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Anexa nr.2

Activități

2017

2018
TR I

TR II TR III TR IV

Facilitator

Produse

2020

2019

Responsabil

Planul operațional de implementare a proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Alexei Mateevici din or. Șoldănești”

Părți implicate

Indicatori de progres

Rezultatul 1: Planificarea și programarea în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în raionul Șoldănești este armonizată.
1.1. Auditul energetic al clădirii 1.1.1. Elaborarea proiectului auditului
LT Alexei Mateevici elaborat. energetic.
1.1.2. Avizarea auditului energetic de
către Agenția pentru Eficiența
Energetică.
1.1.3. Avizarea auditului energetic de
către Departamentul de Cosntrucții GIZ.
1.1.4. Elaborarea versiunii finale a
auditului energetic.
1.1.5. Transmiterea auditului energetic
proprietarului clădirii.
1.2.1. Elaborarea TdR pentru
contractarea OSC.

1.2 Planul de acțiune
(componenta eficiența
energetică a clădirilor publice) a
1.2.2. Elaborarea TdR pentru
raionului este elaborat luînd în
contractarea experților.
considerație aspectele sociale
1.2.3. Organizarea ședinței inițiale de
și de gen.
informare.
1.2.4. Constituirea grupului de lucru
pentru planificare (GLPS).
1.2.5. Organizarea ședințelor GLPS.
1.2.6. Colectarea datelor.

1.2.7. Elaborarea proiectului capitolului
EECP din planul de acțiune EE raional

x

GIZ

ADR

x

AEE

GIZ

x

GIZ

x

GIZ

x

APL2

APL2, LT

1 aviz la proiectul auditului
energetic
1 aviz la proiectul auditului
energetic
ADR

ADR, GIZ

1 audit energetic elaborat
1 act de predare-primire

x

GIZ

APL2, ADR

TdR pentru OSC aprobați

x

GIZ

APL2, ADR

TdR pentru experți aprobați

x

GIZ

APL2, ADR

1 ședință organizată

x

APL2

GIZ, ADR

OSC, instituții
publice

Ordin de creare a GLPS

x

APL2

GIZ, ADR

OSC, instituții
publice

nr. de ședințe ale GLPS

x

APL2

GIZ

ADR

nr. de chestionare colectate

x

GIZ

APL2, ADR

2 proiecte de capitole EECP
pregătite pentru audieri
publice

x

APL2

GIZ, ADR

x

GIZ

APL2

1.2.8. Organizarea audierilor publice.

1.2.9. Ajustarea capitolului EECP din
planul de acțiune EE raional

1 proiect al auditului
energetic
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cel puțin un eveniment de audieri
publice organizat
ADR

Capitolul de EECP ajustat
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1.2.10. Aprobarea capitolului de EECP
din planul de acțiune raional de
îmbunătățire a EE.
1.2.11. Definitivarea misiunii experților.

Decizia CR Șoldănești de
aprobare documentului

x

APL2

ADR, GIZ

x

GIZ

ADR, APL2

2 tabele de pontaj aprobate

ADR, APL2, LT

1 proiect al temei de
proiectare

APL2, LT

1 proces verbal semnat de
reprezentanții beneficiarilor

Rezultatul 2: Clădirea Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici” renovată conform documentației de proiect.

2.1. Tema de proiectare
elaborată.

2.1.1. Elaborarea proiectului temei de
proiectare.

x

GIZ

2.1.2. Consultarea beneficiarilor cu
privire la proiectul temei de proiectare.

x

GIZ

2.1.3. Obținerea avizului din partea
Departamentului de Construcții GIZ.

x

GIZ

1 aviz al Departamentului de
Construcții GIZ

x

GIZ

1 temă de proiectare
definitivată

2.1.5. Aprobarea temei de proiectare de
către Consiliul Raional Șoldănești.

x

APL2

ADR, GIZ

1 decizie a CR Șoldănești

2.2.1. Actualizarea planului anual de
achiziții publice al ADR.

x

ADR

GIZ

1 plan anual de achiziții
publice actualizat

2.2.2. Crearea grupului de lucru pentru
achiziții publice.

x

ADR

2.2.3. Publicarea anunțului de informare
prealabilă.

x

ADR

ADR

2.1.4. Definitivarea temei de proiectare.

GIZ, APL2

ordin de creare a grupului de
lucru

GIZ

APL2

1 anunț de informare
prealabilă publicat

2.2.4. Elaborarea dosarului de licitație.
2.2.5. Publicarea anunțului de
participare la achiziții publice.
2.2. Contractul semnat cu
compania de proiectare.

x

x

ADR

GIZ

APL2

1 dosar de licitație pregătit

x

x

ADR

GIZ

APL2

1 anunț de participare la AP
publicat

x

ADR

GIZ

APL2

ordin de creare a comisiei de
evaluare

x

ADR

GIZ

APL2

proces verbal de evaluare a
ofertelor

x

GIZ

ADR

2.2.6. Formarea comisiei de evaluare.
2.2.7. Evaluarea ofertelor recepționate.
2.2.8. Avizarea deciziei de atribuire a
contractului de către GIZ.
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aviz din partea GIZ
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2.2.9. Notificarea ofertanților despre
rezultatele evaluării ofertelor.

x

ADR

2.2.10. Semnarea contractului pentru
servicii de proiectare.

x

ADR

x

ADR

x

APL2

LT, APL1

1 certificat de urbanism

x

APL2

LT APL1

Avize pentru proiectare de la
serviciile desconcentrate

x

APL2

APL2, LT,
Compania de
proiectare

Act de predare-primire a
avizelor pentru proiectare

x

GIZ

x

ADR/APL

x

ADR/APL

2.2.11. Publicarea anunțului de atribuire
a contractului.
2.3.1. Obținerea certificatului de
urbanism.
2.3.2. Obținerea avizelor pentru
proiectare de la serviciile
desconcentrate.

2.3. Obținerea avizelor pentru
proiectare de la serviciile
desconcentrate (centrul de
medicină preventivă, Inspecţia
ecologică, serviciul protecţiei civile
2.3.3. Transmiterea avizelor către
şi situaţiilor excepţionale).
compania de proiectare.

2.4.1. Contractarea expertului de la
Departamentul de Construcții GIZ
pentru asigurarea calității serviciilor de
proiectare.
2.4.2. Organizarea ședinței de inițiere
cu partnerii implicați.
2.4.3. Elaborarea variantei preliminare
a proiectului tehnic.
2.4.4. Avizarea proiectului tehnic de
către Departamentul de Construcții GIZ.
2.4. Proiectul tehnic elaborat.

2.4.5. Verificarea proiectului tehnic de
către o instituție națională autoritzată în
verificarea și expertizarea lucrărilor de
construcții.
2.4.6. Obținerea variantei finale a
proiectului tehnic.
2.4.7. Recepționarea proiectului tehnic
de către ADR.
2.4.8. Transmiterea proiectului tehnic
beneficiarului proiectului.
2.5.1. Actualizarea planului anual de
achiziții publice al ADR.
2.5.2. Crearea grupului de lucru pentru
achiziții publice.
2.5.3. Publicarea anunțului de informare
prealabilă.

nr de scrisori de notificare
GIZ, APL2

1 anunț de atribuire a
contractului publicat

GIZ

ADRC,
GIZ

1 contract semnat

TdR aprobați

GIZ

GIZ, APL2

1ședință organizată

APL2, LT

1 proiect tehnic în varianta
preliminară

x

GIZ

1 aviz al Departamentului de
Construcții GIZ

x

ADR/APL

1 raport de verificare

x

ADR/

1 proiect tehnic în varianta
finală

x

ADR

1 act de predare-primire
semnat de ADR și proiectant

x

ADR

GIZ
GIZ
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x

x

ADR

x

x

ADR

x

x

ADR

APL2

GIZ, APL2
GIZ

APL2

1 act de predare-primire
semnat de ADR și APL2
1 plan anual de achiziții
publice actualizat
1 ordin de creare a grupului
de lucru
1 anunț de informare
prealabilă publicat
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2.5.4. Elaborarea dosarului de licitație.
2.5.5. Publicarea anunțului de
participare la achiziții publice.
2.5.6. Formarea comisiei de evaluare.
2.5. Contractul semnat cu
compania de construcții.

2.5.7. Evaluarea ofertelor recepționate.
2.5.8. Avizarea deciziei de atribuire a
contractului de către GIZ.
2.5.9. Notificarea ofertanților despre
rezultatele evaluării ofertelor.
2.5.10. Semnarea contractului pentru
executarea lucrărilor de construcții.
2.5.11. Publicarea anunțului de atribuire
a contractului de execuție a lucrărilor.
2.6.1. Actualizarea planului anual de
achiziții publice al ADR.
2.6.2. Crearea grupului de lucru pentru
achiziții publice.
2.6.3. Publicarea anunțului de informare
prealabilă.
2.6.4. Elaborarea dosarului de licitație.

2.6. Contractul semnat pentru
serviciile de supraveghere
tehnică.

2.6.5. Publicarea anunțului de
participare la achiziții publice.
2.6.6. Formarea comisiei de evaluare.
2.6.7. Evaluarea ofertelor recepționate.
2.6.8. Avizarea deciziei de atribuire a
contractului de către GIZ.
2.6.9. Notificarea ofertanților despre
rezultatele evaluării ofertelor.
2.6.10. Semnarea contractului pentru
servicii de supraveghere tehnică.
2.6.11. Publicarea anunțului de atribuire
a contractului.
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x

x

ADR

GIZ

APL2

x

x

ADR

GIZ

APL2

x

x

ADR

GIZ

APL2

x

x

ADR

GIZ

APL2

x

x

GIZ

ADR

x

x

ADR

x

x

ADR

x

ADR

GIZ
GIZ

1 dosar de licitație pregătit
1 anunț de participare la AP
publicat
1 ordin de creare a comisiei
de evaluare
1 proces verbal de evaluare
a ofertelor
aviz din partea GIZ
nr de scrisori de notificare

GIZ, APL2

1 contract semnat
1 anunț de atribuire a
contractului publicat

x

x

ADR

x

x

ADR

x

x

ADR

GIZ

APL2

x

x

ADR

GIZ

APL2

x

x

ADR

GIZ

APL2

x

x

ADR

GIZ

APL2

x

x

ADR

GIZ

APL2

x

x

GIZ

ADR

x

x

ADR

x

x

ADR

x

x

ADR

GIZ, APL2

1 plan anual de achiziții
publice actualizat
1 ordin de creare a grupului
de lucru
1 anunț de informare
prealabilă publicat
1 dosar de licitație pregătit
1 anunț de participare la AP
publicat
1 ordin de creare a comisiei
de evaluare
1 proces verbal de evaluare
a ofertelor
1 aviz din partea GIZ
nr de scrisori de notificare

GIZ, APL2
GIZ

1 contract semnat
1 anunț de atribuire a
contractului publicat
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2.7. Contractul semnat pentru
serviciile de supraveghere de
autor.

2.7.1. Contractarea directă a serviciilor
de supraveghere de autor.
2.8.1. Întocmirea graficului de efectuare
a lucrărilor de construcție de către
antreprenor.
2.8.2. Monitorizarea executării lucrărilor
de construcție.
2.8.3. Verificarea lucrărilor executate de
către Departamentul de Construcții GIZ.

x

x

ADR

GIZ, APL2

1 contract semnat

x

x

ADR

GIZ, APL2; LT

1 grafic de efectuare a
lucrărilor

x

ADR

GIZ, APL2

Liceu

nr de vizite în teren

x

GIZ

ADR

Liceu, APL2

1 aviz din partea
Departamentului de
Construcții GIZ

2.8. Lucrările de eficiență
energetică a clădirii finalizate.
2.8.4. Recepționarea lucrărilor
executate (RTL și RFL).

2.8.5. Organizarea evenimentului oficial
de inaugurare a obiectului renovat.
2.9.1. Organizarea ședinței de inițiere a
transmiterii bunurilor.
2.9.2. Inventarierea bunurilor, care
urmează a fi transmise.
2.9.3. Semnarea actului de predareprimire.
2.9.4. Emiterea deciziei de acceptare a
costurilor investiționale.
2.9. Clădirea renovată a L.T.
Alexei Mateevici este transmisă 2.9.5. Luarea la evidență contabilă a
beneficiarului (CR Șoldănești). costurilor investiționale.
2.9.6. Înscrierea obiectului renovat în
registrul patrimoniului public.
2.9.7. Înscrierea obiectului renovat în
registrul bunurilor imobile de la Oficiul
Cadastral Teritorial.
2.9.8. Înscrierea obiectului renovat în
registrul Cadastrului Funcțional Urban.

x

ADR

GIZ, APL2

Liceu

1 proces verbal de recepție
finală a lucrărilor;
nr de măsuri investiționale
implementate

x

APL2

ADR, GIZ,
LT

Partenerii de
proiect, părți
interesate

1 eveniment organizat

x

ADR/APL

GIZ

APL2, LT

1 ședință organizată

x

ADR

GIZ

APL2, LT

x

ADR

GIZ

APL2, LT

x

APL2

GIZ

x

APL2

GIZ

x

APL2

GIZ

x

APL2

GIZ

1 extras din registrul
bunurilor imobile al OCT

x

APL2

GIZ

1 extras in registrul
Cadastrului Funcțional
Urban

1 proces verbal de
inventariere
1 act de predare-primire
semnat
1 decizie a CR Șoldănești
1 extras din registrul
mijloacelor fixe al CR
Șoldănești
1 extras din registrul
patrimoniului public

Rezultatul 3 : Capacitățile în domeniul EE ale APL din raionul Șoldănești și a LT Alexei Mateevici sunt consolidate.
3.1.1. Conceptului SME pentru liceu
este elaborat

x
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GIZ, LT

APL 2

ADR

TdR aprobat
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3.1.2. Prezentarea conceptului SME si
aporobarea de catre APL

3.1. Sistem de management
energetic (SME) la în cadrul LT
Alexei Mateevici instituit.

x

Exp.GIZ

3.1.3. Crearea echipei de management
energetic a instituției și numirea
managerului energetic (conducător al
echipei)

x

LT

Exp.GIZ APL2, ADR, GIZ

echipa de management
energetic creată, ME numit

3.1.4. Elaborarea și aprobarea politicii
energetice

x

LT

Exp.GIZ APL2, ADR, GIZ

PE aprobată de Consiliul de
administrație al LT

3.1.5. Colectarea și analiza datelor.
Stabilirea indicatorilor de performanță.

x

LT

Exp.GIZ APL2, ADR, GIZ

Date colectate. Indicatori de
performanță energetică
determinați.

x

LT

Exp.GIZ APL2, ADR, GIZ

Lista cu oportunităţi de
economisire a energiei.

x

LT

Exp.GIZ APL2, ADR, GIZ

1 Plan de acțiuni.

x

LT

Exp.GIZ APL2, ADR, GIZ

Evenioment de prezentare a
planului de acțiuni.

x

LT

Exp.GIZ APL2, ADR, GIZ

1-2 acțiuni cu costuri minime
sau zero realizate

x

UTM

GIZ

ADR, APL2, LT

nr de persoane care au
finalizat instruirea

x

UTM

GIZ

ADR, APL2, LT

nr de persoane care au
finalizat instruirea

3.1.6. Identificarea oportunităților de
economisire a energiei (lista cu
oportunităţi de economisire a energiei)
3.1.7. Stabilirea obiectivului în domeniul
energetic, elaborarea unui plan de
acţiuni
3.1.8. Prezentarea planului de acţiuni al
instituției
3.1.9. Implementarea planului de acțiuni
(acordarea asistenței din partea
experților în realizarea 1-2 acțiuni cu
costuri minime sau zero)
3.2.1.Participarea la cursul de instruire
”Gestionarea eficientă a clădirilor
publice” (grupul țintă - personalul
administrativ (tehnic) al instituțiilor
publice, durata 8 ore academice)

3.2.2. Participarea la cursul de instruire
”Managementul proiectelor de eficiență
energetică în sectorul de clădiri publice”
(grupul țintă - Conducătorii instituțiilor
publice (educaționale, de sănătate,
culturale, etc.), reprezentanții cu funcții
3.2. Instruiri și evenimente în conexe din cadrul APL, ADR, CRD,
domeniul EE în clădirile publice AEE, MDRC,etc.), durata 32 ore
academice)
realizate.
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GIZ

LT, APL2, ADR

1 concept elaborat și
prezentat

x

realizate.
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3.2.3. Participarea la cursul de instruire
EUREM ”Manager energetic european”
(grupul țintă - manageriii energetici
raionali, durata 140 ore academice).
3.2.4. Organizarea de schimb de
experiență la 1-2 proiecte locale
relevante (ex.Spitalul raional Orhei, gradinița de tip
casă-pasivă din or.Călărași).

x

x

x

x

x

UTM

GIZ

ADR, APL2, LT

nr de persoane care au
finalizat instruirea

GIZ

LT

ADR, APL2,

nr de participanți, articol(e)
mass-media

Rezultatul 4 : Profesorii, elevii, părinții de la L.T. Alexei Mateevici și reprezentanții C.R. Șoldănești promovează eficiența energetică.
4.1. Ședințele Comitetului de 4.1.1. Discutarea cu comitetul de părinți
Părinți unde este abordată tema a progresului în implementarea
proiectului.
proiectului EE.

x

4.2.1. Elaborarea TdR pentru OSC.

x

4.2.2. Elaboreara conceptului pentru
campania de conștientizare.

x

4.2. Campania de conștientizare
în domeniul EE organizată.
4.2.3. Realizarea campaniei de
conștientizare.

x

x

x

x

APL2

LT

OSC. AP, ADR, propuneri ale Comitetului de
GIZ
Părinți pe tema proiectului

MP

GIZ

APL2, LT, ADR 1 document de TdR aprobat

GIZ

APL2, LT, ADR

1 concept elaborat

Campania de conștientizare va fi implimentata prin alt proiect GIZ cu suportul UE prin mecanismul de
granturi locale pentru ONG-uri

4.2.4. Definitivarea misiunii OSC.

5. Managementul proeictului.

5.1 Ședințele Comitetului
Director Local.

5.1.1. Elaborarea regulamentului de
activitate a CDL.

x

APL2

ADR, GIZ

LT, OSC. AP,
alte instituții
implicate

1 regulament de funcționare
al CDL

5.1.2. Crearea CDL.

x

APL2

ADR

GIZ, LT

dispoziție de creare a CDL

5.1.3. Organizarea ședințelor CDL.

x

ADR, GIZ, LT

nr de ședințe organizate

x

x
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x

x

x

APL2

