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6009
Regiunea de Dezvoltare Nord
6. Eficiență energetică a clădirilor publice
Asigurarea eficienţei energetice a clădirii şcolii-internat sportive din s.
Grimăncăuţi, raionul Briceni
Consiliul raional Briceni
Tel. 0247 22057
Email: economiebriceni2006@rambler.ru
APL s. Grimăncăuţi, raionul Briceni
Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Briceni, satul Grimăncăuţi
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:
O.S.1: Reducerea consumului de energie termică a şcolii-Internat Sportive prin
renovarea şi termo-izolarea clădirii şcolii-Internat Sportive.
O.S.2: Minimizarea cheltuielilor operaţionale a şcolii-Internat Sportive prin
instalarea sistemelor electrice, de iluminare, încălzire şi ventilare moderne.
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.
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.

Produsul 7.Clădire publică
Indicatorul de produs 7 : 1 Clădire publică renovată prin eficiență energetică
Valoarea țintă(anul 2016):0 , țintă (anul 2020):1
Produsul 8.Suprafața clădirilor publice renovate prin măsuri de eficiență
energetică
Indicator de produs 8: 1330,89 m2
Valoarea țintă(anul 2016):0, țintă (anul 2020): 1330,89 m2
Indicatorii de
rezultat

Activitățile
principale

Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul EE în
s. Grimăncăui, 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 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) .
- Rezultatul 6 : Persoane beneficiare de condiții îmbunătățite prin eficiență
energetică
- Indicator de rezultat 6 : 150 de persoane beneficiare de condiții
îmbunătățite prin EE (valoarea inițială anul 2016-0 ; țintă 2020-150)
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
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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 renovat;
A.6. Organizarea campaniei de informare cetăţenilor şi beneficiarilor finali
privind asigurarea EE a clădirilor publice.
24 luni
Total: 6.191.550,0 lei

FNDR 6.191.550,0lei
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Î.I. Dumitru Baeșu
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