Proiectul de Servicii Publice ”Sporirea eficienței energetice a
Liceului Teoretic Alexei Mateevici din or. Șoldănești”

Ședința Comitetului Director Local

07.02.2019

Raport cu privire la implementarea
proiectului pentru tr. IV a anului 2018
pentru perioada 30 septembrie – 31 decembrie

Ședința Comitetului Director Local

data: 07 februarie 2019
locația: CR Șoldănești
prezentator: Andrei Cojocaru

Rezultat 1. Planificarea și programarea în domeniul eficienței
energetice a clădirilor publice în raionul Șoldănești
este armonizată.
Produse: 1.2 Programul de eficiență energetică și planul de acțiuni (componenta
eficiența energetică a clădirilor publice) a raionului este elaborat luînd în
considerație aspectele sociale și de gen.
Activități: (conform PIP - Planul operațional de Implementare a Proiectului)

Activități
1.2.11. Definitivarea misiunii experților și OSC.

Tr. IV / 2018
Oct.

Noe.
x

Dec.

Progresul realizat conform PIP:




La data de 27.09.2018 prin Decizia nr.4-9 CR Șoldănești a fost aprobat Planul de acțiuni în
domeniul eficienței energetice (PLAEE) a clădirilor publice din raionul Șoldănești pentru
perioada an. 2019 – 2021.
La data de 22.11.2018 în incinta Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” sa desfășurat ședința
de lucru privind clarificarea întrebărilor de proiectare în cadrul proiectului „Sporirea
eficienței energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești” au participat
total 23 persoane dintre care 9 femei.

Rezultat 2. Clădirea Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici” renovată
conform documentației de proiect.
Produse: 2.3. Proiectul tehnic elaborat.
Activități: (conform PIP - Planul operațional de Implementare a Proiectului)

Activități
2.3.3. Elaborarea variantei preliminare a proiectului tehnic.
2.3.4. Avizarea proiectului tehnic de catre Departamentul de
construcţii GIZ
activități deplasate în trim1 an.2019

Tr. IV / 2018
Oct.

Noe.

Dec.

Progresul realizat conform PIP:
La data de 23 octombrie 2018 ședința de lucru privind clarificarea întrebărilor din
raportul inițial al companiei de proiectare BIM TECH Solution SRL privind proiectarea la
proiectele de eficiență energetică de la LT M.Eminescu din or.Ungheni, LT A.Mateevici din
Șoldănești și LT Holercani din s.Holercani. La această ședință au participat reprezentanții
companiei de proiectare, experţii şi consultanţii EE GIZ/MSPL, arhitecții raionali şi managerii
de proiect, total 13 persoane dintre care 2 femei și11 bărbaţi.Scopul şedinţei a fost
depăşirea barierelor tehnice şi legislative, indentificarea soluţiilor arhitecturale cu privire la
proiectarea masurilor de eficienţa energetică în clădirele publice.
- Pe data de 8 noembrie 2018 a avut loc a doua şedinţă de licru la Sediul companiei de
proiectare SRL „BIM-TECH SOLUTION” cu privire la aprobarea Raportului inițial (Faza I) și
continuarea realizării proiectului prin inițierea Fazei II În acest context, în conformitate cu
graficul de lucru elaborat.

Progresul realizat conform PIP:
- La data de 30.10.2018 Departamentul de Construclii al GlZ a aprobat Raportul inițial
(Faza I) de elaborare a documentaliei tehnice din domeniul sporirii eficienlei energetice a LT
A.Mateevici din or. Soldanesti.
- La data de 22.11.2018 a avut loc o ședință de clarificare a soluțiilor de proiectare.
Ședința a avut loc în incinta LT A.Mateevici din Șoldănești.
Termenii de executare a lucrărilor de proiectrare faza II au fost prelungiți și conform
graficului nou prezentat de compania de prooiectre Faza II de proiectare se va finaliza în
luna februarie 2019, următoarea fază a lucrărilor de proiectrare va fi conform graficului
actualizat.

Rezultat 3. Capacitățile în domeniul EE ale APL din raionul Șoldănești
și a LT Alexei Mateevici sunt consolidate.
Produse: 3.2 Instruiri și evenimente în domeniul EE în clădirile publice realizate.
Activități: (conform PIP - Planul operațional de Implementare a Proiectului)

Activități
3.2.1. Participarea la cursuri de instruire.
3.2.4. Organizarea schimbului de experiență la 1-2 proiecte
locale relevante.

Tr. IV / 2018
Oct.

Noe.

Dec.

x

x

x

x

Progresul realizat conform PIP:
- În perioada 21-26 Octombrie 2018, a fost organizată o vizită de studiu în Letonia, care
a avut drept tematică planificarea în domeniul Eficienței Energetice (EE).
Din partea CR Șoldănești a participat managerul energetic dl Iurcu Victor. Evenimentul a
fost organizat în cadrul proiectului MSPL, implementat de Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei (GIZ).
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1616&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirileproiectului/15-specialiti-in-domeniul-eficientei-energetice-au-participat-la-o-vizita-destudiu-in-Letonia/

Progresul realizat conform PIP:
- La data de 28 noiembrie 2018 membrii grupului de evaluare au participat la atelierul de
lucru "Lecții învățate și recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor de achizitii publice
pentru lucrările de construcție in cadrul proiectelor finantate de UE prin intermediur GIZ”.
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1636&t=/Stiri-Galeriifoto/Stirile-proiectului/62-specialiti-au-participat-la-un-atelier-de-lucru-privindachizitiile-publice-pentru-lucrarile-de-constructie/

Progresul realizat conform PIP:
-

În perioada 26-30 noiembrie 2018, 26 de persoane implicate în implementarea
proiectelor EE cu finanțare UE au efectuat o vizită de studiu în Republica Cehă
Din partea CR Șoldănești a participat Managerul de proiect și Directorul LT A.Mateevici.
Vizita de studii a fost organizată și sprijinită prin intermediul proiectului (MSPL),
implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Progresul realizat conform PIP:
- 13 decembrie 2018 Specialiștii ADR Centru și managerii locali de proiecte au fost
instruiți în optimizarea elaborării rapoartelor anuale, progresului bazat pe rezultate și
actualizarea planului de implementare a proiectelor de servicii publice implementat de
Agenția
de
Cooperare
Internațională
a
Germanie
(GIZ).
http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3437&t=/Noutati/Specialitii-ADRCentru-i-managerii-locali-de-proiecte-au-fost-instruiti-in-optimizarea-elaborariirapoartelor-anuale

Rezultat 4. Profesorii, elevii, părinții de la LT Alexei Mateevici
și reprezentanții CR Șoldănești promovează
eficiența energetică.
Produse: 4.2 Compania de conştientizare în domeniul EE implementată luînd în
consideraţie aspectele sociale şi de gen.
Activități: (conform PIP - Planul operațional de Implementare a Proiectului)

Activități
4.1.2. Monitorizarea elaborării proiectului tehnic.

Tr. IV / 2018
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x

x

x

Progresul realizat conform PIP:
Pînă la moment activități de monitorizare a proiectului tehnic nu sau desfășurat.
Însă la ședințele grupului de lcuru pentru achizții publice reprezentanții GIZ și ADRC au
informat și încurajat reprezentanții beneficarilor inclusiv părinții de la liceu să se implice
activ în procesul monitorizării elaborării proiectului tehnic. În acest sens reprezentantul
asociației părintești ”Speranța” va identifica părinții cu capacități și cunoștințe din domeniu.

Managementul proiectului realizat.
Produse: 5.1 Ședintele Comitetului Director Local
Activități: (conform PIP - Planul operațional de Implementare a Proiectului)

5.1 Ședintele Comitetului Director Local


5.1.3. Organizarea ședinţelor CDL.

Progresul realizat conform PIP:










5.1.3. Organizarea și desfășurarea ședințelor CDL.
Prima ședința CDL a fost desfășurată la data de 20.04.2018. Din numărul total de 11
membri ai CDL au fost prezenți 9 membri, dintre care 7 femei. Au mai participat
adăugător
3
persoane.
Materilaele
ședinței
sunt
accesibile
la
adresa
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/225783226.
A doua ședință CDL a fost desfășurată la data de 18.07.2018. Din numărul total de 11
membri ai CDL au fost prezenți 9 membri, dintre care 7 femei. Au mai participat
adăugător 2 persoane.
A treia ședință CDL a fost desfășurată la data de 16.10.2018 în incinta Liceului teoretic
Alexei Mateevici orașul Șoldănești. Din numărul total de 11 membri ai CDL au fost
prezenți 9 membri, dintre care 7 femei.
A patra ședință CDL a anului 2018 se defășoară la data de 07.02.2019 în incinta
Consiliului raional Șoldănești.

Mulțumesc de atenție !
Raportor Manager Local de Proiect: Cojocaru Andrei

Date de contact: Tel. +373 69393258, e-mail: acojocaru @mail.ru

