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Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului SMART în Holercani (Schimbarea prin
monitorizare, abilitare, responsabilizare și transparență în Holercani), parte a proiectului „ Abilitarea

cetățenilor din Republica Moldova” finanţat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), realizat de A.O. Centrul de Justiție Socială

„ECHITATE”.

Opiniile exprimate în acest raport nu reflectă în mod necesar poziţia finanţatorilor.
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I. INTRODUCERE

Prezentul raport de monitorizare este realizat în cadrul proiectului „SMART în

Holercani”, parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” ce are

drept obiectiv abilitarea cetățenilor în procesul de monitorizare a lucrărilor de reabilitare

a clădirii Liceului Teoretic Holercani din s.Holercani, r-ul Dubăsari în perioada martie-

august 2021. Raportul respectiv monitorizează lucrările din cadrul Proiectului de

servicii publice „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Нolercani” raionul

Dubăsari”, planificat spre realizare în perioada anilor 2017 - 2021.

Informațiile prezentate în raport sunt analizate pe înțelesul și din perspectiva

accesibilității oricărui cetățean, care dorește să se informeze cu procesul de monitorizare

a proiectelor investiționale finanțate din bani publici și a donatorilor externi.

Scopul proiectului este consolidarea capacităților de monitorizare a serviciilor

publice de către locuitorii din satul Holercani, precum și, monitorizarea respectării

transparenței și legalității de către autoritățile beneficiare de proiectele investiționale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Abilitarea, pe parcursul a 6 luni, a 30 de locuitori ai satului Holercani în domeniul

bunei guvernări și monitorizării lucrărilor de eficientizare energetică a LT

Holercani.

2. Monitorizarea, pe parcursul a 6 luni, împreună cu 30 locuitori ai satului Holercani,

a realizării eficienței energetice în LT Holercani.

II. METODOLOGIA MONITORIZĂRII
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Procesul de monitorizare a avut la bază mai multe metode, printre care:

● Etapa preparatorie (pre-monitorizarea) în care a fost realizată revizuirea cadrului

normativ specific și a documentelor strategice relevante1;

● Etapa de monitorizare în care a fost realizată monitorizarea permanentă la distanță

a resurselor on-line publice accesibile: pagina oficială web a CR Dubasari;

deciziile Consiliului raional dubăsari; Registrul actelor locale;

● Etapa de colectare independentă a datelor în care a fost realizată monitorizarea

prin deplasarea în teren, solicitarea opiniei experților în domeniul eficienței

energetice și în domeniul construcțiilor; precum și colectarea independentă a

datelor prin intermediul chestionarelor și a focus-grupurilor. Rezultatele

chestionării locuitorilor din Holercani sunt prezentate în Anexa 1 iar rezultatele

răspunsurilor din cadrul focus- grupurilor sunt prezentate în Anexa 2.

● Etapa de analiză și sinteză a informațiilor în care a fost realizată analiza

documentelor, contrapunerea cu documentele strategice și cu contractele de

achiziții de lucrări și servicii, deciziile consiliului raional dubăsari , precum și

analiza proceselor verbale ale CDL.

Fiecare dintre aceste etape au contribuit  la colectarea informațiilor și au servit ca

bază pentru elaborarea raportului de monitorizare a lucrărilor efectuate în cadrul

Proiectului de servicii publice „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic

„Нolercani” raionul Dubăsari”.

Raportul a fost elaborat în baza informațiilor prezentate de către instituțiile

participante în procesul de monitorizare, precum și informațiile publice și oficiale

extrase de pe paginile web ale acestora: https://tender.gov.md/ro,

https://mtender.gov.md, https://e-licitatie.md/, https://achizitii.md/,

http://adrcentru.md/, https://dubasari.md/, www.liceulholercani.com,

https://actelocale.gov.md/, https://openmoney.md/, https://www.legis.md/,

1 http://adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=343&t=/Legislatie/Acte-legislative&
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https://chamber.md/achizitii-publice/achizitii-publice-ghidul-ofertantului/,

https://ec.europa.eu/, https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index,cfm?do=publi.welcome, precum și: Regulamentul GIZ Moldova în

domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE)2, Ghid

privind implementarea contractelor de lucrări publice3.

Adițional, a fost consultat pachetul legislativ privind: Achizițiile Publice –

Reglementări și Implementare, publicate pe pagina oficială web a Comisiei Europene,

Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, publicată în

Monitorul Oficial Nr. 155-158 art. 549, Legea nr. 721/1996 privind calitatea în

construcții, publicată în Monitorul Oficial Nr. 25 art. 259,  Hotărârea Guvernului nr.

285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și

instalațiilor aferente, publicată în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 349.

III. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

2

https://www.serviciilocale.md/public/files/achizitii%20publice/2019_03_27_Anexa_2_Regulamentul_GIZ_Moldova_in_
domeniul_Achizitiilor_Publice.pdf
3 https://chamber.md/wp-content/uploads/2019/10/GHID-PRIVIND-IMPLEMENTAREA-CONTRACTELOR-DE-
LUCR%C4%82RI-PUBLICE.pdf
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Proiectul de servicii publice „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic

„Нolercani” raionul Dubăsari” este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu

proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”,

implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în parteneriat cu

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (actualul Minister al

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale) și sprijinit financiar de Ministerul German

pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.

La data de 26 octombrie 2016 a fost aprobată Lista proiectelor în domeniul

Eficiență Energetică pentru care a fost elaborată Analiza tehnico – economică și

conceptul de reabilitare, în care a fost inclus și Liceul Teoretic din s. Holercani r.

Dubăsari. Mai târziu, la 16 decembrie 2016 a fost inițiat auditul energetic cu suportul

Guvernului German, la finele căruia urma să fie elaborat un raport de audit energetic.

În baza acestui raport trebuia să fie identificate măsurile prioritare de reabilitare a

obiectivelor date din punct de vedere al eficientei energetice pasibile spre finanțare din

sursele oferite de către Uniunea Europeană Republicii Moldova4.

Serviciile de proiectare și investiții în domeniul creșterii eficienței energetice

pentru Liceul Teoretic din Holercani au fost contractate la data de 25 ianuarie 2017, iar

suma pentru această licitație era de 4357500.00 MDL.

Proiectul a demarat în decembrie 2017 și urmează să se finalizeze în decembrie

2021, bugetul total al proiectului fiind de 1,2 milioane EURO.

Potrivit informației de pe site-ul oficial al ADR Centru, la data de 14 octombrie

20205 antreprenorul, căruia i-a fost adjudecat contractul- „SC Valdcongrup SRL”, a dat

start executării lucrărilor privind eficiența energetică a Liceului Teoretic „Holercani”

raionul Dubăsari.

4.http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2852&t=/Noutati/Pentru-4-licee-din-Regiunea-Centru-a-fost-
initiat-auditul-energetic-cu-suportul-Guvernului-German/
5 http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3766&t=/Noutati/Au-inceput-lucrarile-de-sporire-a-eficientei-
energetice-a-Liceului-Teoretic-din-Holercani/
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La data semnării contractului de antrepriză, valoarea acestuia constituia 15 114
92,00 MDL cu durata de executare de 12 luni, mai exact în perioada 09 octombrie 2020

- 09 octombrie 2021.

Ulterior, au mai fost încheiate contracte pentru serviciile de supraveghere tehnică

a lucrărilor cu compania „Sigma Engineering SRL” în valoare de 146 606,69 MDL și

pentru serviciile de supraveghere de autor cu SRL „BIM TEH SOLUTION”, suma

acestuia fiind de 45 342,28 MDL.

Menționăm că, la 11 septembrie 2018 a fost semnat contractul de achiziționare a

serviciilor de proiectare cu SRL „BIM TEH SOLUTION”,  serviciile date valorează

500 345,04 MDL, după care, în decembrie 2019 documentația de proiect a fost

transmisă beneficiarului. În cadrul acestui proiect au mai fost contractate și două

întreprinderi în calitate de  subantreprenoare la lucrările de eficientizare energetic SC

„Aria-Grup” SRL și SC „Uralis”SRL. Constatăm că, deși au fost semnate mai multe

contracte, cu mai multe firme, inclusiv și de proiectare, rămâne deschis subiectul, care

se răsfrânge direct asupra persoanelor cu dizabilități. Altfel spus, compania de

proiectare a considerat că aceste persoane merită să aibă o rampă de accedere în

instituția școlii doar prin spate, însă nu a prevăzut cum aceste persoane vor urca la etajele

2, 3 sau în sala de ședințe. Este o problemă destul de gravă, pentru care statul RM a

achitat despăgubiri uriașe, în urma unor Hotărâri al CtEDO.
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Poza: intrarea din spate în holul Liceului Teoretic Holercani

La ora actuală, dintre toate acțiunile planificate pentru atingerea obiectivelor

propuse, o parte nu sunt implementate or, sunt implementate parțial, ceea ce denotă faptul

că termenul de realizare să fie prelungit. În urma unor vizite efectuate la fața locului, am

constatat că în teritoriu lipseau  muncitorii de pe șantier sau erau în număr mic, ceea ce

duce la tergiversarea finalizării lucrărilor în termen.

Reprezentantul companiei prestatoare de servicii, la una dintre ședințele de

mentorat a menționat că au survenit mai multe acțiuni, care nu au fost planificate inițial,

iar ca rezultat s-a perturbat graficul de implementare, însă cu toate acestea se încadrează

în termenii stabiliți.
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În acest context, constatăm că avem rezultate fabuloase, doar la câteva activități.

Astfel, din fluidizarea evenimentelor, menționăm că la 15 februarie 2018 a fost semnat

memorandumul de înțelegere pentru implementarea măsurilor de sporire a eficienței

energetice a clădirii Liceului Teoretic Holercani din s. Holercani.

În septembrie 2019 a fost inițiat procesul de implementare a proiectului, între

MADRM, ADR Centru, Consiliul raional Dubăsari, Liceului Teoretic Holercani și

GIZ/MSPL.

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

publice din raionul Dubăsari, elaborat de autoritatea publică locală de nivelul II,

reprezintă un  document strategic local și este parte componentă a obiectivelor strategice

naționale, acesta fiind elaborat conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Nr. 33  din 11

ianuarie 2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unice faţă de documentele de

politici.

Elaborarea documentației de proiectare în domeniul eficienței energetice pentru

Liceului Teoretic Holercani, procedurile de achiziții pentru contractarea serviciilor de

proiectare s-a desfășurat fără a respecta prevederile Legii privind transparența în procesul

decizional nr. 239 din 13 noiembrie 2008. Nu sunt publicate pe site-uri oficiale

contractele semnate cu companiile desemnate câștigătoare.

După semnarea contractului cu compania de proiectare „BIM-TEH

SolutionSRL”, a serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice

pentru Liceul Teoretic Holercani a fost inițiat procesul de elaborare a documentației

tehnice. Aceste activități au fost realizate în colaborare dintre APL, ADR Centru, GIZ și

Compania de proiectare. Conform procedurilor, APL a obținut certificatul de urbanism

şi avizele de la serviciile desconcentrate pentru elaborarea documentaţiei pentru

implementarea proiectului. Pentru mersul consecutiv a planului operațional de

implementare, a avut loc ședința de constituire a Comitetului director local (CDL) rolul

căruia este de a asigura o cooperare eficientă între principalii actori interesați în

implementarea proiectului, în mod particular, și a politicii de dezvoltare regională, în
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plan general. A fost elaborat și aprobat Regulamentul de activitate a CDL, ulterior s-au

desfășurat ședințe, unde urma să fie înregistrate în procesul-verbal și publicat pe pagina

web a Consiliului raional Dubăsari, însă constatăm că acest lucru nu este realizat.

Un rol important a fost acordat mediatizării activităților 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 implementării proiectului.

La finele executării lucrărilor de reconstrucție,  liceul urmează să beneficieze de

4298,4 m2 clădire renovată, 330,9 m2 pereți exterior izolați, 30,6 m2 ferestre și uși

exterioare schimbate, 1954,8 m2 planseu izolat, 1 punct termic instalat, 30 sisteme

voltaice construite cu o capacitate de 10 kw, 220 m.l conducte exterioare de care vor

beneficia circa 330 persoane. Totodată, în rezultatul implementării acestei măsuri

investiționale, consumul de energie în LT Holercani urmează să se reducă de la 106.7

kWh/m2/an la 93.0 kWh/m2/an.
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IV. PROCESUL DE MONITORIZARE
În perioada de implementare a proiectului s-a reușit asigurarea participării părților

implicate la diverse activități de instruire, formare și vizite la fața locului,  care au sporit

capacitățile de monitorizare a participanților și realizarea  obiectivelor propuse.

La etapa de executare a lucrărilor de construcție și reparație din LT Holercani,

echipa de monitori a efectuat vizite de monitorizare la fața locului. Ca urmare a acestora

au fost constatate mai multe neclarități și neconformități. Primul lucru care a atras

atenția monitorilor este faptul că pe șantierul de construcție la LT Holercani lucrau doar

câțiva muncitori, aproximativ 3-5 angajați și aceștia nu erau echipați corespunzător

cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, conform Hotărârii Guvernului nr.

80 din 9 februarie 2012 privind cerințele minime  de securitate și sănătate pentru

șantierele temporare sau mobile6.

De echipament de protecție nu a beneficiat nici echipa de monitorizare, aflată în

vizită de lucru pe șantier.

Lipsa numărului suficient de muncitori pe șantier poate fi un motiv de tergiversare a

termenului de executare a lucrărilor.

6 4.https://www.legis.md/cautare/getResults?lang=ro&doc_id=11133&fbclid=IwAR0i6QBkpkp-LHUTe8ofbr0vFeLISPDfE0JX0AE-
8vFkTE_OAGFbgehjb9I
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Poza: Lucrările de reparație

În urma vizitei efectuate la fața locului și reieșind din discuțiile cu administrația

instituției, concluzionăm că multe din lucrările care sunt efectuate, în mare parte nu sunt

coordonate cu conducerea din LT Holercani și cu responsabilul tehnic. Astfel, rampa

destinată persoanelor cu dizabilități este construită în spatele instituției, ceea ce duce la

discriminarea acestor persoane și constituie un impediment major la integrarea acestora

în societate.
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Poza: Rampa de acces intrarea din spate

Totodată, la capitolul gestionarea eficientă a finanțelor există probleme destul de

grave, având în vedere faptul că în setul de acte pe care l-am examinat sunt stipulate

sume diferite la capitolul contribuția beneficiarului. (a se vedea Nota Informativă). La

solicitarea noastră de a ne oferi claritate, răspunsurile au fost vagi iar datele aveau o

consecutivitate, dar din contra - se suprapuneau.
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Poza: intrarea în cantina Liceului Teoretic Holercani

Potrivit informației prezentate de Consiliul raional Dubăsari la data de 12 august

2021,  lucrările de construcţie la LT Holercani sunt executate la 54% dintre care:

-Soluţii arhitecturale -70%

- Reţele interioare de apă şi canalizare- 85%

- Reţele tehnico-sanitare - 60%

- Echipament electric de forţă / Iluminat electric interior -70%
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- Semnalizare de incendiu -70%

- Semnalizare de paza -70%

- Comunicaţii curent slabi -50%

- Soluţii termomecanice - 40%

- Utilaj tehnologic. Bucătărie -50%

- Reţele exterioare de apa -30%

- Reţele termice exterioare - 60%

- Amenajarea teritoriului - 0%.

Tot din acest act aflăm că careva verificări din partea Inspecţiei de Stat în

Construcţii nu au fost efectuate.

Deși, suntem la ultima etapă (10-11 luni) de implementare a proiectului de

executare a lucrărilor privind eficiența energetică a Liceului Teoretic „Holercani”

raionul Dubăsari, constatăm că sunt executate doar 54% lucrări din întreg volumul

acestora, iar termenul de finalizare a proiectului, conform informației deținute, este de

09.10.2021. Astfel în termen de 2 luni antreprenorul urmează să reușească realizarea

încă a 46% din totalul de lucrări planificate.

Examinând, Nota informativă la raportul trimestrial de monitorizare a proiectului

„Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,Holercani,, din satul Holercani,

raionul Dubăsari” pentru perioada ianuarie – iunie 2021, observăm că autorul

(Responsabil de proiect Znagovan Maria) apreciază culoarea proiectului cu verde, adică

Proiectul derulează conform planului de implementare. (A se vedea anexa)

Deși este vizibil și clar pentru toți participanții că lucrările sunt efectuate cu

întârziere, deoarece lucrările la etajul 3 (vezi foto), abia de au început.
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Poza: Reparația în sălile de clasă, etajul 3 LT Holercani

Astfel ajungem la concluzia că responsabilul de proiect acoperă executantul

lucrărilor, pe cînd este clar că acesta nu își va onora obligațiile în termen și va veni cu

solicitare de prelungire a termenului de execuție invocând diferite motive. Considerăm

că acest aspect putea fi prevăzut din start, la etapa de proiectare și încheiere a

contractului de antrepriză.

În Raportul trimestrial pentru octombrie-decembrie 2020, întocmit de

responsabilul tehnic de supravegherea lucrărilor, Tudor Dumbrovan observăm că în

baza scrisorii adresate de antreprenor către proiectant privind propunerea de modificare

a densității și grosimii stratului la termoizolarea planșeului acoperișului la blocul 1B au

fost efectuate modificări la documentația de proiect. Modificările au constat în

înlocuirea vatei minerale cu densitatea de 160kg/m3 și grosimea de 190 mm cu vată

minerală cu densitatea de 135kg/m3 și grosimea 200mm. Aceste modificări au avut loc

din cauza lipsei acestor materiale pe piața.
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Nu este cunoscut faptul dacă aceste modificări au fost coordonate cu principalul

donator, care сu siguranță au și un impact asupra valorii contractului și calitatea lucrării

de sporire a eficienței energetice, mai ales că este vorba de lucrările la acoperiș.
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V. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI
În rezultatul procesului de monitorizare, având în vedere opiniile experților

independenți, cu luarea în considerare a opiniilor expuse  de cetățeni, au fost constatate

următoarele constatări:
1. Lipsa informațiilor despre contractele de licitație publică semnate cu companiile

desemnate câștigătoare pe site-urile oficiale naționale și nerespectarea procedurii de

transparență decizională;

2. Nu există claritate în gestionarea eficientă a finanțelor;

3. Colaborare defectuoasă între Consiliul raional Dubăsari și conducerea LT

Holercani.

În baza constatărilor realizate, echipa de monitori a formulat următoarele

recomandări:
1. La etapa de elaborare a devizului de cheltuieli și documentelor de proiectare să

se ia în calcul necesitatea respectării drepturilor omului, în special a persoanelor

cu dizabilități și de a evita eventuale litigii judiciare.

2. Pe perioada implementării proiectului să fie implicat un responsabil de la Agenția

pentru Supraveghere Tehnică, care conform pct.8 alin.2 lit.a) și pct.10 alin.1) din

Hotărârea Guvernului nr.886 din 01.11.2017 realizează următoarele funcții

„participarea la lucrările comisiilor de recepție finală a construcțiilor și a

instalațiilor aferente, finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale/

eliberează prescripții și aplică sancțiuni în temeiul procesului-verbal de control,

conform Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității

de întreprinzător”. unică instituție de stat abilitată cu dreptul de monitorizare a

lucrărilor de construcție, și respectiv, de a elibera avize despre companiile

participante la licitație.

3. Transparentizarea procesul de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor,

la fiece etapă, și cu precădere în cadrul proiectelor cu finanțare externă.
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4. Comunicarea constructivă dintre APL și cetățeni, cooperarea și consultarea

cetățenilor prin diverse metode în vederea prioritizării lucrărilor realizate din

banii publici.
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VI. ANEXE
Anexa 1 Nota informativă

NOTĂ INFORMATIVĂ
la raportul trimestrial de monitorizare a proiectului

„Sporirea eficienței energetice a liceului teoretic  ,,Holercani,,  din satul Holercani,

r-ul  Dubăsari”

în perioada  ianuarie – iunie  2021

Aplicant: Consiliul Raional Dubăsari;

Obiectiv specific 1: „ Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate “

Măsura 1.4: „Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice ”

Obiectul general al proiectului: Cetățenii din satul Holercani au acces la servicii educaționale

îmbunătățite.

Beneficiari finali:

 Liceul Teoretic ,,Holercani,, inclusiv 49 angajați și 281 elevi;

 Consiliul Raional Dubăsari.

Suma totală a proiectului: 20 417 588,00 lei

Suma solicitată din UE: 19 839 469,00 lei

Contribuţia APL: 578 119,00 lei

Activităţi majore în cadrul proiectului:

La data de 11 septembrie 2018 a fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare cu

compania ,,Bim-Tech Solution,,. Ca urmare, începînd cu data de 23 noiembrie 2019 a fost inițiat

proiectul tehnic preliminar.

La data de 04 decembrie a avut loc transmiterea către beneficiar a documentației tehnice prin act de

predare-primire.



22

Conform Planului de implementare în anul 2020 au fost realizate urmatoarele activităţi:

Nr Tr. Denumirea activității Note

1 Trim.
I

2020

Pregătirea caietelor de
sarcini şi iniţierea
Procedurii de achiziţii
publice pentru
selectarea operatorului
economic.

La data de 24.02.2020 a fost publicat anunțul de intenție pentru
achiziții publice. A fost transmis caietul de sarcini revăzut către
departamentul de construcții GIZ spre aprobare.  La data de 23
martie a fost aprobat caietul de sarcini. La data de 30.03.2020 a
fost publicat anunţul pentru selectarea operatorului economic
ce va efectua lucrări de construcţie la obiectul dat.

2 Trim.
II

2020

A avut loc procedura
de Licitație și
Evaluare ofertelor de
către experții naționali
și internaționali

Ședința de deschidere a ofertelor pentru lucrări de construcție a
avut loc la data de 15 mai 2020. Au participat 3 operatori
economici. Din data de 16.06.2020 are loc evaluarea  fiecărei
oferte, de către experti naționali și  internaționali în urma
căruia se va desemna agentul economic care va efectua
lucrările de construcție. Ședința de deschidere a ofertelor
pentru serviciile de supraveghere tehnică a avut loc la data de
08.06.2020 unde a participat un operator economic.

3 Trim.
III

2020

A avut loc semnarea
contractactului de
antrepriză pentru
executarea lucrărilor
de construcție,
contractului pentru
servicii de
supraveghere tehnică
si contractului cu
Autorul de proiect.

În cadrul proiectului, a avut loc semnarea contractului de
antrepriză cu compania cîștigătoare pentru lucrări de
construcție, a contractului pentru servicii de Supraveghere
Tehnică și a contractului cu Autorul de proiect.  Părțile
contractate au fost informate prin scrisoare că la data de
09.10.2020 va avea loc Lansarea proiectului și începerea
lucrărilor de construcție.

4 Trim.
IV

2020

A avut loc semnarea
contractactului de
antrepriză pentru
executarea lucrărilor
de construcție,
contractului pentru
servicii de
supraveghere tehnică
si contractului cu
Autorul de proiect.

La data de 09.10.2020 este considerata data de începere a
lucrărilor de construcție.

La blocul 1B: au fost executate lucrări de termoizolare
exterioară, executarea acoperișului și termoizolarea planșeului.
Au fost executate pardoselile din teracota la blocul sanitar,
amenajarea sistemului interior de canalizare și alimentare cu
apa.
La blocul 1C: a avut loc demolarea pereților despărțitori,
executarea fundațiilor, lucrări la sistema de canalizare. Au fost
executate lucrări de finisare a pereților la nivelul II și lucrări de
electricitate.
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5 Trim.
I

2021

Lucrările de
construcție se execută
conform graficului de
execuție.

În perioada de raportare au fost executate următoarele lucrări de
construcție:

- Reabilitarea acoperișului, executat 100%;
-Termoizolarea planseului podului,  Bl. 1”B” și Bl.1”C”,

executat 100%.
-Termoizolarea soclului pe exterior cu XPS, Blocul 1”B”

executat 100%;
-Tencuirea soclului exterior,  Blocul 1”B” executat 65%.
-Termoizolarea pereților exteriori deasupra soclului, cu MW,

executat 100%;
-Finisarea exterioară cu tinc, Blocul 1”B” executat 25%.
-Înlocuirea tâmplăriei (uși la blocurile sanitare Blocul 1”B”) la

nivelul parterului, lucrări suplimentare, executat 100%.
-Instalare sistemului de colectare și drenare a apelor pluviale,

Blocul 1”B”, executat 25 %.
-Schimbarea rețelelor termice exterioare, executat 100%;
-Schimbarea instalațiilor interioare de încălzire, Blocul 1”B” și

Blocul 1”C” sunt montate țevile (prima etapă).
-Renovarea grupurilor sanitare, lucrările de construcție montaj,

Blocul 1B, executat 80%;
-Renovarea grupurilor sanitare cu acces pentru persoanele cu

dizabilități, Blocul 1C - 60%;
-Schimbarea rețelelor de alimentarea cu apă exterior, ex - 95%;
-Renovarea rețelelor electrice interioare, montarea cablurilor,

sunt executate la prima etapă în blocul 1B și blocul 1C.
5 Trim.

II
2021

Lucrările de
construcție se execută
conform graficului de
execuție.

În perioada de raportare au fost executate următoarele lucrări de
construcție:

Blocul 1A:
- Tencuieli cu mortar – ciment Et.1 și 2
- Grunduirea și finisarea pereților, tavanelor, Et 1
- Lucrări de tencuire cu amestec uscat, Et 1 și 2
- Montarea conductei de ventilare și executarea carcasei din gips

- carton a conductei de ventilare, Et 1
- Montarea recuperatoarelor la sistema de ventilare Et. 1 și 2
- Finisarea I ciclu - electricitate, sistema de ventilare executată

30 %.
Blocul 1B:
- Executarea rampei de acces pentru persoanele cu nevoi speciale
- Executarea balustradei din inox la galerie
- Tencuieli cu amestec uscat pe bază de Ipsos la pereți și pod;
- Executarea lucrărilor de demontare a rețelelor de încălzire și

canalizare la subsol, et I, II
- Montare teracotă încăperi auxiliare, et. I

Blocul 1C:
- Șlefuirea, grunduirea și vopsirea pereților și tavanelor, Et. I,II
- Montarea utilajului pentru bucătărie
- Montarea plintei din teracota, Et I,II – 29,6 m2
- Montarea panourilor din gips carton la canalele de ventilare

Et.1, Et 2
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- Montarea plintei din teracota, Et I,II – 29,6 m2
- Montarea panourilor din gips carton la canalele de ventilare

Et.1
- Executarea lucrărilor de montare a ușilor din PVC

Culoarea proiectului:

Proiectul derulează conform planului de implementare, astfel este apreciat cu culoarea verde.

Gradul de valorificare a surselor financiare conform planului de finanţare:

Pentru implementarea proiectului au fost alocaţi 15 170 000,00 lei din surse UE și 615 000,00 lei
- contribuția beneficiarului.

Responsabil de proiect Znagovan Maria
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REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL RAIONAL DUBĂSARI ДУБОССАРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

PREŞEDINTELE ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУБОССАРСКОГО
RAIONULUI DUBĂSARI РАЙОНА

MD-4572, s. Coşniţa, str. Păcii МД-4572, с. Кошница, ул. Пэчий
Tel.:(248)44-155; fax: (248)44-758, Tel.:(248)44-155; fax:(248)44-758

E-mail: dubasari@list.ru E-mail: dubasari@list.ru

Nr.
din 2021

A.O. Centrul de Justiţie Sociale 
„ECHITATE”

Preşedintă 
Dna Maria ZUGRAVI

Prin prezenta, la solicitarea Dumneavoastre din 29/07/2021, Consiliul raional Dubăsari, 

ca beneficiar al proiectului „ Sporirea eficienţei energetice a Liceului Teoretic Holercani” din 

s.Holercani, vă informează următoarele:

a. Contribuţia consiliului raional în cadrul acestui proiect este de 407,0 mii lei la moment 
transferat pe cont la ADR Centru suma de 175,0 mii lei;

b. La moment lucrările de construcţie sunt executate la 54% dintre care:
-  Soluţii arhitecturale -70%
-  Reţele interioare de apă şi canalizare- 85%
-  Reţele tehnico-sanitare - 60%
-  Echipament electric de forţă / Iluminat electric interior -70%
-  Semnalizare de incendiu -70%
-  Semnalizare de paza -70%
-  Comunicaţii curent slabi -50%
-  Soluţii termomecanice - 40%
-  Utilaj tehnologic. Bucătărie -50%
-  Reţele exterioare de apa -30%
-  Reţele termice exterioare -  60%
-  Amenajarea teritoriului-0%

c. Verificări din partea Inspecţiei de Stat în Construcţii nu au avut loc.

Cu respect,

Preşedintele raionului Grigore FILIPOV

Ex. Z.Sîreţanu. 
Tel:(248) 44 7 56

mailto:dubasari@list.ru
mailto:dubasari@list.ru

