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ACRONIME 
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AEE Agenţia pentru eficienţa energetică 
APC Administraţia Publică Centrală 
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BMZ Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 
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RE Resurse energetice 
RDC Regiune de Dezvoltare Centru 
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MC Mobilizarea comunităţii 
MdÎ Memorandum de înțelegere 
MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
MSPL Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 
M&E Monitorizare şi evaluare 
MINV Măsuri de investiţii 
PNAEE Planul Național de Acțiune in domeniul Eficienței Energetice 
PNEE Programul Național de Eficiență Energetică 
PIP Plan de implementare a proiectului 
POP Planul operaţional al proiectului 
PPL Programare şi planificare locală 
PSP Proiecte de Servicii Publice 
PP Propunere de proiect 
RM Republica Moldova 
SF Studiul de fezabilitate 
OSC Organizație a societății civile 

ONG Organizație non guvernamentală 

TdP Tema de proiectare 
UTM Universitatea Tehnică a Moldovei 
UE Uniunea Europeană 
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1. SUMAR EXECUTIV 
 

Raportul respectiv prezintă o descriere succintă a principalelor rezultate obținute în perioada 

ianuarie – decembrie 2018 în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic 

Alexei Mateevici din or.Șoldănești” .  

Obiectivul general al proiectului prevede asigurarea accesului populației din raionul Șoldănești la 

servicii de învățământ de calitate. 

Obiectivul specific prevede sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din 

orașul Șoldănești. 

Rezultate bune pentru prerioada menționată confirmă atingerea obiectivelor propuse, astfel voi 

enumera cele mai semnificative activități. 

Data de 15 februarie 2018 a marcat inițierea implementării nemijlocite a proiectului, între 

MADRM, ADR Centru, Consiliul raional Șoldănești, Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” și GIZ/MSPL a 

fost semnat memorandumul de înțelegere pentru implementarea măsurilor de sporire a eficienței 

energetice a clădirii Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești. 

Elaborarea auditului energetic a clădirii Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, raportul de audit a 

fost avizat de către Agenția pentru Eficiență energetică și de către Departamentul de construcții al 

GIZ și transmis către beneficiar Consiliul raional Șoldănești. 

Planul local de acțiune în domeniul eficienței energetice (PLAEE) a clădirilor publice din raionul 

Șoldănești pentru perioada 2019 – 2021, document strategic local parte componentă a obiectivelor 

strategice naționale; 

Aprobarea temei de proiectare cu privire la elaborarea documentației de proiectare în domeniul 

eficienței energetice pentru Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești. 

Procedurile de achiziții pentru contractarea serviciilor de proiectare. Acesta a fost un proces 

deplasat în timp, deoarece sa repetat  procedura de achiziții pentru a identifica un operator 

economic calificat.  

Semnarea contractului cu compania de proiectare „BIM-TEH SolutionSRL”, a serviciilor de 

proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceulul Teoretic „Alexei Mateevici”. 

A fost inițiat procesul de elaborare a documentației tehnice. Astfel, pe parcursul perioadei de 

raportare a fost prezentată spre examinare faza a I (proiectul tehnic preliminar). Aceste activități au 

fost realizate în strânsă conlucrare dintre APL, ADR Centru, GIZ, Compania de proiectare.  

Obținerea certificatului de urbanism şi avizelor de la serviciile desconcentrate pentru elaborarea 

documentaţiei de proiect pentru „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Alexei Mateevici 

din or.Șoldănești” . 

Efectuarea sondajului sociologic „Măsurarea gradului de satisfacție al elevilor și angajaților 

Liceului Teoretic Alexei Mateevici față de edificiul instituției”, până la etapa de implementare. 

A avut loc ședința de constituire a Comitetului director local (CDL) care va servi în calitate de 

platformă pentru a asigura o cooperare eficientă între principalele părţi interesate în implementarea 

proiectului, în particular, și a politicii de dezvoltare regională, în general. 

A fost elaborat și aprobat Regulamentului de activitate a CDL, ulterior trimestrial sau desfășurat 

ședințe fiind înregistrate în procesul-verbal și publicat pe pagina web a Consiliului raional Șoldănești. 

În perioada ianuarie – decembrie 2018 s-a reușit asigurarea participării părților implicate în 

implementarea proiectului la diverse activități de instruire și formare care au dus la sporirea 

capacităților persoanelor direct implicate în implementarea proiectului. 

Un rol important a fost acordat asigurării transparenței în cadrul proiectului. Astfel, în sursele 

media locale și regionale au fost publicate articole și comunicate informative ce au vizat principalele 

evenimente desfășurate în cadrul proiectului pe parcursul anului. 
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2. SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) este un proiect 

de asistență tehnică implementat prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), la comanda 

Ministerului German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).  

GIZ a inițiat proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” la începutul 

anului 2010, acesta fiind implementat în colaborare cu părțile interesate din rândul autorităților 

locale, regionale și centrale. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MADRM) 

constituie partenerul principal al GIZ în realizarea proiectului.  

În 2016 proiectul MSPL a fost extins pentru încă o perioadă de trei ani (2016-2018) cu următorul 

obiectiv general: „Condițiile cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientate 

spre cetățeni în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale sunt îmbunătățite”.  

Cu suportul proiectului MSPL în Regiunea de Dezvoltare Centru a avut loc un amplu proces de 

planificare regională care a finalizat cu elaborarea unui șir e concepte de proiecte viabile în domeniul 

aprovizionării cu apă și canalizare precum și în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. La 

finele anului 2017 a fost semnat acordul de finanțare cu Uniunea Europeană în vederea finanțării 

proiectelor prioritare identificate.  Proiectul finanțat de Uniunea Europeană „Construcția 

infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare,  precum și de Eficiență Energetică în clădirile 

publice” este implementat în cooperare cu proiectul  „Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova”. Una dintre acțiunile incluse în proiectul dat prevede Sporirea eficienței 

energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești. 

Obiectivul General: Accesul populației din raionul Șoldănești la servicii de învățământ de calitate 

este asigurat. 

Obiectivul  Specific:  Eficiența energetică în Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul 

Șoldănești este îmbunătățită. 

Beneficiari: Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” inclusiv 559 de elevi și 71 de angajați; Consiliul 

Raional Șoldănești. 

Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Agenția de Dezvoltare 

Regională Centru; Consiliul Raional Șoldănești; Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”; Asociația 

Părintească „Speranța”. 

În vederea acceptării proiectului pentru finanțare și implementare, de către beneficiar au fost 

îndeplinite condiționalitățile propuse de Uniunea Europeană (UE).   

Ca urmare, la data de 15 februarie 2018 între MADRM, ADR Centru, Consiliul raional Șoldănești, 

Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” și GIZ/MSPL a fost semnat memorandumul de înțelegere pentru 

implementarea măsurilor de  sporire a eficienței energetice a clădirii liceului „Alexei Mateevici” din 

or. Șoldănești. 
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3. PROGRESUL ÎN ATINGEREA REZULTATELOR 
 

Pentru atingerea scopului și a obiectivelor prevăzute, Logica intervenției în cadrul proiectului 

respectiv prevede obținerea a 4 rezultate specifice: 

Rezultat 1: Planificarea și programarea în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în 

raionul Șoldănești este armonizată. 

Rezultat 2: Clădirea Liceului Teoretic  „Alexei Mateevici” este renovată conform documentației de 

proiect. 

Rezultat 3: Capacităţile în domeniul EE ale APL din raionul Șoldănești și ale Liceului Teoretic 

„Alexei Mateevici” sînt consolidate. 

Rezultat 4: Profesorii, elevii, părinții de la  Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” și reprezentanții CR 

Șoldănești promovează eficiența energetică. 

În continuare voi descrie progresul realizat în obținerea fiecărui rezultat pe parcursul anului 2018. 

 

Rezultatul 1: Planificarea și programarea în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în 

raionul Șoldănești este armonizată. 

Atingerea rezultatului respectiv presupune obținerea a 2 produse importante:  

1. Auditul energetic al clădirii Liceului Teoretic  „Alexei Mateevici”  elaborat. 

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. 

Produs 1.1 Auditul energetic a fost obținut pe parcursul anului 2017. În această perioadă a fost 

elaborat raportul de audit energetic al clădirii. În acest an 2017 raportul de audit a fost avizat de 

către Agenția pentru Eficiență energetică și de către Departamentul de construcții al GIZ. Raportul de 

audit energetic al clădirii în versiune finală a fost transmis către beneficiar Consiliul Raional 

Șoldănești la data de 6 noiembrie 2017. 

Produs 1.2  Ține de Elaborarea Planului de acțiuni în domeniul eficienței energetice (PLAEE) a 

clădirilor publice din raionul Șoldănești pentru perioada an. 2019 – 2021 care a fost  aprobat la 

ședința Consiliului raional prin Decizia nr.4-9 din 27.09.2018.    

PLAEE a clădirilor publice din raionul Șoldănești este elaborat în contextul executării prevederilor  

Legii nr.139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică, și conform metodologiei noi aprobate 

prin ordinul Directorului Agenţiei pentru Eficienţa Energetică nr.11/AB din 15 august  2018. 

Au fost selectate clădirile prioritare din domeniul de învăţământ, cultură,medicină, etc. conform 

criteriilor de selectare stabilite de către AEE cu titlu de recomandare, dintre care: 

1. Liceul Teoretic “Ștefan cel Mare” or. Șoldănești 

2. Casa de cultură Olișcani 

3. Grădinița “Mărțișor” or.Șoldănești 

4. Complexul educational gimnaziul-grădinița Salcia 

5. Grădinița Răspopeni 

6. Gimnaziul “D.Matcovschi” din s. Vadul Rașcov 

7. Clădirea Direcției Asistență Socială or.Șoldănești 

8. Gimnaziul Sămășcani 

9. Centrul de Sănătate  Vadul Rașcov 

10. Centrul de Sănătate  Cotiujenii Mari 
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Grupul de lucru compus din 9 persoane, instituit prin dispoziția nr.14 din 10.04.2018 a 

Președintelui raionului Șoldănești, grupul a beneficiat de asistență tehnică specializată din partea 

experților Organizației Societății Civile(OSC) din cadrul Institutului de Dezvoltare Urbană (IDU) 

contractați în cadrul proiectului (MSPL) GIZ în elaborarea acestui plan. 

Planul local de acțiuni în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice a fost expediat părţilor 

implicate,  Autorităţilor Publice Locale de nivelul I, Asociaţiilor obștești din raion, la fel plasat pe 

pagina web a Consiliului raional Șoldănești (www.soldanesti.md) în conformitate cu Legea nr.239 din 

13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, totodată a fost supus dezbaterilor publice. 

Varianata finală a PLAEE fiind publicată pe pagina http://soldanesti.md/aviz-privind-aprobarea-

planului-local-de-actiune-in-domeniul-eficientei-energetice 

 

Rezultatul 2: Clădirea Liceului Teoretic  „Alexei Mateevici” este renovată conform 

documentației de proiect. 

Pentru atingerea rezultatului respectiv în planul de implementare a proiectului (PIP) au fost 

incluse 6 produse importante: 

1. Tema de proiectare elaborată 

2. Contractul semnat cu compania de proiectare 

3.  Proiectul tehnic elaborat 

4.  Contractul semnat cu compania de construcții 

5.  Lucrări de eficiență energetică a clădirii finalizate 

6.  Clădirea renovată a LT  „Alexei Mateevici” este transmisă benefiarului CR Șoldănești. 

Produs 2.1  Tema de proiectare elaborată, a fost obținut pe parcursul anului 2017. În această 

perioadă tema de proiectare a fost elaborată cu suportul experților și avizată de către departamentul 

de construcții al GIZ. În prealabil, tema de proiectare a fost coordonată cu beneficiarul LT A.Mateevici 

și CR Șoldănești. Primăria or. Șoldănești a emis certificatul de urbanism pentru proiectare cu toate 

avizele necesare. 

În perioada anului 2018 eforturile au fost concentrate pentru realizarea următoarelor produse.  

Produs 2.2 Contractul semnat cu compania de proiectare. În acest sens un șir de acțiuni au fost 

întreprinse pe parcursul perioadei de raportare (conform planului de implementare a proiectului). 

  ADR Centru în calitate de autoritate contractantă,  din decembrie 2017 a organizat licitații pentru 

achizițiile de servicii de proiectare și au creat grupuri de lucru pentru achizițiile publice și comisii de 

evaluare, în conformitate cu manualul privind achizițiile publice elaborate cu suportul  MSPL. 

În baza Ordinului nr.54.din 18.12.2017. Licitaţia publică a fost repetată de mai multe ori: la data 

de 26 februare 2018, 10 mai 2018, 24 august 2018 din cauza interesului și a capacității minime a 

agenţilor economici locali fiind slab dezvoltate pentru furnizarea serviciilor de proiectare tehnică în 

special pentru proiectele în EE de implementare a contractelor mari.   

Criteriile de calificare au fost reduse considerabil  în acord cu părțile interesate. În rezultatul 

evaluării ofertelor de către Comisia de evaluare a fost calificată o companie care a trecut etapele de 

evaluare administrativă și tehnică  SRL "BIM-TEH-SOLUTION". 

Produs 2.3 Presupune elaborarea proiectului tehnic a clădirii liceului „Alexei Mateevici”.  

În acest sens, cele mei relevante acțiuni realizate pe parcursul perioadei de raportare sunt 

următoarele: 

2.3.1. Contractarea expertului de la Departamentul de Construcții GIZ pentru asigurarea calității 

serviciilor de proiectare. 
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La 04 iulie 2018 de către Departamentul de Construcții GIZ a fost contractat expertul Grigore Retiş 

în vederea asigurării calităţii serviciilor de proiectare. 

2.3.2. Organizarea ședinței de inițiere cu partnerii implicați. 

ADR Centru a organizat la data de 11 septembrie 2018, o ședință de lucru în vederea inițierii 

lucrărilor de proiectare tehnică a măsurilor de eficientizare energetică a clădirii LT  „Alexei Mateevici”  

din or. Șoldănești. În cadrul ședinței au fost stabilite sarcinile și responsabilitățile părților implicate în 

proiect. 

2.3.3. Elaborarea variantei preliminare a proiectului tehnic și prezentarea acesteaia la ședința 

comitetului părintesc. 

Pe parcursul perioadei de raportare a continuat elaborarea variantei preliminare a proiectului 

tehnic. La data de 22 noiembrie2018 sa desfășurat ședința de lucru privind clarificarea întrebărilor de 

proiectare în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” 

din or. Șoldănești” unde au participat 23 persoane dintre care 9 femei. 

Astfel compania de proiectare va efectua proiectarea lucrărilor la Faza II luând în considerare 

deciziile luate în cadrul ședinței de lucru. 

Situația creată are consecințe, întârzierea implementării proiectului cu aproximativ șase luni, de 

aceea obţinerea  variantei finale a proiectului tehnic pentru a fi  transmis  beneficiarului este 

planificată pentru anul 2019. 

Pentru anul 2019 este planificată finalizarea elaborării proiectului tehnic și transmiterea acestuia 

către beneficiar. De asemenea activitățile planificate pentru anul 2019 vor fi concentrate pe 

desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru contractarea lucrărilor de construcție, 

identificare și contractarea operatorului economic și inițierea nemijlocită a lucrărilor de construcție 

(produsele 4 și 5).   

 

Rezultatul 3: Capacităţile în domeniul EE ale APL din raionul Șoldănești și ale Liceului Teoretic 

„Alexei Mateevici” sînt consolidate. 

În procesul implementării proiectului un rol semnificativ revine acțiunilor ce țin de dezvoltarea 

capacităților actorilor implicați. Astfel, conform planului de implementare a proiectului urmează a fi 

obținute 2 produse: 

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

3.2. Instruiri și evenimente în domeniul EE în clădirile publice realizate. 

Acțiunile ce țin de instituirea unui sistem de management energetic în cadrul liceului urmează a fi 

inițiate în anul 2019. 

Acțiunile ce țin de participarea părților implicate în proiect la diverse instruiri și diseminarea 

experienței în domeniul EE au fost desfășurate pe parcursul perioadei de raportare.  

Printre cele mai relevante acțiuni pot fi enumerate: 

 31 ianuarie 2018 “Seminar de instruire în Procedurile de achiziții publice pentru 

reprezentanții APL.” 

 01 februarie2018 „Rolul ONG în monitorizarea achizițiilor în cadrul ADR a proiectelor cu 

finanțare UE”. 

 12 aprilie 2018 „Experienţa internaţională privind planificarea în domeniul eficienţei 

energetice”. 

 23 aprilie 2018 „Gestionarea eficientă a clădirilor publice”. 

 1-2 martie 2018 „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova". 
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 14-17 mai 2018 „Managementul proiectelor de eficiență energetică în sectorul de clădiri 

publice”. Cursul-pilot a fost desfășurat de Centrul de Formare Continuă în Eficiența 

Energetică (CFCEECP) din cadrul UTM  de 32 ore finalizându-se cu o vizită de studiul la 

proiectul EE de la spitalul raionului Orhei. 

 5-6 septembrie 2018 „Provocări și bune practici de monitorizare și raportare a rezultatelor 

în cadrul proiectelor de servicii publice”.  

 În perioada martie - iunie 2018 a avut loc cursul de instruire  EUREM ”Manager energetic 

european”, la care a participat dn. Cojocaru Andrei. Certificatul de finalizare a studiilor a 

fost înmînat la data de 10 octombrie 2018. 

 26-30 noiembrie 2018, specialiștii în domeniul eficienței energetice (EE) au efectuat o vizită 

de studiu în Republica Cehă unde au fost implementate proiectele de succes  în domeniul 

EE în clădirile publice. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu bunele practici și lecțiile învățate 

în implementarea proiectelor de eficiență energetică în clădirile publice și acumularea 

cunoștințelor. 

Pe parcursul anului 2019 în dependență de oportunitățile oferite, vor fi continuate activitățile de 

instruire în domeniul EE. De asemenea, acțiunile urmează a fi concentrate spre crearea sistemului de 

management energetic al clădirii ale Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” . 

 

Rezultat 4: Profesorii, elevii, părinții de la  Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” și reprezentanții 

CR Șoldănești promovează eficiența energetică. 

Pentru atingerea rezultatului dat în planul de implementare a proiectului avem incluse 2 produse: 

4.1. Platforma Comitetului de Părinți utilizată în monitorizarea proiectului. 

4.2. Campania de conștientizare în domeniul EE implementată luînd în considerație aspectele 

sociale și de gen. 

Pe parcursul perioadei de raportare, Institutul de Dezvoltare Urbană a oferit consultare 

permanentă Asociației de Părinți „Speranța” şi pedagogilor privind rolul şi atribuțiile acesteia în 

asigurarea unei bune implementări a proiectului. 

IDU a asigurat prezența reprezentantului Grupului de lucru pentru achiziții publice la proiectul 

(nr.MSPL/GIZ/S/CE/001-003) de mai multe ori. Reprezentanții de la comitetul de părinţi au participat 

la procedurile de achiziţii publice. 

În ceea ce privește „Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor 

publice locale” la data de 20 mai 2018 de către IDU s-a desfăşurat un sondaj sociologic privind 

măsurarea gradului de satisfacție față de edificiul instituției până la implementarea proiectului. 

Respondenții au fost cadrele didactice, personalul auxiliar şi elevii (clasele V-IX) de la LT „Alexei 

Mateevici”. 

La data de 18 octombrie 2018 sa desfășurat adunare de părinții unde reprezentantul ADR Centru, 

GIZ și managerul de proiect au informat situația la moment a proiectului, au promovat eficiența 

energetică și au încurajat părinții să se implice în procesul de monitorizare a lucrărilor și promovare a 

eficiența energetice. 

Pentru anul 2019 se planifică organizarea a cel puțin două ședințe ale comitetului părintesc. De 

asemenea, cu suportul ONG contractate, vor fi întreprinse acțiuni în vederea conceptualizării 

campaniei de conștientizare în domeniul EE. 
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4. ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE 
 

Pentru a spori vizibilitatea proiectului toate activitățile sunt reflectate în mijloacele media locale, 

regionale și naționale, cum ar fi pagina web www.soldanesti.md , www.adrcentru.md , 

www.ltsoldanesti.educ.md , presa locală ziarul acasă , cuvîntul. 

 Semnarea Memorandumului de Înţelegere 15.02.2018 
      http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1503&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-

proiectului/Cu-sprijinul-UE-pina-la-200000-de-cetateni-vor-beneficia-de-o-infrastructura-
  imbunatatita-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-a-energiei

 ADR Centru, Licitație Publică. 
      http://www.adrcentru.md/slidepageview.php?l=ro&idc=590&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-

  proiecte-finantate-de-UE/AnunturiTendere
 Semnarea contractului nr.3/CE/18, de achiziționare  serviciilor de proiectare. 
      http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3383&t=/Noutati/Semnarea-contractelor-

 de-achizitionare-a-serviciilor-de-proiecta
 Seminar de instruire în Procedurile de achiziții publice pentru reprezentanții APL. 
      http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1496&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-

proiectului/Procedurile-de-achizitii-publice-este-tematica-unui-seminar-de-instruire-organizat-
  in-cadrul-proiectului-MSPL-pentru-reprezentantii-Autoritatilor-Publice-Locale

 Rolul ONG în cadrul procesului de Achiziții Publice. 
      http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1499&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-

proiectului/Peste-30-de-reprezentanti-ai-sectorului-asociativ-au-participat-la-un-seminar-de-
  instruire-privind-achizitiile-publice

 Gestionarea eficientă a clădirilor publice. 
      http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1536&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-

proiectului/Gestionarea-eficienta-a-cladirilor-publice-a-fost-tematica-unui-curs-de-dezvoltare-
  pentru-personalul-administrativ-tehnic-din-institutiile-publice

 Managementul PEE în sectorul de clădiri publice. 
      http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1542&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-

proiectului/15-specialiti-in-domeniul-EE-in-cladirile-publice-au-invatat-despre-managementul-
  proiectelor-in-cadrul-unui-curs-de-instruire/

 Experiența internațională privind PLAEE. 
     http://aee.md/en/component/content/article/15-stiri-aee/buletin-comunicat-anunt/533-50-

de-speciali-ti-na-ionali-i-interna-ionali-n-domeniul-eficien-ei-energetice-au-f-cut-schimb-de-
  experien-i-practici-n-domeniu

 Schimbul de experiențe privind raportarea trimestrială a progreselor și rezultatelor. 
      http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1586&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-

proiectului/17-manageri-de-proiecte-au-invatat-bune-practici-in-procesele-de-monitorizare-i-
  raportare-bazata-pe-rezultate-a-proiectelor-de-servicii-publice

 Ședințe CDL. 
      http://soldanesti.md/sedinta-nr-2-a-comitetului-director-local/
     http://soldanesti.md/sedinta-comitetului-director-local-privind-proiectul-de-servicii-publice-

  sporirea-eficientei-energetice-a-l-t-alexe-mateevici/
 Consultări publice / Ședința aprobarea PLAEE 
       http://soldanesti.md/anunt-consultari-publice/
       http://soldanesti.md/sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-soldanesti-din-27-09-2018/
 Vizita de studiu la proiecte de succes implementate în domeniul eficienței energetice în 

clădirile publice din Republica Cehă. 
      http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3431&t=/Noutati/26-specialiti-in-domeniul-EE-

  au-facut-schimb-de-experienta-cu-colegii-din-Republica-Ceha-in-cadrul-unei-vizite-de-studii

http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1503&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-sprijinul-UE-pina-la-200000-de-cetateni-vor-beneficia-de-o-infrastructura-imbunatatita-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-a-energiei
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1503&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-sprijinul-UE-pina-la-200000-de-cetateni-vor-beneficia-de-o-infrastructura-imbunatatita-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-a-energiei
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1503&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Cu-sprijinul-UE-pina-la-200000-de-cetateni-vor-beneficia-de-o-infrastructura-imbunatatita-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-a-energiei
http://www.adrcentru.md/slidepageview.php?l=ro&idc=590&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/AnunturiTendere
http://www.adrcentru.md/slidepageview.php?l=ro&idc=590&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/AnunturiTendere
http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3383&t=/Noutati/Semnarea-contractelor-de-achizitionare-a-serviciilor-de-proiecta
http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3383&t=/Noutati/Semnarea-contractelor-de-achizitionare-a-serviciilor-de-proiecta
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1496&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Procedurile-de-achizitii-publice-este-tematica-unui-seminar-de-instruire-organizat-in-cadrul-proiectului-MSPL-pentru-reprezentantii-Autoritatilor-Publice-Locale
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1496&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Procedurile-de-achizitii-publice-este-tematica-unui-seminar-de-instruire-organizat-in-cadrul-proiectului-MSPL-pentru-reprezentantii-Autoritatilor-Publice-Locale
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1496&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Procedurile-de-achizitii-publice-este-tematica-unui-seminar-de-instruire-organizat-in-cadrul-proiectului-MSPL-pentru-reprezentantii-Autoritatilor-Publice-Locale
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1499&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-30-de-reprezentanti-ai-sectorului-asociativ-au-participat-la-un-seminar-de-instruire-privind-achizitiile-publice
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1499&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-30-de-reprezentanti-ai-sectorului-asociativ-au-participat-la-un-seminar-de-instruire-privind-achizitiile-publice
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1499&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Peste-30-de-reprezentanti-ai-sectorului-asociativ-au-participat-la-un-seminar-de-instruire-privind-achizitiile-publice
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1536&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Gestionarea-eficienta-a-cladirilor-publice-a-fost-tematica-unui-curs-de-dezvoltare-pentru-personalul-administrativ-tehnic-din-institutiile-publice
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1536&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Gestionarea-eficienta-a-cladirilor-publice-a-fost-tematica-unui-curs-de-dezvoltare-pentru-personalul-administrativ-tehnic-din-institutiile-publice
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1536&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Gestionarea-eficienta-a-cladirilor-publice-a-fost-tematica-unui-curs-de-dezvoltare-pentru-personalul-administrativ-tehnic-din-institutiile-publice
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1542&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/15-specialiti-in-domeniul-EE-in-cladirile-publice-au-invatat-despre-managementul-proiectelor-in-cadrul-unui-curs-de-instruire/
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1542&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/15-specialiti-in-domeniul-EE-in-cladirile-publice-au-invatat-despre-managementul-proiectelor-in-cadrul-unui-curs-de-instruire/
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1542&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/15-specialiti-in-domeniul-EE-in-cladirile-publice-au-invatat-despre-managementul-proiectelor-in-cadrul-unui-curs-de-instruire/
http://aee.md/en/component/content/article/15-stiri-aee/buletin-comunicat-anunt/533-50-de-speciali-ti-na-ionali-i-interna-ionali-n-domeniul-eficien-ei-energetice-au-f-cut-schimb-de-experien-i-practici-n-domeniu
http://aee.md/en/component/content/article/15-stiri-aee/buletin-comunicat-anunt/533-50-de-speciali-ti-na-ionali-i-interna-ionali-n-domeniul-eficien-ei-energetice-au-f-cut-schimb-de-experien-i-practici-n-domeniu
http://aee.md/en/component/content/article/15-stiri-aee/buletin-comunicat-anunt/533-50-de-speciali-ti-na-ionali-i-interna-ionali-n-domeniul-eficien-ei-energetice-au-f-cut-schimb-de-experien-i-practici-n-domeniu
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1586&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/17-manageri-de-proiecte-au-invatat-bune-practici-in-procesele-de-monitorizare-i-raportare-bazata-pe-rezultate-a-proiectelor-de-servicii-publice
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1586&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/17-manageri-de-proiecte-au-invatat-bune-practici-in-procesele-de-monitorizare-i-raportare-bazata-pe-rezultate-a-proiectelor-de-servicii-publice
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1586&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/17-manageri-de-proiecte-au-invatat-bune-practici-in-procesele-de-monitorizare-i-raportare-bazata-pe-rezultate-a-proiectelor-de-servicii-publice
http://soldanesti.md/sedinta-nr-2-a-comitetului-director-local/
http://soldanesti.md/sedinta-comitetului-director-local-privind-proiectul-de-servicii-publice-sporirea-eficientei-energetice-a-l-t-alexe-mateevici/
http://soldanesti.md/sedinta-comitetului-director-local-privind-proiectul-de-servicii-publice-sporirea-eficientei-energetice-a-l-t-alexe-mateevici/
http://soldanesti.md/anunt-consultari-publice/
http://soldanesti.md/sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-soldanesti-din-27-09-2018/
http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3431&t=/Noutati/26-specialiti-in-domeniul-EE-au-facut-schimb-de-experienta-cu-colegii-din-Republica-Ceha-in-cadrul-unei-vizite-de-studii
http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3431&t=/Noutati/26-specialiti-in-domeniul-EE-au-facut-schimb-de-experienta-cu-colegii-din-Republica-Ceha-in-cadrul-unei-vizite-de-studii
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Articole publicate în ziarul local acasă 

Ședința grupului de lucru planificare strategică 

ziarul ACASA Nr.21_01.06.2018 

Ședința Comitetului Director Local 

ziarul ACASA Nr.28_27.07.2018 

Ședința grupului de lucru pentru elaborarea PLAEE 

ziarul ACASA Nr.29_03.08.2018 

Semnarea contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare 

 ziarul ACASA Nr.34_15.09.2018 

Referire la PLAEE și publicarea planului aprobat 

ziarul ACASA Nr.48_28.12.2018 

 

5. PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI 
 

Pe parcursul perioadei de implementare au fost constatate un șir de riscuri pentru care au fost 

identificate măsuri de mitigare.  

Astfel cele mai semnificative riscuri identificate au fost următoarele: 

 La primele licitațiii ofertele operatorilor nu puteau fi calificate . Astfel a apărut riscul de a nu 

avea operatori calificați care ar putea executa prevederile caietului de sarcini expus la 

licitație. 

Măsuri de mitigare propuse:  

Cerinţele faţă de ofertanţi au fost diminuate. Dosarul de licitaţie a fost ajustat corespunzător şi 

aprobat la şedinţa grupului de lucru pe achiziţii publice. 

 

 Există riscul că proiectantul să elaboreze documentația tehnică de o calitate 

nesatisfăcătoare. 

Măsurile de mitigare propuse: 

GIZ va asigura controlul calității prin angajarea experților internaționali din cadrul 

Departamentului de Construcții GIZ. 

Administrația liceului și managerul de proiect, în măsura competențelor, vor examina 

documentația tehnică. 

Suplimentar, managerul de proiect cu suportul ONG-lui contractat va consulta părinții si 

societatea civila în privința documentației tehnice. 

 

 Există riscul extinderii exagerate a perioadei de proiectare din cauza tergiversărilor reciproce 

(Compania de proiectare/GIZ) în procesul de prezentare și examinare a documentelor 

elaborate.  

Către finele anului 2018 încă se elaboreză Faza II de proiectare.  

Măsuri de mitigare propuse: 

GIZ va asigura controlul calității prin angajarea experților internaționali din cadrul 

Departamentului de Construcții GIZ. S-ar putea stabili un termen maxim în care trebuie oferite 

comentarii pe marginea documentelor prezentate. 
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Administrația liceului și managerul de proiect, și reprezentantul APL în măsura competențelor, vor 

examina documentația tehnică și vor asigura în timp util prezentarea comentariilor și eventual a 

documentelor suplimentare necesre. 

 

6. LECȚII ÎNVĂȚATE ȘI ACȚIUNI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE 
 

Lecții învățate: 

 Cunoștințele dobîndite în cadrul instruirilor organizate în cadrul proiectului: “Managementul 

proiectelor de Eficiență Energetică în sectorul de clădiri publice”. 

 De implicat reprezentanții serviciilor desconcentrate când elaborăm un document, ca să 

avem o documentație corespunzătoare. 

 Companiile din R.Moldova nu fac față cerințelor conform Regulamentul GIZ Moldova în 

domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE). 

Acțiuni ce urmează a fi realizate: 

 Proiectul tehnic elaborat. 

 Sistemul de management energetic (SME) în cadrul LT „Alexei Mateevici” instituit. 

 Contractul semnat cu compania de construcții.   

O bună practică este lucrul cu consultanții ADR și GIZ  care la moment pot veni cu consultații din 

orice domeniu necesar.  

 

CONTACTE ȘI SEMNĂTURI 
 

Reprezentatul/a APL 
beneficiară 

Președintele Comitetului Director Local  
 

Managerul de proiect 

Prenume, Nume Prenume, Nume  ROTUNDU Svetlana Prenume, Nume COJOCARU Andrei 
Funcția Funcția   Președintele raionului Șoldănești Funcția   manager de proiect 
Informația de contact Informația de contact Informația de contact 
 Tel. 069983570 / 027222650 Tel. 069393258 
Semnătura Semnătura Semnătura 
  
Data aprobării raportului  

 

ANEXE 
 

- Progresul proiectului pe indicatori de obiective specifice, rezultate și produse 

- Extrase din media, fotografii pentru ilustrarea realizărilor 

- Planul de implementare a proiectului pe anul următor 

- Matricea cadrului logic. 

- Matricea riscurilor. 
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Extrase din media, fotografii pentru ilustrarea realizărilor : 

 

Semnarea Memorandumului de Înţelegere 15.02.2018 

 

 

Semnarea contractelor de achiziționare a serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței 

energetice pentru patru licee din Regiunea Centru 
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Desfășurarea ședinței  Comitetului Director Local, în incinta Consiliului raional Șoldănești. 

 

 

Ședința ordinară a Consiliului raional Șoldănești, aprobarea PLAEE  prin Decizia nr.4-9 din 

27.09.2018.    



2018_12_28_Raport anual PSP_EE_Soldanesti_CA  Pagina 15 din 15 

 

Ședință de lucru privind clarificarea întrebărilor de proiectare în cadrul proiectului „Sporirea 

eficienței energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești”. 

             

Articole din ziarul local acasa nr. 28 din 27.07.2018 , 34 din 15.09.2018 


