cerere de 

finanţare, publicat pentru această solicitare.  

     

3.  Cererea de finanţare este scrisă în limba de stat      

4.  Există un  exemplar original şi 2 copii ale acestuia      

5.  Este anexat un CD      

6.  Cadrul logic a fost completat şi este anexat       

7.  Bugetul şi nota explicativă este prezentată în formatul 

solicitat, este estimat în lei şi e anexat 

     

8.  Proiectul nu  durează mai mult de 36 de luni ( durată 

maximă permisă) 

     

9.Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi materialele 

grafice, schiţele, desenele tehnice 

     

10. Devizul general: Formularul 9 conform CP L 

01.01.2001 confirmat de proiectant 

     

11. Raportul de verificare a proiectului       
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APLICANTUL 

1.   IDENTITATEA 

 

Denumirea juridică completă: Consiliul raional Briceni 

Adresa juridică:
 Str.Independenţei 48

 

Numărul de telefon: codul 

oraşului + numărul
 

0247 2-26-50 

0247-2-28-45 

Numărul de fax: codul oraşului 

+ numărul
 0247-2-34-92 

Adresa electronică:
 economiebriceni2006@rambler.ru 

Pagina web: Briceni.md
 

Persoana de contact implicată 

în proiect: 

Ţurcan Anatolie 

Rusanovschi Marina
 

Adresa electronică a persoanei 

de contact: 
economiebriceni2006@rambler.ru

 

Numele Gnatiuc Mihail 

Semnătura şi ştampila  

Funcţia Preşedintele raionului Briceni 

Data 12.08.2016 
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DECLARAŢIA DE PARTENERIAT 

 

Important: Această declaraţie trebuie să fie depusă atît de aplicant cît şi de  fiecare partener. 

 

Un parteneriat reprezintă o relaţie dintre două sau mai multe organizaţii, cu  responsabilităţi 

comune, din momentul  preluării proiectului finanţat din FNDR. Pentru derularea cu succes a 

proiectului e necesar ca toţi partenerii să manifeste conştiinciozitate şi să convină asupra 

următoarelor cerinţe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească formularul 

notei conceptuale şi să înţeleagă, pînă a solicita finanţarea, rolul lor în proiect. 

 

1. Partenerii trebuie să cunoască condiţiile de implementare a proiectului, precum şi 

obligaţiile lor în cadrul  proiectului. 

 

2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi şi să-i informeze complet despre 

modul cum derulează proiectul. 

 

3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative şi financiare ) cu privire la 

implementarea proiectului. 

 

4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative referitoare la activităţi, 

parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În cazul cînd există neînţelegeri şi un 

astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul va prezenta modificările respective  pentru  

aprobare la ADR. 

 

Eu am citit şi aprob conţinutul notei conceptuale:  

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale  practicilor bune de parteneriat 

 

Nume, Prenume: Dvorschi Vitalii 

Organizaţia: Primăria Grimăncăuţi 

Funcţia: Primar 

Semnătura:  

Data şi locul: 04.08.2016, s. Grimăncăuţi 
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PARTENERII APLICANTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI 

 

1. Date despre PARTENERI 

 

Această rubrică trebuie să conţină informaţia necesară pentru  fiecare organizaţie-partener, 

conform Instrucţiunii utilizatorului. 

 

 Partenerul 1 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

întreprinderii) 

Primăria  Grimăncăuţi 

Statutul juridic Administraţie Publică Locală 

Adresa juridică Raionul Briceni, satul Grimăncăuţi 

Persoana de contact Dvorschi Vitalii 

Numărul de telefon 247-48-336 

Numărul de fax 247-48-965 

Adresa electronică primaria.grimancauti@mail.ru 

Experienţa în proiecte 

similare 

Nu  

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

- 

Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

-. 
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LISTA DE VERIFICARE 

 

DATE ADMINISTRATIVE Tabelul va  fi completat de către aplicant 

Numele/denumirea 

aplicantului/ organizaţiei 

Consiliul raional Briceni 

 

Data înregistrării organizaţiei Denumirea:Consiliul raional Briceni  

 

Statutul juridic: Administraţie Publică locală de nivelul II 

Partenerul 1 Denumirea: Primăria Grimăncăuţi 

 

Statutul juridic: Administraţie Publică locală de nivelul 1 

Partenerul 2 Denumirea: - 

 

Statutul juridic: - 

NB: În continuare vor fi 

înscrişi toţi partenerii 

proiectului 
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Criteriu 

Trebuie să fie 

completat de 

către aplicant 

Trebuie să fie 

completat de 

către ADR 

Da Nu Da Nu 

1.Termenul limită a fost respectat Da     

2.A fost completat anume formularul notei conceptuale, 

publicat pentru această solicitare.  

Da     

3.Nota conceptuală este scrisă în limba de stat Da     

4.  Există un  exemplar original şi 2 copii ale acestuia Da     

5.  Este anexat un CD Da     

6.  Aplicantul şi fiecare partener au completat şi au semnat 

Declaraţia de parteneriat. Toate declaraţiile sunt ataşate 

(în caz dacă există). În cazul cînd nu aveţi vreun partener, 

indicaţi: „Nu se aplică” (NA)  

Da     

6  Declaraţia aplicantului a fost completată şi semnată Da     


