
Fișa de proiect 

Nr. fișei  6018 

Regiunea Regiunea de Dezvoltare Nord 
 

Programul 6. Eficiență energetică a clădirilor publice 

Titlul 

proiectului 

Renovarea Centrului de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc” prin 

Eficientizarea Energetică 

Aplicantul Consiliul raional Drochia Tel. 025222868 

Email: canceladroc@mail.ru 

Parteneri 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 

Localizarea Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul  Drochia, oraşul Drochia 

Obiectivele 

proiectului 

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 

O.S.1: Eficientizarea energetică a clădirii CS Drochia cu 21,4% anual; 

O.S.2: Îmbunatăţirea serviciilor de diagnosticare medicală; 

O.S.3: Ameliorarea indicatorilor de sănătate din Regiunea de Nord; 

O.S.4: Promovarea şi sporirea nivelului de conştientizare a beneficiarilor 

privind eficienţa energetică. 

Beneficiarii 

proiectului 

- 82609 locuitori a raionului Drochia 

- 3169 agenţi economici 

- 1058 lucrători din instituţiile preuniversitare şi preşcolare 

Indicatorii de 

produs 

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 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; 
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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. 

 

6. 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficientizare energetică ; 

 

7. 7302 m2 suprafața clădirilor publice renovate prin măsuri de eficientizare 

energetică; 

 

8. 82000 de persoane beneficiare de condiții îmbunătățite prin eficiență 

energetică a clădirilor publice renovate. 

Indicatorii de 

rezultat 

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: 

4. Acoperişul şi pereţii clădirii CS Drochia sunt deterioraţi şi reprezintă 

numeroase defecte tehnice, precum crăpături şi nu dispune de termoizolare 

5. Ferestrele şi uşile sunt vechi şi putrede permiţînd crearea curenţilor 

necontrolaţi de aer; 

6. Subsolul se prăbuşeşte progresiv. 

7. Capacităţi puţin consolidate între Administraţiile Publice Locale cu 

Instituţiile Medico Sanitare Publice 

8. 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. 

Activitățile 

principale 

1. 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. 

2. 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. 

3. Organizarea şedinţelor privind încheierea acordului de parteneriat durabil 



între administraţiile publice locale de nivelul I şi II din raionul Drochia. 

4. Efectuarea lucrărilor de construcţii, montaj şi renovare a clădirii CS 

Drochia pentru eficientizare energetică. 

5. Organizarea atelierelor şi şedinţelor de lucru pentru reprezenţanţii APL-

urilor şi Instituţiilor Medicale; 

6. Organizarea activităţilor de instruire, informare, privind mobilizarea şi 

sensibilizarea populaţiei în domeniul eficienţei energetice. 

Durata 

proiectului 

18 luni 

 

Suma 

proiectului, 

conform Cererii 

de Finanțare 

Total: 12.916.262,62 lei FNDR 12.766.262,62lei 
Contribuție proprie, 

prin intermediul 

partenerilor de 

dezvoltare: 150.000,0 

lei 

Contractarea în 

cadrul 

proiectului 

Antreprenor General Responsabil Tehnic 

SRL Clemantin 
ÎM Direcția de Construcții Capitale Comanditar 

Unic mun.Bălți 

Ordin privind 

Începerea 

lucrărilor 

Ordin nr. 39/b din 15 august 2017 

 


