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Proiectul  ”Cre șterea eficien ței energetice a spitalului regional Orhei” 
 

Cadrul Logic 

Cadrul strategic regional  

Strategia de dezvoltare regional ă Centru (2010-2016)  
 
Prioritatea 1, măsura 1.4 Creșterea eficienței energetice în clădirile publice 
 
Programul regional în EE pentru RD Centru (aprobat de către CRD Centru la 12.02.2014):  
Reducerea consumului de energie cu apr 27 563 MWh prin reabilitare energetică a circa 174 452 m2 din suprafața clădirilor publice (pînă în a.2020) 
 
Țintele de reducere a consumului de energie pentru R egiunea de Dezvoltare Centru: 
 
Indicator 1:  Economisirea anuală estimată  de energie: 

• Economisirea anuală estimată  de energie – 11 025 MWh(2016), 27 563 MWh (2020) 
• Economisirea anuală estimată  de energie pentru raionul Orhei – 3 046 MWh (2020) 
• Economisirea anuală estimată  de energie pentru spitalul raional Orhei –  832 MWh/an  (gaze naturale și energie electrică) 

Valorare ini țială (anul 2009): 
• Consumul de energie a clădirilor publice în RD Centru – 340 mii MWh/1,064 mln locuitori 
• Consumul de energie a clădirilor publice în raionul Orhei – 37 996 MWh/125,86 mii locuitori 
• Consumul de energie a clădirilor din spitalul regional Orhei – total 3 642 MWh/2009 și 2 880 MWh/2013  (16 mii pacienți /an, 430 paturi, 700 angajați) 
 

Indicator 2: Suprafața renovată a clădirilor publice -69 780 m2 (2016), 174 452m2 (2020)  
Valori ini țiale (anul 2009):  

• stocul total de clădiri publice RD Centru – 1 744 518 m2  
• stocul total de clădiri publice  raionul Orhei – 192 786 m2  
• stocul total de clădiri spital – total 26 949 m2 (21 clădiri), suprafața încălzită – total 15 clădiri cu aria de 19 500 m2  

 
Indicator 3: Rata de renovare a clădirilor publice - 4% (2016), 10% (2020);  
Valori ini țiale(anul 2009): 

• stocul total de clădiri publice RD Centru – 1 744 518 m2  
 

Strategia/logica interven ției Indicatori de m ăsurare a realiz ării Sursele/mijloacele de 
verificare Presupuneri 

Obiectivul General al proiectului (impact) 
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1 Economii estimate după implementarea proiectelor GIS (a fi implementate în 2014-2015) în comparație cu consumul de energie din 2013  

Cetățenii raionului Orhei au acces la servicii de sănătate durabile 
 

Obiectivul Specific  
al proiectului 
 
 
Eficiența energetică în spitalul 
raional Orhei este îmbunătățită  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator 1:   
80% din respondenții intervievați (pacienți și 
angajați ai spitalului)  sunt satisfăcuți  cu confortul 
termic în clădirile îmbunătățite din cadrul spitalului 
raional Orhei.   
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  14 236 pacienți, 430 
paturi și 700 angajați ai spitalului.   
(Studiul de referință va fi efectuat începînd cu 
11.2014)  
 
Ținta (anul 2014):  1 studiu de referință privind 
confortul termic efectuat 
 
Ținta (anul 2016):  80% dintre pacienți și angajații 
spitalului confirmă nivelul lor de satisfacție cu 
confortul termic  
 
Indicator 2:                                                                                                                
Consumul de energie (electricitate și gaz) este 
redus cu 832 MWh pe an  
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  3642 MWh/an;         
14 236 pacienți, 430 paturi și 700 angajați ai 
spitalului.  Costurile de energie sunt 2 358 152 lei 
(electricitate-1 215 953 lei  și  gaze  naturale  –             
1 142  199 lei)   
 
Ținta (anul 2015):  2 367MWh/an  
 
Ținta (anul 2016):  2 0481 MWh/an 

Studiul privind nivelul de 
satisfacție al pacienților cu 
serviciile de sănătate (cu 
secțiunea EE inclusă)  
 
Factura energetică,  
 
Registrul indicațiilor 
termometrelor din încăperi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datele din registrul de 
evidență al consumului de 
energie la spitalul raional 
Orhei; 
 
Facturile pentru energie; 
 
Indicațiile contoarelor de 
evidență a consumului de 
energie (electrice, termice, 
gaze naturale); 

Temperatura mediului ambiant se 
menține la nivelul actual, 
 
Personalul și pacienții spitalului respectă 
regulile de conservare a energiei; 
 
 
Se respectă normele privind confortul 
termic în încăperi   
 
 
  

Rezultatul 1:                                             
Planificarea și programarea 
locală  armonizată în raionul 
Orhei constituie baza pentru 
îmbunătățirea serviciilor de EE 
în spitalul raional Orhei  

Indicator 1.1:                                                                                                   
Subcapitolul EE a clădirilor publice  din SDSE a 
raionului Orhei, integrat în 2 documente armonizate 
strategic de planificare și programare, este aprobat.  
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
Nu există  subcapitolul EE clădirilor publice în 

Deciziile CR de aprobare a 
documentelor 

Reprezentanții Consiliul Raional Orhei 
și-au asumat angajamentul să se 
implice în elaborarea și aprobarea 
documentelor strategice respective, în 
conformitate cu documentele strategice 
naționale și regionale privind EE  
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2 Legea pentru eficiența energetică a fost emisă numai în anul 2010 

SDSE pentru raionul Orhei 
 
Ținta (anul 2015)  Subcapitolul EE a clădirilor 
publice a 2 documente strategice și de programare 
(SDSE și Programul și Planul de acțiuni în EE) a 
raionului Orhei sunt elaborate 
 
Ținta (anul 2015) Subcapitolul EE a clădirilor 
publice a 2 documente strategice și de programare 
(SDSE și Programul și Planul de acțiuni în EE) a 
raionului Orhei sunt aprobate 

 
Produs 1.1  
Subcapitolul EE a clădirilor 
publice a SDSE a raionului 
Orhei este elaborat 
 
 
 

Indicator 1 .1.1:  
Subcapitolul EE a clădirilor publice a SDSE a 
raionului Orhei aprobat 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  Nu există SEDS a 
raionului Orhei  
 
Ținta ( anul 2015):  Subcapitolul EE a clădirilor 
publice a SDSE a raionului Orhei este elaborat 
 
Ținta ( anul 2015):  Subcapitolul EE a clădirilor 
publice a SDSE a raionului Orhei este aprobat 
 

Deciziile CR de aprobare a 
subcapitolelor EE din 
documentele strategice 

Angajamentul reprezentanților CR Orhei 
de a se implica în elaborarea și 
aprobarea a documentelor strategice cu 
referire la sectorul EE; 
 
 

Produs 1.2   
Programul de eficiență 
energetică și Planul de acțiuni 
(componenta de eficiență 
energetică a clădirilor publice) a 
raionului este elaborat 
 

Indicator 1.2.1:   
Componenta  EE a clădirilor publice din Programul 
și Planul de acțiuni în EE raional este aprobată 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  Nu există Programul 
și Planul de acțiuni în EE2 
 
Ținta ( anul 2015):  Subcapitolul EE a clădirilor 
publice a Programului EE a raionului Orhei este 
elaborat 
 
Ținta ( anul 2015):  Subcapitolul EE a clădirilor 
publice a Programului EE a raionului Orhei este 
aprobat 
 

Deciziile CR de aprobare a 
subcapitolelor EE din 
documentele strategice 
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Strategia/logica interven ției Indicatori de m ăsurare a realiz ării Sursele/mijloacele de 
verificare Presupuneri 

Rezultatul 2:  
Infrastructura EE din spitalul 
raional Orhei este  îmbunătățită  

Indicator 2.1:   
10  măsuri investiționale EE în spitalul raional Orhei 
sunt implementate în conformitate cu regulamentele 
si standardele de calitate definite/stabilite.  
 
Valoarea ini țială (anul 2010): 0 măsuri  
investiționale 
 
Ținta (anul 2014) : 7 măsuri implementate conform 
acordului 1 de finanțare  
 
Ținta (anul 2015): 10 măsuri implementate 
conform a 2 acorduri de finanțare, măsurile 
implementate sunt transmise la balanța CR Orhei 
 
Indicator 2.2:   
MDRC și ADR Centru au valorificat  90% din 
resursele oferite pentru infrastructură în sectorul EE 
din Fondul German de Investiții și alte surse de 
finanțare 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0.  
Valoarea totala a acordurilor de finanțare pentru 
proiectul EE Orhei  
 
Ținta (anul 2012):  104 490 EUR 
Ținta (anul 2014):  394 500 EUR cumulativ cu anul 
2012 
Ținta (anul 2015):  571 491 EUR 
 
Indicator 2.3:                                                                                                          
ADR Centru organizează procesele de achiziții 
publice pentru proiecte de investiții în infrastructura 
EE finanțate din Fondul de investiții German în 
conformitate cu reglementările relevante 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta (anul 2015): ADR Centru organizează 
procedurile de achiziții publice pentru 3 măsuri 

Rapoartele trimestriale și 
Raportul final conform 
acordurilor de finanțare; 
 
PV de recepție la terminarea 
și finalizarea lucrărilor; 
 
Acte de primire-predare cu 
factura fiscală;  
  
 
 
 
 
 
 
Documentația de proiecte de 
investiții aprobate  
 
Rapoartele privind punerea 
în aplicare a acordului de 
finanțare 
 
 
Rapoartele de audit intern și 
extern a MDRC/ADR Centru 
 

Acordul de finanțare și Memorandumul 
de înțelegere dintre GIZ-MDRC-ADRC 
este semnat; 
 
Angajamentul beneficiarului (CR Orhei 
și IMSP Sp. raional Orhei); 
 
 
Documentația de proiect este elaborată 
conform standardelor de calitate 
definite; 
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investiționale în infrastructura EE în conformitate cu 
reglementările relevante. 
 

Produs 2.1  Centrul Perinatal al 
spitalului Orhei este renovat prin 
măsurile EE. 
 

Indicator 2.1.1:  
267 de ferestre și uși cu aria de 760,66 m2 
renovate la blocul Centrului Perinatal; 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  Centrul perinatal are 
267 de ferestre vechi cu valoarea U de 3,0 
W/m2*K.  
 
Ținta (anul 2012):  267 de ferestre si uși cu 
suprafața de aproximativ 761 m2 și o valoare U de 
1,3 W/m2*K  a Centrului prenatal sunt renovate. 
 
Indicator 2.1.2:  2650 m2 de suprafață a etajului 
tehnic și  subsol al blocului Centrului Perinatal sunt 
izolați termic. 

Valoarea ini țială (anul 2010):  0 m2 sunt izolați 
termic.  
 
Ținta (anul 2015):  1 500 m2 de suprafață a etajului 
tehnic și 1150 m2 de subsol al blocului Centrului 
Perinatal sunt izolați termic. 
 

Procesul verbal de recepție 
finala a lucrărilor. 
 
Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 
 
Raportul final de 
implementare a acordului de 
finanţare 

 

 

Produs 2.2  Blocul terapeutic al  
spitalului din Orhei este renovat 
prin măsurile de EE. 
 

Indicator 2.2.1:  
195 de ferestre și uși cu aria de 468,7 m2 renovate 
la blocul Terapeutic; 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  blocul Terapeutic 
are 195 de ferestre vechi cu suprafața de 468,7 m2 

cu valoarea U de 3,0 W/m2*K.  
 
Ținta (anul 2013):  195 de ferestre si uși cu 
suprafața de 468,7 m2 și o valoare U de 1,3 
W/m2*K  a  blocului Terapeutic sunt renovate. 
 
Indicator 2.2.2:   
3 871 m2 de pereți exteriori la blocul Terapeutic 
izolați termic; 
 

Procesul verbal de recepție 
finala a lucrărilor. 
 
Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 
 
Raportul final de 
implementare a acordului de 
finanţare 
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Valoarea ini țială (anul 20 10): 0 m2 de pereți 
exteriori sunt izolați termic.  
 
Ținta (anul 2015):  3 871 m2 de pereți exteriori la 
blocul Terapeutic sunt izolați termic. 
 

Produs 2.3  Sistemul de 
alimentare cu apă și de 
canalizare renovat în interiorul 
blocului pediatric. 

Indicator 2.3.1:  
Conductele de apă rece, caldă și sistemului de 
canalizare renovate în interiorul blocului pediatric 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  Conductele de apă 
rece, caldă și sistemului de canalizare din blocul 
pediatric sunt defecte și au scurgeri.  
 
Ținta (anul 2013):  Sistemul de alimentare cu apă și 
de canalizare renovate în interiorul blocului 
pediatric.. 
 

Procesul verbal de recepție 
finala a lucrărilor. 
 
Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 
 
Raportul final de 
implementare a acordului de 
finanţare 
 

 

Produs 2.4  Puncte termice 
Individuale (PTI) instalate la 3 
blocuri. 
 

Indicator 2.4.1:  
3 puncte termice Individuale instalate la 3 blocuri 
(Chirurgie, Pediatric și Boli infecțioase); 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2013):  3 PTI instalate 
 

Procesul verbal de recepție 
finala a lucrărilor. 
 
Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 
 
 

 

Produs 2.5  Sistem inteligent de 
monitorizare consum energie și 
apă instalat 
 

Indicator 2.5.1:  
Sistem inteligent de monitorizare consum energie și 
apă instalat în 17 clădiri ale spitalului. 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  Spitalul nu dispune 
de sistem inteligent de monitorizare a consumului 
de energie și apă.  
 
Ținta (anul 2013):  Sistem inteligent de monitorizare 
a consumului de energie și apă instalat pentru 17 
clădiri (total 76 contoare din care 42 electrice, 18 de 
căldură, 13 de apă rece și 3 de apă caldă); 
 

Procesul verbal de recepție 
finala a lucrărilor. 
 
Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 
 
Raportul final de 
implementare a acordului de 
finanţare 

 

Produs 2.6  Blocul chirurgical 
modernizat din punct de vedere 
al eficienței energetice. 

Indicator 2.6.1:  
24 colectoare  solare cu S=94,56 m2 instalate (2,3 
m3/zi apă caldă produsă) 

Procesul verbal de recepție 
finală a lucrărilor. 
 

 



Pagină 7 din 11 

 Valoarea ini țială (anul 20 10):  0 
 
Ținta (anul 2015):  24 colectoare  solare cu 
S=94,56 m2 instalate (2,3 m3/zi apă caldă produsă) 

 

Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 
 

Produs 2.7  Rețelele termice 
exterioare renovate din punct de 
vedere al eficienței energetice 
 

Indicator 2.7.1:  
1 440 m conducte termice renovate (720 m rețele 
termice exterioare); 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):   0 
 
Ținta (anul 2015):  1 440 m conducte termice 
renovate (720 m rețele termice exterioare tur-retur) 

Indicator 2.7.2:  
11 puncte termice individuale instalate (la 9 clădiri); 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2015):  11 PTI instalate (la 9 clădiri); 

 

 

Procesul verbal de recepție 
finala a lucrărilor. 
 
Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 
 
Raportul final de 
implementare a acordului de 
finanţare 

 

 

Strategia/logica interven ției Indicatori de m ăsurare a realiz ării Sursele/mijloacele de 
verificare Presupuneri 

Rezultatul 3: 
Consiliul raional Orhei şi spitalul 
raional Orhei sunt capabili să 
gestioneze într-un mod eficient 
sistemul  de EE îmbunătățit 

Indicator 3.1:                                                                                                         
O persoană calificată, responsabilă pentru 
managementul EE, este identificată.    
 
Valoarea ini țială  (anul 2010): 0 
 
Ținta  (anul 2015):  1 persoană gestionează 
sistemul EE îmbunătățit 
 
Indicator 3.2:                                                                                                               
Personalul responsabil de EE din cadrul spitalului 
raional Orhei gestionează sistemul de EE în 
conformitate cu politica energetică si instrumentele 
interne actualizate. 
 
Valoarea ini țială  (anul 2010): 0 
 

Program de instruire;  
 
Lista de participanți;  
 
Grila de evaluare.  
 
Rapoartele de instruire 
 
 
 
Manualul Operațional 
 
 
 
Evaluarea internă/externă 
 

Personal desemnat; 
 
Angajamentul CR și spital să 
îmbunătățească infrastructura din punct 
de vedere  energetic 
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Ținta  (anul 2015):  5 persoane reprezentanți ai 
spitalului gestionează conform  politicii energetice și  
instrumentelor interne actualizate sistemul EE 
 
 

Produs 3.1  Studiul pentru 
determinarea măsurilor de 
eficientizare energetică 
necesară îmbunătățirii serviciilor 
Spitalului Raional Orhei este 
elaborat  
 

Indicator 3.1.1:   
Studiul pentru determinarea măsurilor de 
eficientizare energetică necesară îmbunătățirii 
serviciilor Spitalului Raional Orhei este discutat și 
prezentat la publicul larg 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  Nu sunt studii EE 
 
Ținta (anul 2012):   Studiul pentru determinarea 
măsurilor de eficientizare energetică necesară 
îmbunătățirii serviciilor Spitalului Raional Orhei este 
discutat și prezentat în un eveniment public. 
 
 

Lista participanților;  
 
Studiul pentru determinarea 
măsurilor de eficientizare 
energetică necesară 
îmbunătățirii serviciilor 
Spitalului Raional Orhei  
 
 

 

Produs 3.2  Sistemul de 
management energetic (SME) 
este implementat la spitalul 
raional Orhei  
 

Indicator 3.2.1:   
Sistemul de management energetic (SME) este 
funcțional. 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2012):  Managerul energetic al spitalului 
este recrutat.  
 
Ținta (anul 2013):  Echipa de management 
energetic este numită, politica energetică a 
spitalului Orhei este elaborată, planul de lucru EE a 
echipei este  elaborat, Conceptul de management 
energetic pentru Spitalul raional Orhei este 
elaborat.  
 
Ținta (anul 2014):  Politica energetică a spitalului 
Orhei este aprobată de Consiliul de administrație 
(CA) al spitalului, Planul de acțiuni pentru EE 
(2014-2015) pentru  Spitalul Orhei este elaborat și 
aprobat de CA al spitalului, sistemul de raportare 
EE este aplicat. Sistemul de management energetic 
și a Sistemul inteligent de monitorizare a energiei 
(rezultate) sunt prezentate în cadrul unui eveniment 

 
 
 
 
 
Contractul de angajare 
 
 
Lista membrilor echipei de 
management energetic 
numită 
 
Conceptul de management 
energetic 
 
Decizia de aprobare a 
Politicii energetice a spitalului 
Orhei 
Decizia de aprobare a 
Planului de acțiuni pentru EE 
(2014-2015) 
Sistemul de raportare stabilit 
SME prezentat în cadrul unui 
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public. 
 
Ținta (anul 2015):  Monitorizarea implementării 
SME de către managerul energetic al spitalului 
Orhei. 
 

eveniment public 
 
Rapoartele managerului 
energetic al spitalului  

Produs 3.3  Ghiduri privind EE 
în clădirile publice elaborate  
 

Indicator 3 .3.1:   
4 Ghiduri privind EE în clădirile publice sunt 
prezentate/distribuite APL-urilor 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2014):  2 Ghiduri (1-  Ghid practic 
pentru implementarea unui sistem inteligent de 
măsurare și monitorizare a consumului de energie 
în cadrul spitalelor, și 2-  Ghid practic pentru 
implementarea în spitale a unui Sistem de 
Management al Energiei)    
 
Ținta (anul 2015):  2 Ghiduri (1- Ghidul privind 
optimizarea nivelului de protecție termica pentru 
clădirile din sectorul public, 2- Ghidul  "Sisteme de 
încălzire, ventilare și condiționare a aerului din 
clădiri" 

4 ghiduri privind EE în 
clădirile publice 

 

Produs 3.4  Echipa de 
management energetic al 
spitalului raional instruită  
 

Indicator 3.4.1:  
5 persoane instruite (echipa de management 
energetic); 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2013):  2 instruiri desfășurate cu 
participarea a 6 persoane de la spitalul Orhei; 
 
Ținta (anul 2014):  1 instruire desfășurată cu 
participarea a 15 persoane de la spitalul Orhei; 
instruirea instructorilor efectuată; 
 
Ținta (anul 2015):  managerul energetic al spitalului 
și managerul energetic al raionului (total 2 
persoane) sunt instruiți în cadrul cursului Manager 
Energetic European(EUREM) desfășurat de către 
Camera de Comerț și Industrie din RM (CCI). 

Lista participanților;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificatele EUREM a CCI 
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Produs 3.5  Practicile bune și 
lecțiile învățate în EE în spitale 
este documentată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator 3.5.1:   
Îndrumar privind creșterea eficientei energetice a 
serviciilor publice locale este elaborat/diseminat 
către APL-uri 
 
Valoarea ini țială (anul 2010): 0 
 
Ținta (anul 2015):  Îndrumar EE în clădirile publice 
elaborat 
 
Indicator 3.5.2:    
1 eveniment național/regional de prezentare a celor 
mai bune practici și lecțiile învățate cu privire la 
măsurile de EE este livrat cu succes. 
 
Valoarea ini țială (anul 2010): 0 
 
Ținta (anul 2015):  1 eveniment regional/național 
desfășurat 
 

Îndrumar privind creșterea 
eficientei energetice a 
serviciilor publice 
 
 
 
 
 
 
 
Lista participanților 
 
Raport eveniment 

 

Strategia/logica interven ției Indicatori de m ăsurare a realiz ării Sursele/mijloacele de 
verificare Presupuneri 

Rezultatul 4:   
Pacienții spitalului raional Orhei 
sunt implicați activ în activități 
de îmbunătățire a EE din cadrul 
spitalului. 
 

Indicator 4.1:                                                                                                               
Pacienții Spitalului Raional Orhei aplică 
recomandările în domeniul EE, conform normelor și 
reglementărilor aprobate. 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2015 ): Pacienții Spitalului Raional Orhei 
aplică recomandările în domeniul EE, conform 
normelor și reglementărilor aprobate 
 

Raport cu privire la 
implementarea de către 
pacienți a activităților de 
îmbunătățire a EE din cadrul 
spitalului 
   
Rapoartele de proiect  
 

Angajamentul APL și spitalului pentru a 
monitoriza și evalua implementarea de 
către pacienți a activităților de 
îmbunătățire a EE din cadrul spitalului 
 
 

Produs 4.1 Campania de 
informare și sensibilizare cu 
privire la EE (cu accentul plasat 
pe dimensiunea de gen) 
realizată; 
 

Indicator 4.1.1:  
Materiale promoționale elaborate/ distribuite, 
evenimente de informare și conștientizare 
desfășurate; 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2015):  Materiale promoționale 

Materiale de informare;  
 
Nr. de evenimente de 
informare;  
 
Rapoarte de implementare a 
campaniei de informare;  
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elaborate/ distribuite, evenimente de informare și 
conștientizare desfășurate; 
 

Produs 4.2 Sondajul de opinii a 
angajaților și pacienților privind 
satisfacția de confortul termic 
din încăperi realizat 

 

Indicator 4.2.1:  
2 studii privind nivelul de satisfacție al pacienților și 
a personalului  spitalului Orhei cu confortul termic 
sunt efectuate; 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
Ținta (anul 2014):   1 studiu/ sondaj reprezentativ 
efectuat (pînă la implementarea măsurilor EE); 
 
Ținta (anul 2015):   1 studiu/ sondaj reprezentativ 
efectuat (după implementarea măsurilor EE). 
 

Rezultatele a 2 studii privind 
nivelul de satisfacție al 
pacienților și a personalului  
spitalului Orhei cu confortul 
termic (inclusiv plasate pe 
pagina internet a proiectului 
MSPL-
www.serviciilocale.md) 

 

Produs 4.3 Întruniri ale 
Comitetului Director Local  
(CDL) sunt organizate în mod 
repetat 

Indicator 4.3.1: 
 Nr. de ședințe ale  comitetului director local (CDL); 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  CDL nu exista 
(acordul de finanțare a fost semnat în 2011) 
 
Ținta (anul 2011):  CDL al proiectului este creat. 
 
Ținta (2012):  Sunt organizate 4 întâlniri ale  CDL 
 
Ținta (anul 2013) : Sunt organizate 4 întâlniri ale  
CDL 
 
Ținta (anul 20014):  4 întâlniri ale  CDL sunt 
organizate  
 
Ținta (anul 2015):  4 reuniuni ale CDL sunt 
organizate 
 

Materiale de informare;  
 
Nr. de evenimente de 
informare;  
 
PV ale ședințelor CDL; 
 

 
 


