Anexa nr.2
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Agenţia de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud)

FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE

Numele aplicantului:

CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

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 „RENOVAREA CENTRULUI DE SĂNĂTATE DROCHIA
„ANATOLIE MANZIUC” PRIN EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ”
1.2 . Domeniul de intervenţie 6. Eficienţa energetică a clădirilor publice
1.3 . Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localităţile) Regiunea Nord, raionul
Drochia, oraşul Drochia
1.4 . Suma totală a proiectului, inclusiv: 12 916 262,62 lei
1.4.1. Suma solicitată de la FNDR

12 766 262,62 lei

1.4.2. Contribuţia aplicantului şi a partenerilor acestuia 150 000,00 lei
1.4.3. Alte surse financiare disponibile
Suma totală a proiectului
Lei 12 916 262,62
2.

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

12 766 262,62

% 98,84

Sumar

Durata proiectului
Obiectivele proiectului

Aplicant
Partenerul (Partenerii)

Grupul/ Grupurile-ţintă

Nr. de luni

18

Obiectivul general
Îmbunătăţirea accesului la asistenţa medicală calitativă în cadrul
sistemului de sănătate raional, prin eficientizarea energetică a
clădirii Centrului de Sănătate Drochia.
Obiectivele specifice
1. Eficientizarea energetică a clădirii CS Drochia cu 21,4% anual;
2. Îmbunatăţirea serviciilor de diagnosticare medicală;
3. Ameliorarea indicatorilor de sănătate din Regiunea de Nord;
4. Promovarea şi sporirea nivelului de conştientizare a
beneficiarilor privind eficienţa energetică.
Consiliul raional Drochia
Consiliul orăşenesc Drochia; Consiliul comunal Cotova , Consiliul
sătesc Chetrosu, Consiliul sătesc Mîndîc, Consiliul sătesc
Antoneuca, Consiliul sătesc Miciurin, Consiliul comunal Fîntîniţa,
Consiliul sătesc Ţarigrad şi Consiliul comunal Pervomaiscoe
IMSP Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”
- 52 700 pacienţi vizitatori consultaţi anual
- 40 700 pacienţi vizitatori consultaţi anual de Secţia Consultativă a
Spitalului raional Drochia
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- 169 cadre medicale
- 82609 locuitori a raionului Drochia
Beneficiarii finali
- 3169 agenţi economici
- 1058 lucrători din instituţiile preuniversitare şi preşcolare
Valori iniţiale:
Produsele
1. Lipsa unui parteneriat durabil între primarii satelor şi
proiectului(valori iniţiale
preşedintele raionului;
şi ţinta)
2. Lipsa unui program şi a planurilor locale de îmbunătăţire a
eficienţei energetice;
3. Cheltuieli considerabile pentru resursele energetice;
4. Medicii activează în condiţii nesatisfăcătoare;
5. Baza tehnico materială afectată din cauza scurgerilor de ploi;
6. Populaţia slab informată despre eficienţa energetică.
Ţinta:
1. 3 proiecte din domeniul eficienţa energetică elaborate ;
2. 1 Acord de parteneriat între administraţiile publice locale de
nivelul I şi II încheiat;
3. Clădirea CS Drochia eficientizată energetic , angajaţii şi tinerii
specialişti activează în condiţii moderne; serviciile medicale
prestate calitativ; 1,67 mln lei/anual economisiţi pentru
întreţinerea clădirii;
4. 2 instruiri a specialiştilor APL şi IMSP privind politica
energetică;
5. 2 panouri informative instalate, 3 articole, 1 comunicat de presă
publicate în mass-media locală, 1 emisiune realizată şi mai multe
afişe montate şi cîteva seminare efectuate privind mobilizarea şi
sensibilizarea populaţiei în domeniul eficienţei energetice.
Valori iniţiale:
Rezultatele
1. Lipsa unui Program şi a planurilor locale de îmbunătăţire a
preconizate(valori iniţiale
eficienţei energetice;
şi ţinta)
2. Colaborare şi cooperare insuficientă între administraţiile publice
locale de nivelul I şi II;
3. Eficientizarea energetică clădirii scazută:
- Acoperişul şi pereţii clădirii CS Drochia sunt deterioraţi şi
reprezintă numeroase defecte tehnice, precum crăpături şi nu
dispune de termoizolare
- Ferestrele şi uşile sunt vechi şi putrede permiţînd crearea
curenţilor necontrolaţi de aer;
- Subsolul se prăbuşeşte progresiv.
4. Capacităţi puţin consolidate între Administraţiile Publice Locale
cu Instituţiile Medico Sanitare Publice
5. Populaţia slab informată despre eficienţa energetică.
Ţinta:
1. 1 Program şi 9 planuri locale de îmbunătăţire a eficienţei
energetice aprobate şi adoptate la şedinţele consiliilor locale;
2. Parteneriat durabil între administraţiile publice locale de nivelul I
şi II;
3. Clădirea energetic eficientizată cu 21,4 %;
4. Grad crescut de calificare a specialiştelor administraţiileor Publice
Locale de nivelul I şi II cu Instituţiile Medico Sanitare Publice;
5. Populaţie informată, grad crescut de conştientizare despre
eficienţa energetică.
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Activităţile principale

3.

 Elaborarea, aprobarea şi adoptarea Programului şi planurilor de
îmbunătăţire a eficienţei energetice de către Consiliile locale
conform Programului Regional în Eficienţă Energetică pentru
Regiunea de Dezvoltare Nord.
 Elaborarea, aprobarea şi adoptarea planurilor de îmbunătăţire a
eficienţei energetice de către Consiliile locale conform
Programului Regional în Eficienţă Energetică pentru Regiunea
de Dezvoltare Nord.
 Organizarea şedinţelor privind încheierea acordului de
parteneriat durabil între administraţiile publice locale de nivelul I
şi II din raionul Drochia.
 Efectuarea lucrărilor de construcţii, montaj şi renovare a clădirii
CS Drochia pentru eficientizare energetică.
 Organizarea atelierelor şi şedinţelor de lucru pentru
reprezenţanţii APL-urilor şi Instituţiilor Medicale;
 Organizarea activităţilor de instruire, informare, privind
mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei în domeniul eficienţei
energetice.

Descrierea Proiectului

3.1 Obiectivul general şi obiectivele specifice
Obiectivul general
Îmbunătăţirea accesului la asistenţa medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate
raional, prin eficientizarea energetică a clădirii Centrului de Sănătate Drochia
Crearea condiţiilor moderne pentru serviciilor medicale calitative prin renovarea clădirii utilizînd
tehnologii moderne de termoizolare şi energoeficiente.
Obiectivele specifice
1. Eficientizarea energetică a clădirii CS Drochia cu 21,4% obţinînd reducerea cheltuielilor
pentru întreţinerea clădirii cu 1,67mln lei/anual
După implementarea proiectului consumul normat de energie se va micşora cu 21,4 % iar
cheltuielile de întreţinere a clădirii vor fi micşorate cu 1,67 mln lei/anual.
2. Îmbunatăţirea serviciilor de diagnosticare medicală;
După efectuarea renovării clădirii se vor obţine economii de la achitarea energiei termice şi
electrice care se vor utiliza pentru procurarea echipamentului medical rezultînd servicii
medicale mai calitative.
3. Ameliorarea indicatorilor de sănătate din Regiunea de Nord;
După îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a medicilor şi serviciilor medicale se va micşora
morbiditatea şi mortalitatea în rîndul populaţiei din Regiunea de Nord a Republicii Moldova.
4. Promovarea şi sporirea nivelului de conştientizare a beneficiarilor privind eficienţa
energetică.
Se vor organiza activităţi de instruire, informare privind mobilizarea şi sensibilizare a
populaţiei în domeniul eficienţei energetice.
3.2 Relevanţa şi impactul regional al proiectului
Referiţi-vă (max. 2 pagini) la:
3.2.1. Relevanţa proiectului în raport cu obiectivele, priorităţile, sectoarele şi măsurile
Apelului de propuneri de proiecte;
Proiectul „Renovarea Centrului de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”, prin eficientizarea
energetică” este de o mare importanţă pentru dezvoltarea Regiunii Nord, deoarece corespunde
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domeniului de interventie nr.6 Eficienţă energetică a clădirilor publice şi se conformează scopului
concursului de propuneri de proiecte privind dezvoltarea infrastructurii locale.
3.2.2. Modul în care proiectul se încadrează şi contribuie la realizarea strategiei locale/
raionale/ regionale/ naţionale/ de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanţate
din fondurile publice/ private în regiune/ raion.
Proiectul se încadrează în Strategiile de Dezvoltare Socio-Economică a oraşului Drochia şi a
raionului Drochia aprobate respectiv prin Decizia Consiliului orăşenesc nr. 7/9 din 06.12.2013 şi
Decizia Consiliului Raional nr. 2/2 din 14.04.2016.
De asemenea Proiectul se încadrează în Obiectivul specific 1. Accesul asigurat la servicii și
utilități publice calitative (măsura 1.3 Promovarea eficienței energetice) din Strategia de
Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 aprobată prin Decizia Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Nord nr. 3 din 12.02.2016. Implementarea acestui proiect poate fi o promovare reală a
politicii de dezvoltare regională în practică.
Un obiectiv al proiectului este reducerea consumului de energie la instituţiile publice,
conform Programului Regional Sectorial în Eficienţa Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord şi Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, Strategiei Naţionale de Dezvoltare a
Republicii Moldova (Moldova 2020), Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul
2030 (Hotărîrea Guvernului RM Nr. 102 din 05.02.2013).
Activităţile proiectului sunt în concordanţă cu „Politica Naţională de Sănătate 2007-2021” şi
„Strategiea de Dezvoltare a Sistemului de Sănătate în perioada 2008-2017”.
Proiectul respectiv va fi o continuitate a altui proiect finanţat de Fondul pentru Eficienţă
Energetică în cadrul căruia s-au înlocuit ferestrele şi uşile exterioare ale Spitalului raional Drochia
“Nicolae Testemiţanu”.
Implementarea acestui proiect poate fi o promovare reală a politicii de dezvoltare regională în
practică.
3.2.3. Nevoile/ necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv.
Criza economică îndelungată, sărăcia populaţiei, lipsa mijloacelor în bugetele unităţilor
administrativ teritoriale, deficienţele de investiţii în infrastructura publică au adus la agravarea
acordării asistenţei medicale. Eficientizarea energetică ineficient promovată şi susţinută de
administraţiile centrale publice.
3.2.4. Avantajele proiectului şi ale activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/
necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor/ vizate
a) Coerenţa obiectivelor proiectului cu Strategiile de Dezvoltare;
b) Proiectul este stringent pentru regiune;
c) Impulsionează dezvoltarea socio-economică a localităţilor, reduce şomajul şi numărul
cazurilor de îmbolnăviri;
d) Amplasarea georgrafică accesibilă mai localităţi deoarece instituţia este în Centrul Regiunei
Nord;
e) Îmbunătăţeşte calitatea serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional şi
reducerea consumului de energie la instituţie publică.
Analizînd economic soluţiile de reabilitare a clădirii conduc la o recuperare a investiţiei întro perioadă de timp mai mică decît durata de viaţă a materialelor şi la un cost al energiei pe kWh
mai mic mic decît cel plătit în prezent. Măsurile de reabilitare energetică vor deveni economic mai
avantajaose pe măsură ce costul energiei şi al gazului va creşte.
Perioada de recuperare a investiţiei este 6,3 ani.
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3.3 Potenţialii beneficiari (grupul-ţintă ) ai proiectului
3.3.1. Grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele
proiectului.
Consiliul raional Drochia, Consiliul orăşenesc Drochia; Consiliul comunal Cotova , Consiliul
sătesc Chetrosu, Consiliul sătesc Mîndîc, Consiliul sătesc Antoneuca, Consiliul sătesc Miciurin,
Consiliul comunal Fîntîniţa, Consiliul sătesc Ţarigrad şi Consiliul comunal Pervomaiscoe.
De proiect vor beneficia următoarele instituţii cu sediul în clădirea renovată:
IMSP Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”, IMSP Spitalul raional Drochia (Secţia
consultativă), Salvarea, Centrul comunitar mintal, Comisia de expertiză medicală a forţei de
muncă, Laboratul privat „MedExpert”, două farmacii, magazin de comercializare a ochelarilor,
magazin alimentar şi o cantină.
- 52 700 pacienţi vizitatori consultaţi anual de CS Drochia;
- 40 700 pacienţi vizitatori consultaţi anual de Secţia Consultativă a Spitalului raional Drochia;
- 169 cadre medicale, etc.
3.3.2. Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor.
- 82609 locuitori a raionului Drochia;
- 3169 agenţi economici;
- 1058 lucrători din instituţiile preuniversitare şi preşcolare.
3.3.3. Motivele selectării grupului/ grupurilor-ţintă şi a beneficiarilor.
Sănătatea populaţiei reprezintă un obiectiv de o importanţă primordială în politica raionului
Drochia.
Accesul la servicii de sănătate este un drept consacrat în Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene. Totuşi, aceasta este adesea condiţionat de situaţia socială a indivizilor. De
aceea, este deosebit de important să se garanteze accesul populaţiei inclusiv a categoriilor
defavorizate şi al persoanelor nevoiaşe la servicii de sănătate.
3.4 Descrierea detaliată a activităţilor
3.4.1. Tipurile de activităţi.
1.Lucrări de construcţii-montaj, termoizolare, renovare, înlocuire a tîmplăriei
exterioare a clădirii CS Drochia
2. Activităţilor de instruire, informare, privind mobilizarea şi sensibilizarea
populaţiei în domeniul eficienţei energetice.
Descrierea detaliată şi în ordine cronologică a activităţilor, care urmează a fi
desfăşurate în vederea obţinerii rezultatelor scontate, justificîndu-vă alegerea
făcută.
Rezultatul 1. Program şi planuri locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice aprobate şi
adoptate la şedinţele consiliilor locale.
 Activitatea 1.1.1. Elaborarea, aprobarea şi adoptarea Programului de
îmbunătăţire a eficienţei energetice de către Consiliile locale conform
Programului Regional în Eficienţă Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord.
Activitatea respectivă constă în elaborarea Programului local de
îmbunătăţire a eficienţei energetice, pentru o perioadă de 3 ani, de către
3.4.2.
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Consiliile locale a or. Drochia, Consiliile locale a or. Drochia, Antoneuca,
Chetrosu, Cotova, Fîntîniţa, Miciurin, Mîndîc, Pervomaiscoe şi Ţarigrad, pentru
a identifica oportunităţile şi resursele financiare pentru termoizolarea clădirilor,
schimbarea tîmplariei exterioare şi eficientizarea sistemului de încălzire a
instituţiilor publice.
În activitate se vor implica reprezentanţii Direcţiilor şi secţiilor Consiliului
raional Drochia, Instituţiilor medicale.
 Activitatea 1.1.2. Elaborarea, aprobarea şi adoptarea Planurilor locale de acţiune
în domeniul eficienţei energetice de către Consiliile locale conform Programului
Regional în Eficienţă Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare Nord.
Activitatea constă în elaborarea planului local de acţiune în domeniul
eficienţei pentru o perioadă de 12 luni.
Pentru aprobarea Planului local/raional, Secţia construcţii, gospodărie
comunală şi drumuri/ Primăria îl va elabora şi-l va depune la Agenţia pentru
Eficienţă Energetică. Planul respectiv va fi elaborat în conformitate cu
standardele europene cu scopul majorării eficienţei energetic a clădirilor publice
şi reducerea chelutielilor pentru întrţinerea acestora.
Rezultatul 2. Parteneriat durabil între administraţiile publice locale de nivelul I şi II.
 Activitatea 2.1.1. Organizarea şedinţelor privind încheierea acordului de
parteneriat durabil între administraţiile publice locale de nivelul I şi II din
raionul Drochia.
Activitatea constă în organizarea şedinţelor de lucru cu scopul încheierii
Acordului de parteneriat pentru asigurarea unui parteneriat durabil, management
sănătos al mijloacelor alocate, coordonarea activităţilor şi realizarea planului de
durabilitate în teritoriul administrat.
Rezultatul 3. Clădirea cu eficientizare energetică eficientă.
 Activitatea 3.1.1. Crearea echipei de implementare a proiectului.
Se va crea echipa care se va ocupa cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor
din proiectului pentru implementarea acestuia cu succes.
 Activitatea 3.1.2. Elaborarea Caietului de sarcini.
Echipa de implementare a proeictului va elabora caietul de sarcini conform
documentaţiei tehnice şi standardelor din domeniul eficienţei energetice.
 Activitatea 3.1.3 Organizarea licitaţiei de selectare a companiei de construcţii;
Activitatea constă în selectarea Antreprenorului care va efectua lucrările de
construcţie.
 Activitatea 3.1.4 Selectarea şi contractarea companiei de efectuare a lucrărilor
de construcţie;
Se va încheia contractul/contractele de antrepriză cu cîştigătorul licitaţiei.
 Activitatea 3.1.5 Selectarea şi contractarea companiilor care vor oferi servicii
de supraveghere tehnic şi control de autor;
Se vor selecta responsabil tehnic şi control de autor care vor efectua
supravegherea tehnică a lucrărilor de construcţie.
 Activitatea 3.1.6. Efectuarea lucrărilor de construcţii, montaj şi renovare a
clădirii CS Drochia pentru eficientizare energetică.
Activitatea constă în:
 Construcţia acoperişului Blocului A şi B cu suprafaţa de 3927,2 m2;

7

 Termoizolarea acoperişului Blocurilor A,B şi C a clădirii CS Drochia cu
suprafaţa de 3114,5 m2;
 Termoizolarea pereţilor exteriori cu o suprafaţă de 6922,6 m2;
 Înlocuirea ferestrelor cu o suprafaţă de 518,8 m2 şi a uşilor exterioare cu o
suprafaţă de 64,98 m2.
 Activitatea 3.1.7. Recepţia lucrărilor executate.
După finalizarea lucrărilor de construcţie-montaj se vor recepţiona lucrările şi
se vor se semna Procese-verbal de recepţie.
Rezultatul 4. Capacităţi şi aptitudini consolidate între Administraţiile Publice Locale de nivelul I
şi II cu Instituţiile Medico Sanitare Publice.
 Activitatea 4.1.1. Organizarea atelierelor şi şedinţelor de lucru pentru
reprezenţanţii APL-urilor şi Instituţiilor Medicale;
Activitatea constă în asigurarea capacităţilor de implementare cu succes a
proiectului inclusiv monitorizarea, evaluarea şi durabilitatea.
Rezultat 5. Populaţie informată şi conştientizată despre eficienţa energetică.
 Activitatea 5.1.1. Organizarea conferinţelor de începere şi finalizare a
proiectului, campaniei de informare despre activităţile proiectului.
Conferinţele de începere şi finalizare a proiectului va fi organizată în or.
Drochia în sala de şedinţe a Consiliului raional, cu participarea partenerilor de
proiect şi Instituţiilor Medicale din raion.
Pe parcursul implementării proiectului se vor instala 2 panouri informative, se
vor publica 3 articole, 1 comunicat de presă publicate în ziarul local şi regional
se va realiza o emisiune realizată şi vor fi montate mai multe afişe.
 Activitatea 5.1.2. Organizarea activităţilor de instruire, informare, privind
mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei în domeniul eficienţei energetice.
Activitatea constă în organizarea seminarelor pentru mobilizarea şi
sensibilizarea populaţiei în domeniul eficienţei energetic cu scopul de reduce
consumul de energie electrică şi termică.
3.4.3. Stadiul în obţinerea avizelor/ autorizaţiilor necesare implementării proiectului şi
data estimată cînd pot fi obţinute avizele/autorizaţiile.
Pentru implementarea proiectului sunt obţinute următoarele:
1. Aviz sanitar privind atribuirea terenului pentru constructii;
2. Aviz privind obtinerea certificatului de urbanism pentru proiectare de la
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Exceptţionale;
3. Certificat de urbanism pentru proiectare nr 68 din 06.06.2016;
4. Proiecte tehnice şi materialile grafice, Devizul general confirmat de proiectantSRL „ARHIVEP”;
5. Raportul de Audit efectuat de SC „DUMIT GRUP” SRL;
6. Rapoarte de verificare nr 0252-07-16 din 05.08.2016 şi 0252-08-16 din
17.08.2016 a proiectelor tehnice emise de Serviciul de Stat pentru Verificarea si
Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor –IS „Cadastru”
7. Paşaportul Concepţiei coloristice a faţadelor 91/15-SA elaborat de SRL
„ARHIVEP” şi coordonat cu Arhitectorul-şef al raionului Drochia.
8. Raport de expertiză tehnică cu privire la construcţia acoperişului şarpant (blocA)
9. Extras din Registrul bunurilor imobile privind proprietatea bunurilor;
10. Aviz ecologic de la Inspecţia Ecologică de Stat.
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3.4.4. Tipul echipamentului, diversitatea şi modul de distribuire a lui, în cazul în care
proiectul prevede şi achiziţia acestuia.
Procurarea echipamentului nu se prevede.
3.5 Metodologia
3.5.1 Metodele de implementare a activităţilor propuse.
Pentru alaborarea proiectului tehnic şi prezentului proiect a fost creat un parteneriat de caloborare
în soluţionarea unor probleme comune din raionul Drochia care este amplasat în Regiunea de
Dezvoltare Nord prin renovarea Centrului de Sanatate Drochia
Activităţile de implementarea şi post implementare, monitorizare, recepţie, supravegherea
lucrărilor de construcţie sunt desfaşurate în comun de toţi partenerii.
3.5.2 Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect
precedent (în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent).
Iniţial Consiliul Raional Drochia în calitate de aplicant elaborează şi prezintă la ADR Nord
Cererea de Finantare şi documentele suport.
Compania de proiectare SRL „ARHIVEP” a întocmit lista volumului de lucru de renovare şi
de efectuare a lucrărilor de eficienţă energetică a Centrului de Sănătate Drochia prin
eficientizarea energetică.
SRL „DUMIT GRUP” a elaborat Raportul de Audit Energetic a clădirii Centrului de Sănătate
Drochia.
Concomitent Aplicantul după preselecţie a completat Matricea Cadrul Logic şi Devizul
general al proiectului. Această etapă se finalizează cu întocmirea „Formularului complet de cerere
de finanţare” şi îl prezintă la ADR Nord pentru participare la concurs. După aprobarea proiectului
Aplicantul încheie un Acord de parteneriat cu ADR Nord privind implementarea lui.
Graficul executării lucrărilor de implementare preconizează o durată de 18 luni.
Implementarea proiectului se finalizează cu o recepţie finală anticipată de o perioadă de
garanţie de la recepţia lucrărilor de finalizare.
Consiliul raional Drochia are experienţă în implementarea proiectelor de eficienţă energetică
deoarece a aplicat pentru finanţare şi a obţinut-o de la Fondul pentru Eficienţă Energetică care
prevedea înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare ale Blocurilor A şi B a IMSP Spitalul raional
Drochia “Nicolae Testemiţanu”.
3.5.3 Participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi rolul
acestora;
Consiliul raional Drochia împreună cu partenerii proiectului Consiliul orăşenesc Drochia,
Consiliul comunal Cotova, Consiliul sătesc Chetrosu, Consiliul sătesc Mîndîc, Consiliul sătesc
Antoneuca, Consiliul sătesc Miciurin, Consiliul comunal Fîntîniţa, Consiliul sătesc Ţarigrad şi
Consiliul comunal Pervomaiscoe susţin ideea renovării clădirii Centrului de Sănătate Drochia.
Consiliul raional va susţinte implementarea proiectului oferind reprezentanţii Secţiei
construcţii gospodărie comunală şi drumuri şi Direcţiei economie, reforme şi atragerea
investiţiilor pentru monitorizarea activităţilor planificate.
Partenerii proiectului vor susţine proiectul prin activităţile de promovare a proiectului.
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3.5.4 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul,
instrumentele, etc.).
Centrul de Sănătate Drochia pentru implementarea proiectului va oferi spaţiu de lucru pentru
echipa de implementare, calculator, multifuncţională şi alte echipamente necesare.
1. Termoizolarea faţadelor cu polisteren expandat (EPS) cu grosimea de 100/40 mm
2. Termoizolarea planşeului cu vata minerală (MW) cu grosimea de 100 mm.
3. Termoizolarea planşeului peste subsol pe intrados cu polisteren extrudat (XPS) cu
grosimea de 100 mm în garaj.
4. Înlocuirea tîmplăriei de lemn existente cu tîmplărie cu tocuri şi cercevele din PVC în
sistem pentacamerat cu ranforsări din profele metalice galvanizate, cu geam
termoizolat dublu 4+16+4 mm.
5. Termoizolarea acoperişului Blocului A, B şi C.
6. Construirea acoperişului şarpant al Blocului A şi B.
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3.6 Durata şi planul de acţiuni
Durata proiectului va fi de 18 luni.
Planul de acţiuni a proiectului „RENOVAREA CENTRULUI DE SĂNĂTATE DROCHIA „ANATOLIE MANZIUC” PRIN EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ”
(denumirea proiectului)
ANUL 1
Produse

Activitati

ANUL 2

Părţi implicate

Indicatori de
progres/Puncte de
reper

Consiliul
Raional
Drochia

Consiliul Raional
Drochia, Centrul de
Sănătate Drochia

Program local de
îmbunătăţire a
eficienţei energetice
deţinute de Consiliile
locale;
Decizia Consiliului
Raional

Consiliul
Raional
Drochia

Consiliul Raional
Drochia, Consiliul
orăşenesc Drochia,
Consiliul comunal
Cotova, Consiliul
sătesc Chetrosu,
Consiliul sătesc
Mîndîc, Consiliul
sătesc Antoneuca,
Consiliul sătesc
Miciurin, Consiliul
comunal Fîntîniţa,
Consiliul sătesc
Ţarigrad, Consiliul
comunal
Pervomaiscoe

Consiliul
Raional
Drochia

Consiliul Raional
Drochia, Consiliul
orăşenesc Drochia,
Consiliul comunal
Cotova, Consiliul
sătesc Chetrosu,
Consiliul sătesc

Instituţia
responsabilă

Semestru
Semestru
Semestru
1
2
1
Rezultatul 1: Program şi planuri locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice aprobate şi adoptate la şedinţele consiliilor locale.
Activitate 1.1.1 Elaborarea, aprobarea şi
adoptarea Programului de îmbunătăţire a
eficienţei energetice de către Consiliile locale
conform Programului Regional în Eficienţă
Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord.

Produsul 1.1
Program şi planuri locale de
îmbunătăţire a eficienţei
energetice deţinute de
Consiliile locale;

Activitate 1.1.2
Elaborarea, aprobarea şi adoptarea Planurilor
locale de acţiune în domeniul eficienţei
energetice de către Consiliile locale conform
Programului Regional în Eficienţă Energetică
pentru Regiunea de Dezvoltare Nord.

Planuri locale de
îmbunătăţire a
eficienţei energetice
deţinute de Consiliile
locale;
Decizia Consiliului
Raional

Rezultatul 2: Parteneriat durabil între administraţiile publice locale de nivelul I şi II
Produsul 2.1
Acord de parteneriat între
administraţiile publice locale
de nivelul I şi II încheiat

Activitate 2.1.1
Organizarea şedinţelor privind încheierea
acordului de parteneriat durabil între
administraţiile publice locale de nivelul I şi II
din raionu Drochia
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Acord de parteneriat
între administraţiile
publice locale de
nivelul I şi II
încheiat, Deciziile
Consiliilor locale

Mîndîc, Consiliul
sătesc Antoneuca,
Consiliul sătesc
Miciurin, Consiliul
comunal Fîntîniţa,
Consiliul sătesc
Ţarigrad, Consiliul
comunal
Pervomaiscoe
Rezultatul 3: Clădirea cu eficientizare energetică eficientă

Produsul 3.1.
Clădirea CS Drochia
renovată, angajaţii şi tinerii
specialişti activează în
condiţii moderne; serviciile
medicale prestate calitativ;
1,67 mln lei/anual
economisiţi pentru
întreţinerea clădirii.

Activitate 3.1.1. Crearea echipei de
implementare a proiectului

Consiliul
Raional
Drochia,
Centrul de
Sănătate
Drochia

Consiliul Raional
Drochia, Centrul de
Sănătate Drochia

Dispoziţia
Preşedintelui
raionului Drochia

Activitate 3.1.2. Elaborarea Caietului de
sarcini

Consiliul
Raional
Drochia

Consiliul Raional
Drochia, Centrul de
Sănătate Drochia

Caiet de sarcini,
documentaţia tehnică

Consiliul Raional
Drochia,ADR
Nord, Centrul de
Sănătate Drochia

Documentaţia
standart, anunţ
buletin de achiziţii
publice, procese
verbale a şedinţelor
grupului de achiziţii
publice

Consiliul Raional
Drochia,ADR
Nord, Centrul de
Sănătate Drochia

Contract de
antrepriză

Consiliul Raional
Drochia,
Antreprenorul

Contracte de achiziţii
a serviciilor

Activitate 3.1.3. Organizarea licitaţiei de
selectare a companiei de construcţii;

Activitate 3.1.4. Selectarea şi contractarea
companiei de efectuare a lucrărilor de
construcţie

Activitate 3.1.5. Selectarea şi contractarea
companiilor care vor oferi servicii de
supraveghere tehnică şi control de autor;
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Consiliul
Raional
Drochia,ADR
Nord, Centrul
de Sănătate
Drochia
Consiliul
Raional
Drochia,ADR
Nord, Centrul
de Sănătate
Drochia
Consiliul
Raional
Drochia,
Centrul de
Sănătate
Drochia

Activitate 3.1.6. Efectuarea lucrărilor de
construcţii-montaj şi renovare a clădirii CS
Drochia pentru eficientizare energetică

Consiliul
Raional
Drochia,
Antreprenorul

Activitate 3.1.7. Recepţia lucrărilor executate.

Consiliul
Raional
Drochia,ADR
Nord, Centrul
de Sănătate
Drochia,
Antreprenorul

Consiliul Raional
Drochia,
Antreprenorul

Procese verbale de
recepţie a lucrărilor
executate, facturi

Consiliul Raional
Drochia,ADR
Nord, Centrul de
Sănătate Drochia,
Antreprenorul

Proces verbal la
terminarea lucrărilor,
process verbal de
recepţie finală a
lucrărilor executate,
facturi, Plan de
durabilitate, Act
predare-primire

Rezultatul 4: Capacităţi şi aptitudini consolidate între Administraţiile Publice Locale de nivelul I şi II cu Instituţiile Medico Sanitare Publice

Produsul 4.1
Publicaţii şi instruiri a
specialiştilor APL şi IMSP
privind politica energetică.

Activitate 4.1.1
Organizarea atelierelor şi şedinţelor de lucru
pentru reprezenţanţii APL-urilor şi Instituţiilor
Medicale.
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Consiliul
Raional
Drochia

Consiliul Raional
Drochia ,Consiliul
orăşenesc Drochia,
Consiliul comunal
Cotova , Consiliul
sătesc Chetrosu,
Consiliul sătesc
Mîndîc, Consiliul
sătesc Antoneuca,
Consiliul sătesc
Miciurin, Consiliul
comunal Fîntîniţa,
Consiliul sătesc
Ţarigrad, Consiliul
comunal
Pervomaiscoe

Articole publicate,
procese verbale a
şedinţelor, lista
participanţilor,
fotografii

Rezultatul 5: Populaţie informată şi conştientizată despre eficienţa energetică.

Activitate 5.1.1.
Organizarea conferinţelor de începere şi
finalizare a proiectului, campaniei de
informare despre activităţile proiectului.

Consiliul
Raional
Drochia,ADR
Nord, Centrul
de Sănătate
Drochia

Produsul 5.1.
2 panouri informative
instalate, 3 articole, 1
comunicat de presă publicate
în mass-media locală, 1
emisiune realizată şi mai
multe afişe montate şi cîteva
seminare

Activitate 5.1.2. Organizarea activităţilor de
instruire, informare, privind mobilizarea şi
sensibilizarea populaţiei în domeniul eficienţei
energetice.
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Consiliul
Raional
Drochia,ADR
Nord, Centrul
de Sănătate
Drochia

Consiliul Raional
Drochia, ADR
Nord, Centrul de
Sănătate Drochia,
Consiliul orăşenesc
Drochia, Consiliul
comunal Cotova,
Consiliul sătesc
Chetrosu, Consiliul
sătesc Mîndîc,
Consiliul sătesc
Antoneuca,
Consiliul sătesc
Miciurin, Consiliul
comunal Fîntîniţa,
Consiliul sătesc
Ţarigrad, Consiliul
comunal
Pervomaiscoe
Consiliul Raional
Drochia, ADR
Nord, Centrul de
Sănătate Drochia,
Consiliul orăşenesc
Drochia, Consiliul
comunal Cotova,
Consiliul sătesc
Chetrosu, Consiliul
sătesc Mîndîc,
Consiliul sătesc
Antoneuca,
Consiliul sătesc
Miciurin, Consiliul
comunal Fîntîniţa,
Consiliul sătesc
Ţarigrad, Consiliul
comunal
Pervomaiscoe

Agenda, invitaţii,
lista participanţilor,
fotografii

Pachetul
participantului,
agendă, lista
participanţilor,
fotografii,
2 panouri
informative,
3 articole,
1 comunicat de presă,
1 emisiune

4. REZULTATE PRECONIZATE
4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-ţintă /beneficiarilor
4.1.1 Situaţia grupurilor-ţintă /beneficiarilor.
Asigurarea cu medici de familie a raioanelor Regiunii Nord prezintă diferenţe
considerabile semnificative din furnizarea altor raione. Cu toate că sînt stabilite facilităţi
pentru a atrage tineri specialişti cu studii medicale în localităţile rurale, acestea nu au avut
rezultatul scontat. Asistenţa medicală primară acordată de medicul de familie în comun cu
echipa sa include: servicii şi activităţi profilactice; servicii medicale curative; servicii
medicale pentru situaţii de urgenţă şi activităţi de suport, dar cu părăre de rău în localitaţile
rurale nu este acordată.
Cu implementarea prezentului proiect populaţia din localităţile raionului, va beneficia
de asistenţă medicală calitativă.
După implementarea proiectului se vor reduce cheltuielile pentru consumul energiei
termice şi electrice cu 1,67 mln lei/anual. Cu banii economisiţi vor fi procurate echipamente şi
utilaje medicale moderne, medicamente, se vor achita instruirile de perfecţionare a
specialiştilor, datorită cărora se va îmbunătăţi nivelul prestării serviciilor medicale. Se vor
oferi noi locuri de muncă pentru specialişti tineri medicali.
4.2 Produse si Rezultate
4.2.1 Produse (rezultate imediate) - ceea ce proiectul va crea în fond.
Indicaţi produsele fiecărei activităţi descrise în punctul 3.4 cu valori iniţiale şi
ţinte;
Valori iniţiale:
1. Lipsa unui parteneriat durabil între primarii satelor şi preşedintele raionului;
2. Lipsa unui program şi a planurilor locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
3. Cheltuieli considerabile pentru resursele energetic:
 Ferestrele şi uşile sunt vechi, efectuate din lemn, majoritatatea fiind putrede şi
permiţînd crearea curenţilor necontrolaţi de aer
 Baza tehnico-materiala afectata din cauza scurgerilor de ploi.
 Fasada se află într-o stare deplorabilă nedispunînd de termoizolare
 Suprafeţele exterioare reprezintă numeroare defecte tehnice precum crăpături
 Acoperişul clădirii nu dispune de termoizolare
4. Medicii activează în condiţii nesatisfăcătoare;
5. Baza tehnico materială afectată din cauza scurgerilor de ploi;
6. Populaţia slab informată despre eficienţa energetică.
Ţinta:
1. Program şi planuri locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice deţinute de
Consiliile locale;
2. Acord de parteneriat între administraţiile publice locale de nivelul I şi II încheiat;
3. Clădirea CS Drochia renovată, angajaţii şi tinerii specialişti activează în condiţii
moderne; serviciile medicale prestate calitativ; 1,67 mln lei/anual economisiţi
pentru întreţinerea clădirii.
4. Publicaţii şi instruiri a specialiştilor APL şi IMSP privind politica energetică.
5. 2 panouri informative instalate, 3 articole, 1 comunicat de presă publicate în massmedia locală, 1 emisiune realizată şi mai multe afişe montate şi cîteva seminare
efectuate privind mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei în domeniul eficienţei
energetice
-
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Specificaţi şi cuantificaţi, cît mai mult posibil, produsele (ex.: … km de drum
reabilitat/construit).
3114,5 m2 de acoperiş termoizolat al clădirii CS Drochia;
3927,2 m2 de acoperiş construit al Blocului A şi B;
6372, 40 m2 de pereţi exteriori termoizolaţi;
518,8 m2 de ferestre înlocuite;
64,98 m2 de uşi înlocuite;
564,5 m2 de subsol termoizolat;
34,79 m3 de pereu renovat;
1,67 mln lei/anual economisiţi pentru întreţinerea clădirii;
5 tineri specialişti angajaţi;
25 locuri noi de muncă temporar create, pe durata implementării proiectului.

Rezultate (efecte pe termen/lung).
- Descrieţi succint rezultatele scontate ale proiectului cu valori iniţiale şi ţinte;
Valori iniţiale:
1. Lipsa unui Program şi a planurilor locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
2. Colaborare şi cooperare insuficientă între administraţiile publice locale de nivelul I şi II;
3. Eficientizarea energetică clădirii scazută:
- Acoperişul şi pereţii clădirii CS Drochia sunt deterioraţi şi reprezintă numeroase
defecte tehnice, precum crăpături şi nu dispune de termoizolare;
- Ferestrele şi uşile sunt vechi şi putrede permiţînd crearea curenţilor necontrolaţi de aer;
- Subsolul se prăbuşeşte progresiv;
4. Capacităţi puţin consolidate între Administraţiile Publice Locale cu Instituţiile Medico
Sanitare Publice;
5. Populaţia slab informată despre eficienţa energetică.
Ţinte:
1. Program şi planuri locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice aprobate şi adoptate la
şedinţele consiliilor locale;
2. Parteneriat durabil între administraţiile publice locale de nivelul I şi II;
3. Clădirea cu eficientizare energetică eficientă
4. Capacităţi şi aptitudini consolidate între Administraţiile Publice Locale de nivelul I şi
II cu Instituţiile Medico Sanitare Publice
5. Populaţie informată şi conştientizată despre eficienţa energetică.
-

Precizaţi cum va contribui proiectul la soluţionarea problemei identificate.

După implementarea proiectului vom avea o clădire eficientizată energetic, se vor obţine
economii şi se va îmbunătăţi calitatea serviciilor medicale prestate.
Populaţia, îndeosebi angajaţii Instituţiilor Publice, vor fi informaţi despre criteriile de
eficienţă energetică la achiziţia bunurilor, cerinţele legale pentru utilizare energiei astfel se va
reduce consumul de energie la nivel regional şi naţional.
- Indicaţi publicaţiile preconizate.
Articole şi comunicate de presă publicate în ziarul local şi regional.
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4.3 Efectele multiple
Descrieţi posibilităţile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzînd la următoarele
întrebări:
a) Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune?
 Instituţiile publice sunt în prezent cei mai mari consumatori de energie din
Republica Moldova din consumul naţional final de energie.
 Proiectul poate fi aplicat la toate Instituţiile Publice din Regiunea Nord, care nu
dispun sistem de încălzire eficient, ferestre şi uşi energoeficiente şi clădirile
acestora nu sunt termoizolate.
b) Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de
persoane din regiune?
 Rezultatele proiectului vor avea impact pozitiv asupra unui număr mare din
regiune prin oferirea serviciilor medicale calitative din care va rezulta nivel de
viaţă mai înalt şi morbiditate mai mică.
 Proiectul fiind un model pentru alte instituţii demonstrînd că eficienţa energetică
este factorul cheie pentru a îmbunătăţi situaţia financiară a instituţiilor.
c) Rezultatele proiectului pot declanşa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact
benefic asupra dezvoltării regiunii?
 Rezultatele proiectului vor consolida relaţiile dintre Administraţiile Publice Locale
de nivelul I şi II.
 Se vor elabora Planuri locale de acţiune în domeniul eficienţei astfel se vor elabora
proiecte noi de investiţii.
 După o promovare cu succes a eficienţei energetice se va mări consumul de
energie regenerabilă şi se vor mări producătorii de bricheţi şi palete din biomasă.
4.4 Durabilitate şi sustenabilitate
4.4.1 Modalitatea de susţinere/ alimentare financiară a proiectului după finalizarea lui
(descrieţi capacitatea de operare şi de întreţinere a investiţiei după finalizare)
După finalizarea proiectului durabilitatea şi sustenabilitatea va fi susţinută de Consiliul
raional Drochia, fondatorul IMSP „CS Drochia Anatolie Manziuc”. Reparaţiile curente şi
întreţinerea clădirii va fi finanţată şi din veniturile proprii şi economiile Centrului de Sănătate
Drochia.
De asemenea se vor elabora alte proiecte pentru obţinerea energiei din resursele regenerabile
care se vor depune la Fondul pentru Eficienţă Energetică sau alţi finanţatori.
4.4.2 Nivelul instituţional (Ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfăşurarea
activităţilor după finalizarea proiectului?).
Structuri noi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor după finalizarea proiectului nu
vor fi create. Gestionarea clădirii va fi efectuată ca şi anterior de către de IMSP „CS Drochia
Anatolie Manziuc”. Angajaţii vor fi instruiţi şi calificaţi în utilizarea eficientă a energiei.

4.4.3 Completaţi formularul de mai jos
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4.5 Informare şi publicitate
Promovarea şi vizibilitatea sunt importante pentru a face proiectul cunoscut şi remarcat.
Strategia noastră se compune din următoarile acţiuni:
1. Instalarea panourilor informaţionale care vor conţine informaţia cine finanţează
proiectul dat, titlul proiectului şi identitatea solicitantului.
2. Publicarea articolelor în presa locală şi regională.
3. Plasarea pe web-site Consiliului Raional şi a IMSP Centrului de Sănătate „Anatolie
Manziuc” a informaţiei privind rezultatele şi beneficiile acestui proiect.

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

18

APROBAT:
Vasile GRĂDINARU
Preşedintele raionului Drochia

__________________________
„19” august

2016

Plan de acţiuni privind asigurarea durabilităţii proiectului:
„RENOVAREA CENTRULUI DE SĂNĂTATE DROCHIA „ANATOLIE MANZIUC” PRIN EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ”
(denumirea)
Responsabili
Termen de
Costul,
Sursa de
Indicatori de
persoana
Nr./o
Acţiuni
Părţi implicate
realizare
lei
finanţare
progres
Instituţia
responsabilă,
funcţia
Rezultatul 1: Program şi planuri locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice aprobate şi adoptate la şedinţele consiliilor locale
Consiliul
Asigurarea
Raional
implementării
Consiliul
Drochia, ADR
Consiliul
3 instituţii publice
Vasile
1
programului de
12 luni
Raional
Nord,
raional
eficientizate
Grădinaru
îmbunătăţire a eficienţei
Drochia
conducătorii
Drochia
energetic
energetice
instituţiilor
publice
Consiliul
Organizarea şedinţelor
Raional
pentru monitorizarea şi
Procese verbale
Consiliul
Drochia, ADR
Consiliul
evaluarea implementării
Vasile
ale şedinţelor
2
12 luni
Raional
Nord,
raional
programului de
Grădinaru
Drochia
conducătorii
Drochia
imbunatăţire a eficienţei
instituţiilor
energetice
publice
Rezultatul 2: Parteneriat durabil între administraţiile publice locale de nivelul I şi II
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Agendă, Lista
Organizarea intîlnirilor
Vasile
Raional
Raional
Raional
participanţilor,
pentru schimb de
Grădinaru,
1
3 luni
Drochia,
Drochia, ADR
Drochia,
fotografii,
experienţă cu alte
Emilia
Centrul de
Nord,
Centrul de
informaţia afişată
raioane
Lopatenco
Sănătate
conducătorii
Sănătate
pe pagina web al
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Drochia

Consiliul
Raional
Atragerea investiţiilor,
Drochia
2
Permanent
colectarea de fonduri
Centrul de
Sănătate
Drochia
Rezultatul 3: Clădirea cu eficientizare energetică eficientă

1

Curăţirea periodică a
acoperişului de zăpadă

2

Efectuarea lucrărilor
pentru amenajarea
teritoriului

Vasile
Grădinaru,
Emilia
Lopatenco

instituţiilor
publice

Drochia

Centrul de
Sănătatea
Drochia
Consiliul
raional Drochia

Consiliul
Raional
Drochia,
Centrul de
Sănătate
Drochia

6 luni

Centrul de
Sănătatea
Drochia

Emilia
Lopatenco

Centrul de
Sănătate
Drochia

Centrul de
Sănătate
Drochia

12 luni

Centrul de
Sănătatea
Drochia

Emilia
Lopatenco

Centrul de
Sănătate
Drochia

Centrul de
Sănătate
Drochia

Consiliului
Raional Drochia,
Centrului de
Sănătate Drochia
Numărul
proiectelor
implementate

Acoperiş curat şi
uscat, fără
depozitări şi
presiune a zăpezii
şi scurgeri de apă
Foto Procesele
verbale de ezecuţia
lucrărilor facturi,
foto

Consiliul
raional
Procesele verbale
Centrul de
Centrul de
Efectuarea reparaţiilor
Emilia
Drochia,
de execuţie a
3
2 luni
Sănătatea
Sănătate
curente
Lopatenco
Centrul de
lucrărilor, facturi,
Drochia
Drochia
Sănătate
fotografii
Drochia
Rezultatul 4 : Capacităţi şi aptitudini consolidate între Administraţiile Publice Locale de nivelul I şi II cu Instituţiile Medico Sanitare Publice
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Procese verbale,
Organizarea periodică
Vasile
1
Permanent
Raional
Raional
Raional
fotografii, lista
a şedinţelor
Grădinaru
Drochia
Drochia
Drochia
participanţilor
Continuarea
Consiliul
Consiliul
Procese verbale,
organizării instruirilor
Consiliul
Raional
Raional
fotografii, lista
Vasile
2
în domeniul
Periodic
Raional
Drochia
Drochia
participanţilor
Grădinaru
eficientizării
Drochia
energetice
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Rezultatul 5: Populaţie informată şi conştientizată despre eficienţa energetică.

1

2

Informarea populaţiei
prin intermediul
ziarului local şi a
emisiunilor TV
Organizarea
săptămînei utilizării
eficiente a energiei

Periodic

Consiliul
Raional
Drochia

1 zi pe an

Consiliul
Raional
Drochia

Vasile
Grădinaru

Consiliul
Raional
Drochia

Consiliul
Raional
Drochia

Emisiuni TV,
fotografii

Vasile
Grădinaru

Consiliul
Raional
Drochia

Consiliul
Raional
Drochia

Emisiuni TV
prezentate,
fotografii, articole
publicate
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Matricea Cadrul Logic
Denumirea Proiectului
Obiectivul/Scopul Proiectului

Indicatori (max. 5)

 82609 cetăţeni vor avea acces la Obiectivul General al Proiectului
Îmbunătăţirea accesului la asistenţa medicală
servicii medicale de calitate
calitativă în cadrul sistemului de sănătate
 Costuri reduse pentru achiziţia
raional, prin eficientizarea energetică a
energiei termice şi electrice cu 21,4%
clădirii Centrului de Sănătate Drochia
anual
 Creşterea calitaţii prestării serviciilor
medicale
 Micşorarea indicilor morbidităţii şi
mortalităţii
 Termoizolate faţadele şi planşeul
Obiectivele Specifice
1. Eficientizarea energetică a clădirii
 Înlocuită tîmplaria de lemn existentă
Centrului de Sănătate Drochia cu 21,4
cu tîmplărie cu tocuri şi cercevele din
% anual
PVC în sistem pentaramerat cu
ranforsari din profele metalice
galavanizate, cu geam termoizolat
dublu
 acoperiş termoizolat al clădirii
 acoperiş şarpant construit al blocului
A şi B
2. Promovarea şi sporirea nivelului de
conştientizare a beneficiarilor privind
eficienţa energetică







2 panouri informative instalate
3 articole
1 comunicat de presă
1 emisiune realizată
2 instruiri
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Surse şi mijloace de
verificare

Presupuneri

-Statistici naţionale şi locale
-Anuar statistic
-Rapoartele Proiectului
-Procese verbale de recepţie
a lucrărilor executate
-Fotografii

Instabilitate politică şi
financiară
Comunicare neadecvată

- Procese verbale de recepţie
a lucrărilor executate
-facturi
- rapoartele Proiectului
-Proces verbal de recepţia la
terminarea lucrărilor
- Act de predare-primire a
bunurilor

Criza financiară
Instabilitate politică
Instabilitatea valutei
naţionale
Lipsa mijloacelor proprii
Migraţia populaţiei peste
hotare
Clădirea va fi proprietate
publică pe o perioadă mai
mare de 10 ani
Existenţa deciziilor
Consiliilor locale privind
participarea la
implementarea proiectului
Indiferenţa populaţiei

-Articole publicate în ziar
-fotografii
-Rapoartele Proiectului

Rezultate

Indicator de rezultat 1:
Valoarea iniţială (anul 2016): lipsa
programelor şi planurilor de
Rezultatul 1. Program şi planuri locale de
eficientizarea energetică
îmbunătăţire a eficienţei energetice aprobate Ţinta (anul 2018):1 Program şi 9 plan
şi adoptate la şedinţele consiliilor locale
local de îmbunătăţire a eficienţei
energetice
Indicator de rezultat 2:
Valoarea iniţială (anul 2016): 0
parteneriat
Rezultatul 2. Parteneriat durabil între
Ţinta (anul 2018-2019): 1 parteneriat, 3
administraţiile publice locale de nivelul I şi II proiecte implementate
Indicator de rezultat 3:
Valoarea iniţială (anul 2016): consum
mare de energie pentru întreţinerea
Rezultatul 3. Clădirea cu eficientizare
clădiri
energetică eficientă
Ţinta (anul 2018-2019): 1 clădire
eficientizată energetic, consum de
energie micşorat cu 21,4%
Indicator de rezultat 4:
Valoarea iniţială (anul 2016): capacităţi
Rezultatul 4. Capacităţi şi aptitudini
şi aptitudini ne consolidate
consolidate între Administraţiile Publice
Ţinta (anul 2018-2019): Grad crescut de
Locale de nivelul I şi II cu Instituţiile
Medico Sanitare Publice
calificare a specialiştilor APL şi IMSP
Indicator de rezultat 5:
Valoarea iniţială (anul 2016): populaţie
Rezultat 5. Populaţie informată şi
slab informată despre eficienţă energetică
conştientizată despre eficienţa energetică
Ţinta (anul 2018-2019): Grad crescut de
conştientizare în domeniul eficienşei
energetice a populaţiei din Regiunea
Nord
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Rapoartele Proiectului
Fotografii
Program şi Planuri locale

Acord de parteneriat
Contracte de grant

-Proces verbal de recepţia la
terminarea lucrărilor
- Act de predare-primire a
bunurilor
-facturi cu costuri reduse
pentru energie
Fotografii
Agenda, Lista participanţilor,
Proiecte elaborate

Comunicare eficientă între
reprezentanţii Consiliilor
locale
Creşterea excesivă a
costurilor resurselor
energetice
Indiferenţa populaţiei
Funcţionarea
parteneriatului

Produse
1.

2.

3.

4.

Indicator de produs 1:
Valoarea iniţială (anul 2016):0 proiecte
Program şi planuri locale de îmbunătăţire elaborate
a eficienţei energetice deţinute de
Ţinta (anul 2018): 3 proiecte de
Consiliile locale;
eficienţă energetică elaborate
Indicator de produs 2:
Acord de parteneriat între administraţiile Valoarea iniţială (anul 2016):0 acorduri
publice locale de nivelul I şi II încheiat; de parteneriat
Ţinta (anul 2018): 1 acord de parteneriat
încheiat între 9 Consilii locale
Indicator de produs 3:
Valoarea iniţială (anul 2016):1 clădire
ne eficientizată energetic
Ţinta (anul 2018): 1 clădire eficientizată
Clădirea CS Drochia renovată, angajaţii energetic
 3114,5 m2 de acoperiş termoizolat al
şi tinerii specialişti activează în condiţii
moderne; serviciile medicale prestate
clădirii CS Drochia
calitativ; 1,67 mln lei/anual economisiţi
 3927,2 m2 de acoperiş construit al
pentru întreţinerea clădirii.
Blocului A şi B
 6372, 40 m2 de pereţi exteriori
termoizolaţi
 583,78 m2 de tîmplărie exterioară
înlocuită
 1,67 mln lei/anual economisiţi pentru
întreţinerea clădirii
Indicator de produs 4:
Valoarea iniţială (anul 2016): 0 ateliere
2 instruiri a specialiştilor APL şi IMSP de lucru organizate
Ţinta (anul 2018-2019): 2 ateliere de
privind politica energetică.
lucru organizate
24

Rapoartele Proiectului
Fotografii
Agenda,
Procese verbale a şedinţelor,
Lista participanţilor,
Proiecte elaborate

Dorinta administraţiilor
locale de a elabora şi
promova proiecte în
parteneriat
Capacitatea persoanelor
implicate în activităţile
proiectului

5. 2 panouri informative instalate, 3 articole,
1 comunicat de presă publicate în massmedia locală, 1 emisiune realizată şi mai
multe afişe montate şi cîteva seminare
efectuate privind mobilizarea şi
sensibilizarea populaţiei în domeniul
eficienţei energetice

Indicator de produs 5:
Valoarea iniţială (anul 2016): informaţie
ne promovată
Ţinta (anul 2018-2019): 2 panouri
informative instalate, 3 articole publicate

Activităţi-cheie
Mijloace financiare
Lucrări de construcţie – montaj
(termoizolarea acoperişului clădirii, Costul total al proiectului:
pereţilor, ţoclu, boxelor, înlocuirea
12916262,62 lei
ferestre şi uşilor, pereu, constructia
- Lucrari de construcţii-montaj
acoperişului şarpant al Blocului A şi
12747540,00 lei
B), (trimestru 6, luna 17)
Contractarea responsabilului tehnic şi
- Servicii
a controlorului de autor
168722,62
(trimestru 1, luna 3)
- Promovare
Instalarea panourilor informative
3000,00 lei
(trimestru 1, luna 3)
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Cartea tehnică

Finanţare la timp a

proiectului conform
Procese verbale de execuţie a
contractului
lucrărilor
Contractori corespunzători
Rapoartele proiectului
Folosirea unei muncii
Contracte de antrepriză
corespunzătoare

Riscurile proiectului
Nr.
Descrierea riscului

Categoria,

Impact (de la 1semnificativ
pînă la 4nesemnificativ)

Probabilitatea
(de la 1semnificativ
pînă la 4nesemnificativ)

Măsuri de
atenuare a
riscurilor

Partea
respons
abilă

Data
identifi
cării
riscului

Data
actuali
zării

Rezultatul 1: Program şi planuri locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice aprobate şi adoptate la şedinţele consiliilor locale
Menţinera
CR
Politic
2
3
stabilităţii
1.1
Instabilititate
politică
1
Drochia
societăţii
Convingerea şi
argumentarea
Indiferenţa primarilor
suplimentară
CR
2 consiililor locale
Politic
2
1
privind
Drochia
necesitatea
implementării
proiectului

Statutul

Actualizat

Actualizat

Rezultatul 2: Parteneriat durabil între administraţiile publice locale de nivelul I şi II

3

4

Incompatibilitatea
caracterului membrilor
echipei proiectului
Iresponsabilitatea unui
din parteneri al
proiectului

Operaţional

3

4

4

3

Operaţional

Rezultatul 3: Clădirea cu eficientizare energetică eficientă
5
Calitatea
necorespunzătoare a
Legal
2
lucrărilor de proiectare

3
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Conlucrarea în
echipa,
trasparenţa
între parteneri
Organizarea
întîlnirilor şi
şedinţelor
suplimentare

CR
Drochia
CS
Drochia
CR
Drochia
CS
Drochia

Selectarea
agenţilor
economici prin
procedura de

CR
Drochia
ADR
Nord

Actualizat

Actualizat

Actualizat

6
Calitatea şi identificarea
neconcordanţelor în
documentaţia tehnică

Operaţional

3

3

Achiziţii
publice
Verificarea şi
consultarea
periodică cu
mai mulţi
experţi a
documentaţiei
tehnice

CR
Drochia
CS
Drochia

Actualizat

Rezultatul 4 : Capacităţi şi aptitudini consolidate între Administraţiile Publice Locale de nivelul I şi II cu Instituţiile Medico Sanitare Publice

10

Lipsa de timp disponibil
pentru participarea la
instruiri

Operaţional

4

3

Rezultatul 5 : Populaţie informată şi conştientizată despre eficienţa energetică.
Refuzul publicării
11 articolelor sau solicitării
costurilor prea majorate
Operaţional
4
3
din partea reprezentanţilor
mass-media
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Programarea
instruirilor în
concordanţa cu
disponibilitatea
participanţilor

CR
Drochia

Actualizat

Convingerea şi
căutarea
surselor
suplimentare

CR
Drochia

Actualizat

Bugetul proiectului

Cheltuieli

1. Lucrări de
construcţii
1.1. Lucrari de
construcţiemontaj
2. Servicii
2.1. Responsabil
tehnic (pînă la 1%)
2.2. Control de
autor (0,3%)
2.3. Panou
informativ
Total costuri ale
proiectului

Unitate

Număr
de
unităţi

Cost unitar
(în lei)

Costuri
(în lei)

12747540,00 12747540,00

Inclusiv din contul:
Contrib.
proprie/
Alte
FNDR
CS
surse
Drochia

12635782,62

serv.

1

127480,00

127480,00

serv.

1

38242,62

38242,62

buc.

2

1500,00

3000,00

3000,00

12916262,62

12766262,62

111757,38

127480,00
38242,62

150000,00

Nota explicativă a bugetului:
1.

Lucrări de construcţii.
Pentru implementarea proiectului se vor utiliza 2 Documentaţii de proiect şi un Raport de Audit
Energetic:
1. Proiectul de execuţie Obiectul nr. 91/16 „Renovarea Centrului de Sănătate ”A. Manziuc”
or.Drochia prin eficientizarea energetică a fost elaborat la data de 5 august 2016.
Expertizarea proiectului tehnic şi a devizului de cheltuieli, în valoare de 10623,02 mii lei, a
fost efectuată de Serviciul de Stat pentru Verificarea Proiectelor şi Construcţiilor la data de
05 august 2016.
2. Proiect de execuţie Obiectul Nr. 03/15 „Acoperişul şarpant al clădirii IMSP Centrul de
Sănătate Drochia „A. Manziuc” or. Drochia, blocul A, elaborat în anul 2015. Devizul de
cheltuieli în valoare de 2607,26 mii lei a fost actualizat şi expertizat de Serviciul de Stat
pentru verificarea proiectelor şi Construcţiilor la data de 17 august 2016.
3. Raportul de Audit Energetic a fost elaborat în luna august 2016, de către Auditori Energetici
autorizaţi de Agenţia pentru Eficienţă Energetică
În proiect se vor efectua lucrări generale de construcţie a Bloc A, B, C inclusiv construcţia
acoperişului Bloc A şi B, termoizolarea acoperişului Blocurilor A, B, C, pereţilor, ţoclu, boxelor,
înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare, pereului, care se vor efectua cu 3-4 grupe de lucru.
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Un grup de lucru va executa lucrările privind construcţia acoperişului şarpant al blocului A apoi
blocului B. Acoperişul Blocului C a fost construit recent fără termoizolarea planşeului.
La finisarea lucrărilor construcţiei acoperişurilor grupul de lucru va executa termoizolarea
acoperişului blocului A, B, C. Alte 2 grupuri de lucru vor efectua lucrările de termoizolare a
pereţilor, ţoclului, boxelor, pereului. În dependenţă de faptul dacă cîştigătorul licitaţiei va dispunde
sau nu de tehnologii privind prelucrarea profilurilor PVC va angaja sau nu un grup de lucru
suplimenatar care va schimba tîmplăria (uşi şi ferestre exterioare) coordonînd procesul tehnologic cu
antreprenorul
2.

Servicii.
Responsabilul tehnic va fi angajat în baza CP L.01.01-2012 Anexa C care prevede limitele de
cheltuieli pentru întreţinerea Directiei 1,1 % pentru persoană fizica se vor micsora 0,8%. În bugetul
proiectului este prevazută valoarea de 1% din suma lucrărilor de construcţie. Responsabilul tehnic va fi
angajat în baza de concurs de către ADR Nord.
Serviciile privind Controlul de autor vor fie efectuate de Proiectant SRL “ARHIVEP”. Costurile
pentru achitarea controlului de autor vor constitui pînă la 0,3% din valaorea lucrărilor de construcţiemontaj.
De asemenea vor fi achiziţionate 2 Panouri informative: unul va fi instalat la locul efectuării
lucrărilor la Centrul de Sănătate Drochia iar altul la Consiliul raional Drochia.
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Înainte de a prezenta propunerea dvs., verificaţi dacă fiecare componentă este completă şi
dacă aceasta corespunde criteriilor indicate:
Trebuie să fie
completat de
către aplicant

Criteriu

Da
1.Termenul limită a fost respectat

Da

2. A fost completat anume formularul de cerere de
finanţare, publicat pentru această solicitare.

Da

3. Cererea de finanţare 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. Cadrul logic a fost completat şi este anexat

Da

7. Bugetul şi nota explicativă este prezentată în formatul
solicitat, este estimat în lei şi e anexat

Da

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

Da

9.Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi materialele
grafice, schiţele, desenele tehnice

Da

10. Devizul general: Formularul 9 conform CP L
01.01.2001 confirmat de proiectant

Da

11. Raportul de verificare a proiectului

Da
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Nu

Trebuie să fie
completat de
către ADR
Da

Nu

