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Anexa nr.2 

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională  (Nord, Centru, Sud) 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele aplicantului: Consiliul raional Edineț 

 

 

 

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: „Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico-

Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” 

 

1.2 Domeniul de intervenție nr. 6: Eficiența energetică a clădirilor publice 

 

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

raionul Edineț, orașul Edineț 

 

1.4 Suma totală a proiectului, inclusiv:  9 692640,68 Lei 

 

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR:  9 692 640,68 Lei 

 

1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia: - 

 

1.4.3.  Alte sursefinanciare disponibile: - 

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

 9 692640,68 Lei  9 692 640,68 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 condițiilor optime pentru prestarea 

serviciilor medicale de calitate în cadrul Instituției Medico-Sanitare 

Publice “Centrul de Sănătate Edineț” aplicînd tehnologiile energo-

eficiente. 

Obiectivele specifice: 

OS 1: Utilizarea eficientă a cheltuielilor operaționale pentru 

întreținerea Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate 

Edineț. 

OS 2: Dezvoltarea capacităților angajaților Consiliului raional Edineț și 

                                                 
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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a Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț în 

domeniul asigurării eficienței energetice a obiectului renovat. 

Aplicant Consiliul raional Edineț 

Partenerul (Partenerii) -  

Grupul/ Grupurile-ţintă
2
 Grupurile-ţintă:  

 Locuitorii raionului Edineț și ai localităților din raioanele 

învecinate – circa 80 000 persoane;; 

 Personalul Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul de 

Sănătate Edineț” 

Beneficiarii finali
3
 Beneficiari: 

 Pacienții beneficiari de serviciile medicale prestate de Instituția 

Medico-Sanitară Publică“Centrul de Sănătate Edineț”; 

 Consiliul raional Edineț; 

 Instituția Medico-Sanitară Publică “Centrul de Sănătate Edineț” 

 

Produsele proiectului 

(valori inițiale și ținta) 

Produsul 1. Ferestre eficiente energetic instalate, m2; inițial - 0, ținta – 

142,83 m2 

Indicator de produs I: - m2 ferestre efcieinte energetic instalate  

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1015,04  m2. 

Produsul 2. Uși eficiente energetic instalate, m2; inițial - 0, ținta – 

86,90 m2 

Indicator de produs 2: - m2 uși eficiente energetic instalate 

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 50,50 m2. 

Produsul 3. Pereți și tavane izolați termic, m2 ; inițial – 0, ținta – 2 02 

m2; 

Indicator de produs 3: - m2 pereți și tavane izolați termic 

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 5785,60 m2. 

Produsul 4. Reconstrucția capitală a acoperișului; inițial - 0; ținta -  

1942,40 m2; 

Indicator de produs 4: m2 de acoperiș reconstruit capital 

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1942,40 m2. 

Produsul 5. Sistem de încălzire eficient instalat; inițial - 0; ținta -1; 

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

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1. 

Produsul 6. Sistem de ventilare eficient instalat; inițial - 0; ținta -1. 

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

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1. 

                                                 
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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Rezultatele preconizate 

(valori inițiale și ținta) 

Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală eficientă în sectorul 

EE în cadrul CR Edineț. 

Indicator de rezultat I:  

Capitolul EE actualizat în cadrul SDSE a raionului Edineț; (valoare 

Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1). 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Edineț și Instituția Medico-

Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Edineț” în domeniul EE este 

eficientă. 

Indicator de rezultat 2: 

CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” au semnat un Acord 

de cooperare în domeniul EE (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 

2020 – 1); 

Rezultatul 3: Infrastructura Instituției Medico-Sanitare Publice 

„Centrul de Sănătate Edineț” este modernizată din punct de vedere EE. 

Indicator de rezultat 3: 

Infrastructura IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” este renovată EE 

(valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1). 

Rezultatul 4: CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” sînt 

capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat. 

Indicator de rezultat 4: 

CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” gestionează eficient 

obiectul renovat EE în conformitate cu instrumentele interne 

actualizate și manualul operațional (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă 

anul 2020 – 1). 

Rezultatul 5: Locuitorii din raionul Edineț informați despre obiectul 

renovat EE și asigurarea eficienței energetice. 

Indicator de rezultat 5: 

Nr. cetățenii din r-l Edineț informați despre obiectul renovat (valoare 

inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 30000). 

Activităţile principale A.1..Lansarea activităților proiectului; 

A.2. Actualizarea și aprobarea Capitolului EE din Strategia de 

Dezvoltare Socio-Economică a raionului Edineț și integrarea în  

documentul strategic; 

A.3. Cooperarea dintre CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate 

Edineț” privind asigurarea eficienței energetice a obiectului renovat; 

A.4. Renovarea IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” și asigurarea 

eficienței energetice: 

- schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare; 

- izolarea termică a pereților; 

- reconstrucția acoperișului clădirii; 

- renovarea sistemului de încălzire și ventilare. 

A.5. Dezvoltarea capacităților a CR Edineț și IMSP „Centrul de 
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Sănătate Edineț”  în asigurarea eficienței energetice a obiectului 

renovat; 

A.6. Organizarea campaniei de informare a cetățenilor și beneficiarilor 

finali privind asigurarea EE a clădirilor publice. 

 

3. Descrierea Proiectului 

 

3.1 Obiectivul general și obiectivele specifice 

Obiectivul general: Crearea condițiilor optime pentru prestarea serviciilor medicale de calitate în 

cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț” aplicînd tehnologiile 

energo-eficiente. 

Obiectivele specifice: 

OS 1: Utilizarea eficientă a cheltuielilor operaționale pentru întreținerea Instituției Medico-

Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț. 

OS 2: Dezvoltarea capacităților angajaților Consiliului raional Edineț și a Instituției Medico-

Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț în domeniul asigurării eficienței energetice a 

obiectului renovat. 

 

 

3.2 Relevanţa şi impactul regional al proiectului 

Referiţi-vă (max. 2 pagini) la: 

Obiectivul eficiență energetică este stipulat în Programul național pentru eficiență 

energetică 2011-2020 aprobat prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 833 din 10.11.2011, 

Legea nr 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de dezvoltare „Moldova 

2020”, Strategia de Dezvoltare Regională  pentru Regiunea de Dezvoltare Nord 2016 -2020 

(obiectiv specific 1, măsura 1,3), precum și Strategia de dezvoltare socio- economică a raionului 

Edineț pentru perioada 2016-2020 (obiectiv strategic 1.5). 

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

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

anume: 

1.Directiva 2006/32/EC privind eficiența energetică la utilizatori finali și serviciile energetice; 

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

Astfel, proiectul propus se încadrează în cerințele Concursului de propuneri de proiecte 

pentru FNDR. Proiectul prevede efectuarea lucrărilor de reconstrucție și amenajare a clădirii 

IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” pentru asigurarea eficienței energetice a obiectului. În urma 

acestor lucrări vor fi create condiții optime pentru prestarea serviciilor medicale de calitate. 

Clădirea  IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” dată a fost selectată pentru a se efectua 

lucrări de eficiență energetică, deoarece are importanță socială deosebită. Această instituție 

presetează servicii medicale pentru locuitorii din toate localitățile raionului Edineț. 

Clădirea a fost dată în exploatare în anul 1990 și pînă la momentul actual a avut parte doar 

de reparații curente. Astfel, efectuarea reconstrucției și amenajarea clădirii este deosebit de 

importantă atît pentru personalul clădirii, cît și pentru potențialii beneficiari În incinta clădirii 
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activează 380 de angajați. Reabilitarea energetică va conduce la menținerea regimului termic în 

conformitate cu normativele în vigoare și la reducerea considerabilă a cheltuielilor operaționale.  

 

3.3 Potenţialii beneficiari (grupul-ţintă ) ai proiectului  

Indicaţi (max. 300 de cuvinte): 

Grupurile-ţintă:  

 Locuitorii raionului Edineț și ai localităților din raioanele învecinate – circa 80 000 

persoane; 

 Personalul Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț” 

 

Beneficiari: 

 Pacienții beneficiari de serviciile medicale prestate de Instituția Medico-Sanitară 

Publică“Centrul de Sănătate Edineț”; 

 Consiliul raional Edineț; 

 Instituția Medico-Sanitară Publică “Centrul de Sănătate Edineț” 

 

3.4 Descrierea detaliată a activităţilor 

Indicaţi (max. 5 pagini): 

A.1..Lansarea activităților proiectului. 

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

proiectului, unde vor participa  reprezentanţii MDRC, ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord, 

Consiliul raional Edineț și Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț”. În 

cadrul mesei rotunde participanții vor fi informați cu privire la obiectivele, activitățile și impactul 

proiectului, de asemenea se va organiza semnarea acordului de parteneriat între actorii implicați în 

proiect.  

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

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

parteneriat etc. 

A.2. Actualizarea și aprobarea Capitolului EE din Strategia de Dezvoltare Socio-economică 

(SDSE) a raionului Edineț și integrarea în  documentul strategic. 

Pentru actualizarea capitolului privind asigurarea Eficienței Energetice din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Socio-economică (SDSE) a raionului Edineț, echipa de implementare va constitui 

grupul de lucru pe domeniul EE, care va fi formată din specialiștii CR Edineț, ai Instituției 

Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Edineț” și ADR Nord. 

Grupul de lucru va elabora capitolului privind EE din cadrul Strategiei de Dezvoltare Socio-

Economică a raionului Edineț, confrom prevederilor Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 

2016-2020,  Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 și PRS în domeniul EE. În urma 

actualizării documentelor strategice, acestea vor fi aprobate la ședința Consiliului raional Edineț. 
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A.3. Cooperarea dintre CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” privind asigurarea 

eficienței energetice a obiectului renovat. 

CR Edineț va iniția cooperarea dintre APL II și instituția medicală de nivel rational / regional în 

domeniul EE.  

Inițial va fi organizată o ședință de lucru cu instituțiile implicate, unde se va analiza și studia 

modalitatea cea mai eficientă de cooperare dintre CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate 

Edineț”, care vor participa la procesul de implementare a proiectului, în special la etapa de 

monitorizare și evaluare.  

A.4. Renovarea Clădirii IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” și asigurarea eficienței 

energetice. 

 Organizarea procedurilor de achiziții publice: 

În cadrul acestei etape, echipa de implementare va elabora documentația de licitație, respectiv se 

vor actualiza caietele de sarcini și se vor organiza procedurile de achiziție publică atît pentru 

lucrările de construcții cît și pentru serviciile de supraveghere tehnică, respectiv după selectarea 

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

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

executarea lucrărilor de construcții conform proiectului tehnic. 

 Lucrările de reconstrucţie şi amenajare 

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

fost elaborate de către specialiștii Directiei Construcții a Consiliului raional Edineț. în 

conformitate cu standardele și normativele stabilite în legislația națională. În linii mari ele se 

referă la schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților și acoperișului 

clădirii,  renovarea sistemului de încălzire și ventilare. 

Pentru efectuarea lucrărilor mentionate va fi anunţat un concurs, 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 construcție sînt: 

- schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare; 

- izolarea termică a pereților; 

- reconstrucția acoperișului clădirii; 

 - renovarea sistemului de încălzire și ventilare. 

 

A.5. Dezvoltarea capacităților a CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” în 

sectorul EE. 

Inițial, echipa de implementare a proiectului va efectua o analiză privind necesitățile de instruire 

reprezentanților APL de nivelul II și I, precum și a pesonalului Școlii Naționale de Box privind 

asigurarea durabilității și eficienței energetice a clădirilor publice. Ulterior, reieșind din 

necesitățile de dezvoltare a capacităților identificate, vor fi organizate seminare de instruire de 

către organizația specializată în domeniul EE, alți parteneri de dezvoltare, precum Agenția de 

Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, etc.. În rezultat se planifică ca pînă la finalizarea 
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proiectului 10 persoane (IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” și CR Edineț) să fie instruiți în 

domeniul gestionării clădirilor publice renovate, asigurății eficienței energetice, managementului 

investițional, etc. 

A.6. Organizarea campaniei de informare a cetățenilor și beneficiarilor finali privind 

asigurarea EE a clădirilor publice. 

În scopul informării populației despre obiectivele proiectului, activitățile planificate și rezultatele 

obținute, 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 conștientizare 

prin diverse metode: publicații în mass-media locală și regională, elaborarea și distribuirea a 5000 

de pliante informative, instalarea a 2 panouri informative despre realizarea proiectului în or. 

Edineț. 

 Plasarea informaţiei  pe 2 panouri informative şi în presa locală 

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

plasată informaţia despre activităţile şi rezultatele proiectului pe 2 panouri informative in or. 

Edineț - Consiliul raional Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”. 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 ai Consiliului raional Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”. 

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

articole în ziarul raional, care va informa populaţia despre implementarea proiectului şi rezultatele 

obtinute. 

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

data estimată cînd pot fi  obţinute avizele/autorizaţiile. 

Documentația tehnică se află în proces de elaborare. În luna august 2016 de către Consiliul 

raional Edineț au fost aprobate resursele necesare pentru elaborarea documentației tehnice. De 

asemenea au fost publuicate anunțuri privind organizarea licitatției pentru selectarea unei 

companii care va elabora documentația pentru proiect. 

S-a efectuat  Expertiza tehnică și Auditul Energetic al clădirii.  

Avizele serviciilor specializate (Inspecția Ecologică de Stat, Centrul de Sănătate Publică, 

Serviciul Stării Excepționale) vor fi eliberate în urma finalizării și verificării documentației 

tehnice elaborate. 

 

3.5 Metodologia  

Indicaţi (max. 2 pagini): 

Activitățile proiectului vor fi realizate conform planului de implementare elaborat. 

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

de cheltuieli și draftul contractului de finanțare. Echipa de implementare va organiza ședința de 

lansare a proiectului unde se va semna contractul de finanțare între actorii implicați în 

implementarea proiectului. 
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Lucrările de construcții se vor realiza în urma organizării procedurilor de achiziții publice 

conform legislației în vigoare, respectiv vor fi elaborate caiete de sarcini pentru achiziționarea 

lucrărilor preconizate în baza documentației tehnice. 

Pentru asigurarea transparenţei şi efectuarea calitativă a lucrărilor de eficiență 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 fi plasate materiale 

informative pe 2 panouri instalate în locuri publice. 

La finalizarea lucrărilor de construcții se va organiza recepția lucrărilor, ulterior obiectul 

investiției va fi transmis către beneficiarul final. 

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

panouri informative a materialelor despre proiect (1 panou va fi amplasat în fața CR Edineț și 1 

panou la IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”). De asemenea vor fi elaborate comunicate de presă, 

ce vor fi plasate pe pagina web a CR Edineț și a ADR Nord unde vor fi prezentate activitațile şi 

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

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

participare. 

Pentru buna desfășurare a activităților proiectului CR Edineț va oferi sala de sedințe din cadrul 

consiliului, va delega un manager de proiect ce va monitoriza implementarea proiectului, de 

asemenea va asigura eliberarea autorizației de construcție și 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 informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activităţi 

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

Planul de acțiuni al proeictului ”Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț”                                                                                                                                                                                                

Produse  Activitati 

ANUL1 ANUL 2 ANUL 3 
Instituția  

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 și programarea locală armonizată în sectorul EE în cadrul CR Edineț 

 

Produsul 1.1 

Capitolul EE 

actualizat în 

(Strategia de 

Dezvoltare Socio-

Economică) SDSE 

a Raionului Edineț           

                         

Activitate 1.1.1  Formarea 

grupului de lucru pe 

domeniul EE 

 X           

 

CR Edineț ADR Nord  

Grup de lucru EE 

creat. 

Activitate 1.1.2 Actualizarea 

capitolului EE din SDSE a 

Raionului Edineț           

X   X         

 

CR Edineț 
Instituția 

Medico-

Sanitară 

Publică 

(IMSP) 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț, ADR 

Nord 

 

Capitolul EE 

elaborat 

Activitate 1.1.3 Aprobarea 

capitolului EE din SDSE a 

Raionului Edineț           

  X    

 

CR Edineț ADR Nord 

Capitolul EE  

aprobat de CR 

Edineț 

Activitate 1.1.4 Elaborarea 

Planului local pentru 

sectorul EE al CR Edineț           

  X    

 

CR Edineț 
ADR Nord 

 

1 Plan local pentru 

sectorul EE 

elaborat 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Edineț și Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Edineț” în domeniul EE este eficientă         

Produsul 2.1  CR 

Edineț și Instituția 

Medico-Sanitară 

Publică „Centrul de 

Sănătate 

Activitate 2.1.1  Organizarea 

unei ședințe de lucru cu 

actorii implicați privind 

modalitatea cea mai 

eficientă de cooperare între 

 X           CR Edineț 

IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț, ADR 

Nord  

 

 

Sedință de lucru 

organizată 
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Edineț”semnează 

un Acord de 

cooperare în 

domeniul EE 

CR Edineț și IMSP „Centrul 

de Sănătate Edineț 

Activitate 2.1.2  Semnarea 

acordului de cooperare în 

domeniul EE între CR 

Edineț și IMSP „Centrul de 

Sănătate Edineț.      

   X          CR Edineț 

 IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț 

Acord de cooperare 

semnat 

Rezultatul 3: Infrastructura Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” este  modernizată din punct de vedere EE 

 

 

 

 

 

Produsul 3.1 

Infrastructura 

Instituția Medico-

Sanitară Publică 

„Centrul de 

Sănătate Edineț”  

renovată EE                                      

Activitate 3.1.1  Elaborarea 

și aprobarea documentației 

tehnice și a caietelor de 

sarcini la nivel național              

X            

CR Edineț, 

ADR Nord, 

MDRC 

MDRC  

 

1 caiet de sarcini 

elaborate și aprobat 

Activitate 3.1.2   

Organizarea achizițiilor 

publice – achiziționarea 

lucrărilor de renovare EE 

X            ADR Nord CR Edineț 

 

Procedura de 

achiziție public 

organizată 

Activitate 3.1.3  Executarea  

lucrărilor de renovare EE 
 X X    OE 

RT, AP, ADR 

Nord, CR 

Edineț 

 

Masură de 

investiție executată 

Activitate 3.1.4   

Organizarea achizițiilor 

publice – achiziționarea 

procurărilor și echipament 

 X     ADR Nord CR Edineț 

 

Procedura de 

achiziție public 

organizată 

Activitate 3.1.5  Procurarea 

unităilor a echipamentului și 

inventarului 

 X X    OE 

RT, AP, ADR 

Nord, CR 

Edineț 

 

Masură de 

investiție executată 

Activitate 3.1.6  Recepția la 

terminarea lucrărilor și 

finală a lucrărilor executate 

   X   CR Edineț 
RT, AP, ADR 

Nord 

 Proces verbalde 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor și finală 

Activitate 3.1.7  

Transmiterea obiectului 

renovat EE către  IMSP 

„Centrul de Sănătate Edineț 

   X   ADR Nord CR Edineț 

 

Obiect de investiție 

transmis 

Rezultatul 4 : CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” sînt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat 

Produsul 4.1   

Personalul  IMSP 

„Centrul de 

Sănătate Edineț” 

gestionează 

Activitate 4.1.1   Personalul 

 IMSP „Centrul de Sănătate 

Edineț” participă la 

seminarele de instruire în 

domeniul EE 

     X       

IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

CR Edineț,  

ADR Nord 

 

 

 

10 angajati ai IMSP 

„Centrul de 



 

 12 

 
obiectul renovat 

EE în conformitate 

cu instrumentele 

interne actualizate 

și manualul 

operațional          

Sănătate Edineț” și 

CR Edineț  instruiti 

Rezultatul 5 : Locuitorii din raionul Edineț informați despre obiectul renovat EE și asigurarea eficienței energetice 

Produsul 5.1   

Campanie de 

informare a 

beneficiarilor finali 

privind asigurarea 

EE                             

Activitate 5.1.1          

Elaborarea termenilor de 

referință         

X            
ADR Nord, 

CR Edineț 
partenerii 

 

Activitate 5.1.2   

Organizarea procedurilor de 

achizție publică – 

achiziționarea serviciilor de 

organizare a campaniei de 

informare. 

X      ADR Nord CR Edineț 

 

Proceduri de 

achiziție organizate 

Activitate 5.1.3   Realizarea 

campaniei de informare prin 

intermediul ONG contractat: 

elaborarea și distribuirea de 

materiale promoționale, 

campanii media 

   X X   X     
ONG 

contractat 

CR Edineț, 

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. 

IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” prestează servicii medicale atît pentru locuitorii orașului 

Edineț, cît și pentru locuitorii din celelate localități ale raionului. 

Renovarea și eficientizarea energetică a clădirii IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” va 

permite ca în cadrul acestei instituții să fie create condiții optime de lucru pentru personalul 

medical și tehnic. 

De asemenea, în cadrul instituției, potențialii beneficiari vor primi serviciile medicale și 

îngrijirea ca pacienți în condiții foarte bune. 

 

4.2 Produse si Rezultate  

(max. 300 de cuvinte).  

Produse: 

Produsul 1. Ferestre eficiente energetic instalate, m2; inițial - 0, ținta – 142,83 m2 

Indicator de produs I: - m2 ferestre efcieinte energetic instalate  

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1015,04  m2. 

 

Produsul 2. Uși eficiente energetic instalate, m2; inițial - 0, ținta – 86,90 m2 

Indicator de produs 2: - m2 uși eficiente energetic instalate 

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 50,50 m2. 

 

Produsul 3. Pereți și tavane izolați termic, m2 ; inițial – 0, ținta – 2 02 m2; 

Indicator de produs 3: - m2 pereți și tavane izolați termic 

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 5785,60 m2. 

 

Produsul 4. Reconstrucția capitală a acoperișului; inițial - 0; ținta -  1942,40 m2; 

Indicator de produs 4: m2 de acoperiș reconstruit capital 

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1942,40 m2. 

 

Produsul 5. Sistem de încălzire eficient instalat; inițial - 0; ținta -1; 

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

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1. 

 

Produsul 6. Sistem de ventilare eficient instalat; inițial - 0; ținta -1. 

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

Valoarea inițială (anul 2016): 0, Ținta (anul 2020): 1. 

Rezultate (efecte pe termen/lung). 

Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală eficientă în sectorul EE în cadrul CR Edineț. 

Indicator de rezultat I:  

Capitolul EE actualizat în cadrul SDSE a raionului Edineț; (valoare Inițială anul 2016 – 0; 

țintă anul 2020 – 1). 
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Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Edineț și Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de 

Sănătate Edineț” în domeniul EE este eficientă. 

Indicator de rezultat 2: 

CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” au semnat un Acord de cooperare în 

domeniul EE (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1); 

 

Rezultatul 3: Infrastructura Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” 

este modernizată din punct de vedere EE. 

Indicator de rezultat 3: 

Infrastructura IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” este renovată EE (valoare inițială anul 

2016 – 0; țintă anul 2020 – 1). 

 

Rezultatul 4: CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” sînt capabile să gestioneze în 

mod eficient obiectul renovat. 

Indicator de rezultat 4: 

CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” gestionează eficient obiectul renovat EE în 

conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (valoare inițială anul 

2016 – 0; țintă anul 2020 – 1). 

Rezultatul 5: Locuitorii din raionul Edineț informați despre obiectul renovat EE și asigurarea 

eficienței energetice. 

Indicator de rezultat 5: 

Nr. cetățenii din r-l Edineț informați despre obiectul renovat (valoare inițială anul 2016 – 0; 

țintă anul 2020 – 30000). 

             

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? 

Implementarea acestui proiect va demonstra gestionarilor altor clădiri publice din raionul 

Edineț și raioanelor învecinate, că prin aplicarea complexă a soluțiilor eficiente energetic este 

posibil de micșorat cheltuielile de intreținere a clădirilor prin micșorarea pierderilor de 

căldură (izolare termică) și aplicarea tehnologiilor moderne de încălzire și ventilare. 

Ideea acestui proiect poate fi multiplicată și în alte localități / regiuni ale Republicii 

Moldova pentru a crea condiții optime de prestare a serviciilor medicale de calitate în 

instituțiile medicale specializate. 
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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 durabilității obiectului renovat prin lucrări de eficiență energetică 

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

cheltuielile necesare pentru menținerea obiectului reconstruit în stare optimă și funcțională, cu 

condiții adecvate pentru ca personalul instituției să activeze în regim normal.  Planul de 

durabilitate și asigurare a eficienței energetice va fi elaborat de către IMSP „Centrul de 

Sănătate Edineț” împreună cu reprezentanții Consiliul Raional Edineț. Concomitent, factorii 

interesați vor depune eforturi permanente pentru a identifica noi surse necesare pentru 

dezvoltarea infrastucturii IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” și crearea condițiilor optime 

pentru prestarea serviciilor medicale de calitate. 

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, IMSP „Centrul de 

Sănătate Edineț” susținută CR Edineț va beneficia de asistenta in instruirea anajatilor sai, cît si 

in elaborarea unui plan de dezvoltare al organizatiei orientat spre modernizarea instituției si 

sporirea capacităților de gestiune.  

In ultimul semestru al proiectului vor fi realizate 2 seminare pentru personalul IMSP „Centrul 

de Sănătate Edineț” - „Asigurarea Efiecienței 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 experților contractați va fi elaborat un plan de dezvoltare al instituției. 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. 
 

Proiectul „Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico-Sanitare Publice 

„Centrul de Sănătate Edineț” va fi mediatizat în presa raională şi regională. Astfel, vor fi 

elaborate comunicate de presă la diferite etape de realizare a proiectului şi distribuite în 

ziarele raionale din Edineț, precum şi în mass-media scrisă și electronică din regiune. 

Informaţii despre implementarea proiectului vor fi plasate şi pe resursele electronice 

accesibile: pagini web ale raionului Edineţ şi a oraşului Edineţ, în reţele de socializare, etc. 

Comunicatele de presă vor conţine informaţii despre sursa financiară,  obiectivele şi 

rezultatele aşteptate/obţinute. 

În cadrul campaniei de informare și conștientizare organizate vor fi utilizate următoarele 

instrumente de informare:  
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 Panouri de informare. Vor fi instalate 2 panouri, Consiliul raional Edineț va actualiza 

lunar informaţia despre proiect. Va fi afişat graficul desfăşurării lucrărilor de 

construcție, proiecte de decizie 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 raionului Edineț.. 

Pe toată perioada de derulare a proiectului pe 2 panouri informative instalate în fața 

Consiliului raional Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”, 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 CR Edineț și instituției medicale, 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 :______________________ 

„_______” _____________201___ 

 

Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului: 
”Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” 

 

Nr./o Acțiuni Termen de 

realizare 

Responsabili  

  

Parți 

implicate 

Costul, 

lei 

Sursa de 

finanțare 

Indicatori de 

progres 

Instituția persoana 

responsabilă, 

funcția 

Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală eficientă în sectorul EE în cadrul CR Edineț 

 

1.1 Ședințe comune de 

planificare privind 

servciul de salubrizare 

Semestrial  CR Edineț Președintele 

raionului 

IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

- - Ședințe 

semestriale 

organizate 

1.2 Actualizarea strategiei 

de dezvoltare a 

raionului Edineț  la 

capitolul EE 

Post-

implementarte 

CR Edineț Președintele 

raionului 

CR Edineț, 

IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

 Contribuția 

APL II 

Capitolul EE 

actualizat în 

SDSE a CR 

Edineț 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Edineț și Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Edineț” în domeniul EE este eficientă  

2.1 Organizarea ședințelor 

de lucru privind 

cooperarea in sectorul 

EE 

semestrial CR Edineț Președintele 

raionului 

IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

- - Sedinte de 

lucru 

semestriale 

organizate 

Rezultatul 3: Infrastructura Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” este modernizată din punct de vedere EE  

3.1 Durabilitatea clădirii 

IMSP „Centrul de 

Sănătate Edineț” din 

punct de vedere EE 

asigurată 

2025 IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

Directorul CR Edineț  Resurse locale 

 

Infrastuctura 

creata 

menținută în 

stare bună 
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3.2 Fonduri suplimentare 

accesate pentru 

dezvoltarea IMSP 

„Centrul de Sănătate 

Edineț” 

2025 CR Edineț Șeful Secției 

Economie al 

CR Edineț 

IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

 Resurse 

externe 

Nr. resurse 

accesate 

Rezultatul 4 : CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” sînt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat  

 

4.1 Identificarea 

necesitatilor de 

instruire a 

reprezentanților CR 

Edineț și a IMSP 

„Centrul de Sănătate 

Edineț” 

2020 IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

Directorul CR Edineț   Necesități 

identificate 

4.2 Instruirea personalului 

IMSP „Centrul de 

Sănătate Edineț” și a 

reprezentanților CR 

Edineț în domeniul EE 

2020 IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

Directorul CR Edineț  Resurse locale Nr. Personal 

instruit 

Rezultatul 5 : Locuitorii din raionul Edineț informați despre obiectul renovat EE și asigurarea eficienței energetice 

 

5.1 Informarea locuitorilor 

din raionul Edineț 

despre obiectul renovat 

și asigurarea EE a 

clădirilor publice 

2020 CR Edineț Președintele 

raionului 

IMSP 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

 Buget local Nr. cetățeni 

informați 
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Matricea Cadrul Logic  

Denumirea Proiectului:  ”Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției      

Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” 

 

   

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

verificare 

Presupuneri 

Obiectivul General al Proiectului: 

Crearea condițiilor optime pentru prestarea 

serviciilor medicale de calitate în cadrul 

Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul 

de Sănătate Edineț” aplicînd tehnologiile 

energo-eficiente. 

- Condiții optime create persoanele care 

beneficiază de serviciile IMSP  

“Centrului de Sănătate Edineț”; 

% sporit al indicilor privind serviciile 

medicale prestate în cadrul IMSP  

“Centrului de Sănătate Edineț”. 

- Rapoartele 

proiectului, 

- Rapoartele statistice 

- Rapoarte de audit  

 

Obiectivele Specifice:  

OS 1: Utilizarea eficientă a cheltuielilor 

operaționale pentru întreținerea Instituției 

Medico-Sanitare Publice “Centrul de 

Sănătate Edineț. 

OS 2: Dezvoltarea capacităților angajaților 

Consiliului raional Edineț și a Instituției 

Medico-Sanitare Publice “Centrul de 

Sănătate Edineț în domeniul asigurării 

eficienței energetice a obiectului renovat. 

 

- Consumul de energie termică al IMSP 

“Centrul de Sănătate Edineț” redus cu 

circa 35%; 

- Cheltuieli operaționale ale IMSP  

“Centrului de Sănătate Edineț” reduse cu 

circa 30%; 

- Personalul IMSP  “Centrul de Sănătate 

Edineț” cu capacități sporite în domeniul 

asigurării eficienței energetice. 

 

- 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, 

- intîrzierea in organizarea 

tenderului și 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 și programarea 

locală eficientă în sectorul EE în cadrul CR 

Edineț. 

 

 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Edineț 

și Instituția Medico-Sanitară Publică 

(IMSP) „Centrul de Sănătate Edineț” în 

domeniul EE este eficientă. 

 

 

Rezultatul 3: Infrastructura Instituției 

Medico-Sanitare Publice „Centrul de 

Sănătate Edineț” este  modernizată din 

punct de vedere EE. 

 

Rezultatul 4: CR Edineț și IMSP „Centrul 

de Sănătate Edineț” sînt capabile să 

gestioneze în mod eficient obiectul renovat. 

 

 

 

 

 

Rezultatul 5: Locuitorii din raionul Edineț 

informați despre obiectul renovat EE și 

asigurarea eficienței energetice. 

 

Indicator de rezultat I:  

- Capitolul EE actualizat în cadrul 

SDSE a raionului Edineț; (valoare 

Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 

2020 – 1). 
 

Indicator de rezultat 2: 

- CR Edineț și IMSP „Centrul de 

Sănătate Edineț” au semnat un 

Acord de cooperare în domeniul EE 

(valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă 

anul 2020 – 1). 

 

Indicator de rezultat 3: 

- Infrastructura IMSP „Centrul de 

Sănătate Edineț” este renovată EE 

(valoare inițială anul 2016 – 0; țintă 

anul 2020 – 1). 
 

Indicator de rezultat 4: 

- CR Edineț și IMSP „Centrul de 

Sănătate Edineț” gestionează eficient 

obiectul renovat EE în conformitate 

cu instrumentele interne actualizate 

și manualul operațional (valoare 

inițială anul 2016 – 0; țintă anul 

2020 – 1). 
 

Indicator de rezultat 5: 

- Nr. cetățenii din r-l Edineț informați 

despre obiectul renovat (valoare 

inițială anul 2016 – 0; țintă anul 

2020 – 30000) . 

 

- Rapoartele 

proiectului, 

- documentaţia de 

evaluare specifică şi 

audit, 

- apariţii în presa 

scrisă, 

- 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 

durabilității obiectului 

renovat motivati pentru asi 

ridica nivelul de competenta 

in domeniul EE 
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Produse: 

Produsul 1. 1015,04 m2 ferestre eficiente 

energetic instalate. 

 

 

Produsul 2. 50,50 m2 uși eficiente 

energetic instalate. 

 

 

Produsul 3. 5785,60 m2 pereți și tavane 

izolați termic. 

 

 

Produsul 4. 1942,40 m2 reconstrucția 

capitală a acoperișului. 

 

 

Produsul 5. 1 sistem de încălzire eficient 

instalat. 

 

 
 

Produsul 6. 1 sistem de ventilare eficient 

instalat. 

 

Indicator de produs I: 

- m2 ferestre efcieinte energetic instalate  

Valoarea inițială (anul 2016): 0 

Ținta (anul 2020): 1015,04 m2 

Indicator de produs 2: 

- m2 uși eficiente energetic instalate 

Valoarea inițială (anul 2016): 0 

Ținta (anul 2020): 50,50 m2 

Indicator de produs 3: 

- m2 pereți și tavane izolați termic 

Valoarea inițială (anul 2016): 0 

Ținta (anul 2020): 5785,60 m2 

Indicator de produs 4: 

- m2 de acoperiș reconstruit capital 

Valoarea inițială (anul 2016): 0 

Ținta (anul 2020): 1942,40 m2. 

Indicator de produs 5: 

- Nr. Sistem de încălzire eficient instalat 

Valoarea inițială (anul 2016): 0 

Ținta (anul 2020): 1 

Indicator de produs 6: 

- Nr. Sistem de ventilare eficient instalat 

Valoarea inițială (anul 2016): 0 

Ținta (anul 2020): 1 

- 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 

promoționale, 

- anunțurile 

informațiile afișate 

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 

durabilității obiectului 

renovat motivati pentru a-și 

ridica nivelul de competența 

în domeniul EE 

 

A.1.Lansarea activităților proiectului; 

A.2. Actualizarea și aprobarea Capitolului 

EE din Strategia de Dezvoltare Socio-

economică a raionului Edineț și integrarea 

Mijloace financiare 

Includeţi costul estimativ total pentru 

întregul proiect şi principalele categorii 

de cheltuieli 

 

Costul total al proiectului: 9692640,68 

- Rapoartele 

intermediare şi 

raportul final 

- documentaţia 

internă a proiectului, 

- beneficiarii 

proiectului 

Care sunt condiţiile externe 

necesare (dacă există) pentru 

asigurarea realizării 

activităţilor? 

 Parteneri implicati activ in 

implementarea activitatilor 
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în  documentul strategic; 

A.3. Cooperarea dintre CR Edineț și IMSP 

„Centrul de Sănătate Edineț” privind 

asigurarea eficienței energetice a obiectului 

renovat; 

A.4. Renovarea IMSP „Centrul de Sănătate 

Edineț” și asigurarea eficienței energetice: 

- schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare; 

- izolarea termică a pereților; 

- reconstrucția acoperișului clădirii; 

- renovarea sistemului de încălzire și 

ventilare. 

A.5. Dezvoltarea capacităților a CR Edineț 

și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”  în 

asigurarea eficienței energetice a obiectului 

renovat; 

A.6. Organizarea campaniei de informare 

cetățenilor și beneficiarilor finali privind 

asigurarea EE a clădirilor publice. 

lei 

 

Categorii de cheltuieli: 

1. Lucrări de construcţii - 9674640,68 

lei 

2. Servicii – 18000 lei. 

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. 

 

proiectului 

 Utilaj și echipament 

disponibil pentru procurare 
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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 și programarea locală armonizată în sectorul EE în cadrul CR Edineț 

 

1 

Neaprobarea capitolului 

EE de catre Consiliul 

raional Edineț  

Politic 2 1 

Comunicare 

eficientă între 

Primrie și CL 

CR 

Edineț    

2 

Lipsa surselor financiare 

pentru implementarea 

proiectului 

Financiar 3 2 

Atragerea de 

invesții 

suplimentare 

CR 

Edineț    

 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Edineț și Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Edineț” în domeniul EE este eficientă 

 

3 

Cooperarea redusă între 

CR Edineț și IMSP 

„Centrul de Sănătate 

Edineț” in domeniul EE 

 

Operațional/

politic 

 

3 

 

2 

Comunicare 

eficientă APL 

II și Instituția 

medicală 

CR 

Edineț  
   

4 

Posibila reforma 

structural – teritorială a 

RM 

 

Legal/politic 

 

 

2 

 

3 

Elaborarea 

unui plan 

preventiv de 

reorganizare a 

serviciului 

Guvern    

 

Rezultatul 3: Infrastructura Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” este  modernizată din punct de vedere EE 

5 Majorarea costurilor la 

lucrări și procurări 
Financiar 3 3 

Actualizarea 

bugetului 

ADR 

Nord, 

CR 

Edineț 

   

6 Neîndeplinirea de către 

agentul economic 

contractat a lucrărilor în 

Operațional 1 2 

Monitorizare 

strictă din 

partea 

RT, 

ADR 

Nord, 
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strictă conformitate cu un 

calendar stabilit  

supraveghetoru

lui tehnic 

CR 

Edineț 

 

Rezultatul 4 : CR Edineț și IMSP „Centrul de Sănătate Edineț” sînt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat 

 

7 

Capacități reduse de 

gestionare a obiectului 

renovat EE Operațional 2 1 

Organizarea 

seminarelor de 

instruire 

IMSP 

„Centrul 

de 

Sănătate 

Edineț” 

   

 

Rezultatul 5 : Locuitorii din raionul Edineț informați despre obiectul renovat EE și asigurarea eficienței energetice 

 

8 

Nivelul redus de 

conștientizare a populației 

privind asigurarea 

eficienței energetice 

Social 2 3 

Organizarea 

campaniilor de 

informare 

CR 

Edineț 
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Bugetul proiectului „Creșterea indicilor de eficiență energetică a 

Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” 

 

   

Cheltuieli Unitate 

Număr 

de 

unităţi 

Cost 

unitar 

(în lei) 

Costuri (în 

lei) 

Inclusiv din contul: 

FNDR Contrib. 

proprie 

Alte 

surse 

1. Lucrări 

construcție     9674640,68 

 

9674640,68 

  

1.1 Demolarea 

elementelor de 

acoperiș  m
2 

 1942,40  32,27  62690,19 62690,19 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.2 Repararea 

pardoselelor din 

beton simplu m
2
 585,32 118,79 69529,90 69529,90 

 

 

- 

 

 

- 

1.3 Strat suport de 

egalizare sau de 

protecțiepentru 

izolații, inclusiv 

scafele aferente m
2
 1942,40 37,05 71970,38 71970,38 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1.4 Strat 

termoizolator la 

terase, acoperișuri și 

planșee din plăci 

din vată minerală m
2
 1942,40 171,72 333553,36 333553,36 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1.5 Momtare plase 

sudate  kg 3884,80 14,37 55819,69 55819,69 

 

- 

 

- 

1.6 Strat suport 

pentru pardoseli 

executat din mortar 

din ciment m
2
 1942,40 66.34 128850,84 128850,84 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.7 Tencuieli 

interioare și 

exterioare sclivisite, 

executate manual cu 

mortar de ciment m
2
 362,00 105,03 38021,30 38021,30 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1.8 Amorsarea 

suprafețelor pentru 

aplicarea stratului 

de difuzie, a barierei 

contra vaporilor, a 

termoizolației sau a 

hidroizolației m
2
 2425,12 8,55 20737,60 20737,60 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

1.9 Învelirea 

acoperișului  m
2
 1922,40  351685,47 351685,47 

 

- 

 

- 

1.10 Glafuri și 

copertine din tablă 

zincată m 362,0 130,95 47405,70 47405,70 

 

 

- 

 

 

- 
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1.11 Lucrări de 

transportare și 

încărcare a 

materialelor    4302,51 4302,51 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.12 Demontarea 

tîmplăriei din lemn m
2
 1014,80 19,48 19768,08 19768,08 

 

- 

 

- 

1.13 Instalarea 

ferestrelor din mase 

plastice cu înălțimea 

pînă la 35 m și 

vitrinelor m
2
 1015,04  1539767,32 1539767,32 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1.14 Uși 

confecționate din 

profiluri din masă 

plastică  m
2
 50,50 1759,27 88843,26 

 

 

 

88843,26 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.15 Reparații de 

tencuieli interioare 

și exterioare  m   180985,78 180985,78 

 

 

- 

 

 

- 

1.16 Aplicarea 

manuală a grundului 

 

m
2
 856,97 16,67 14283,69 14283,69 

 

- 

 

- 

1.17 Finisarea 

manuală decorativă  

 

m
2
 856,97 59,52 51009,89 51009,89 

  

1.18 Montarea 

pervazurilor 

 

m 602,00 202,02 121618,57 121618,57 

 

- 

 

- 

1.19 Desfaceri de 

tencuieli exterioare  

 

m
2
 75,30 12,72 957,91 957,91 

 

- 

 

- 

1.20 Tencuieli 

exterioare discuite 

 

m
2
 75,30 94,21 7093,81 7093,81 

 

- 

 

- 

1.21 Aplicarea 

manuală a grundului  

 

m
2
 5785,60 16,45 95159,04 95159,04 

 

- 

 

- 

1.22 Termoizolarea 

exterioară a 

clădirilor cu 

tencuieli fine 

 

 

 

m
2
 5785,60  1482604,13 1482604,13 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.23 Aplicarea 

manuală a grundului 

și tencuieli 

exterioare  

m
2
 

5445,60  755468,56 755468,56 

- - 

1.24  Montarea 

plaselor sudate  

 

kg 156,00 14,36 2240,87 2240,87 

 

- 

 

- 

1.25 Placarea 

pereților cu plăci 

din ceramică - 

granit 

 

 

 

m
2
 327,60 480,64 157456,79 157456,79 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.26 Demolarea 

betoanelor vechi  

 

m
3 

28,30 413,47 11701,33 11701,33 

 

- 

 

- 

1.27 Strat de 

fundație sau 

 

m
3
 40,80 148,76 6069,60 6069,60 

 

- 

 

- 
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reprofilare  

1.28 Beton turnat în 

fundații  

 

m
3
 40,80 1079,15 44029,41 44029,41 

 

- 

 

- 

1.29 Schela 

metalică tubulară  

 

m
2
 5785,60 39,95 231142,90 231142,90 

 

- 

 

- 

2. Servicii    18000 18000   

2.1 Editarea 

materialelor 

promoţionale 

 

  10000 10000 

  

2.2 Confecționarea 

panourilor 

informative 

 

 

Unit. 2 4000 8000 8000 

  

Total costuri ale 

proiectului       9692640,68 

 

9692640,68 

 

- 

 

- 

 

Nota explicativă a bugetului: 

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

eficienței energetice care vor fi efectuate, au fost elaborate de către devizier. În linii mari ele se 

referă la schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților și acoperișului 

clădirii, reabilitarea sistemului de încălzire/ventilare. Costul acestor lucrări este de 9674640,68 

lei. 

2. Servicii.                                                                                                                                                                      

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

serviciile desing, machetare, printare a pliantelor și posterelor.                                                                                                                                

2.2 Confecționarea panourilor informative – vor fi confecționate 2 panouri care vor fi instalate în 

preajma Consiliului raional Edineț și Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate 

Edineț”. Costul unui panou este de 4000 lei, suma totală fiind de 8000 lei.. 

 

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

dacă aceasta corespunde criteriilor indicate: 
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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      

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. Raport de audit energetic      

10.Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi materialele 

grafice, schiţele, desenele tehnice 

     

11. Devizul general: Formularul 9 conform CP L 

01.01.2001 confirmat de proiectant 

     

12. Raportul de verificare a proiectului       


