
Context 

Fragilitatea statului Republica Moldova are un efect 
devastator asupra dezvoltării sale socio-economice. 
În pofida sprijinului consistent din partea comunităţii 
donatorilor, infrastructura din localităţile rurale 
rămâne a fi slab dezvoltată.   

De cele mai multe ori, eficienţa energetică a 
edificiilor publice este extrem de scăzută. 
Necesitatea de a reabilita şi a reconstrui obiectivele 
de infrastructură comunală este stringentă şi poate 
fi acoperită doar parţial în următorii ani. Cooperarea 
moldo-germană se manifestă prin dimensiunile sale 
tehnică şi financiară, destinate la îmbunătăţirea 
infrastructurii comunale.  

Obiective 

Utilizarea sustenabilă a serviciilor publice locale de 
către populaţia Republicii Moldova, inclusiv 
regiunea transnistreană, prin un management 
energetic eficient al serviciilor publice. 

  
Măsuri de îmbunătăţire pentru Spitalul regional 
din Orhei  

1. Problema a fost selectată ca prioritate de către 
comunitate 

2. Cu sprijinul GIZ, a fost elaborat un studiu 
complex, care a determinat necesitatea de 
consum de energie şi au fost propuse soluţii de 
optimizare a cheltuielilor  

3. Administraţia spitalului a înaintat mai multe 
propuneri de finanţare către fondurile naţionale 
şi comunitatea donatorilor  

4. Administraţia raională şi FISM au finanţat 
restaurarea acoperişului clădirii maternităţii 

5. Din Fondul de dezvoltare şi modernizare a 
prestatorilor publici de servicii medicale a 
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, 
au fost termo-izolaţi pereţii maternităţii 

6. Fondul de Investiţii Sociale din Moldova a 
sprijinit instalarea colectoarelor solare, care 
servesc la producerea apei calde  

7. Proiectul GIZ "Modernizarea serviciilor publice 
locale în Republica Moldova" a alocat mijloace 
financiare pentru instalarea geamurilor moderne  

  
SPITALUL REGIONAL DIN ORHEI - 

Iniţiativă locală de optimizare a  infrastructurii şi o 
nouă abordare a dezvoltării regionale  
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Proiectul-pilot: “Optimizarea eficien-
ţei energetice a Spitalului regional 
din Orhei" 

Acest proiect-pilot este unul din cele cinci 
implementate sub umbrela proiectului GIZ 
"Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova", în parteneriat cu Agenţiile de 
Dezvoltare Regionale.   

Obiectivele proiectului: 

 Sprijin la determinarea structurii 
cheltuielilor pe energie   

 Contribuţie la dezvoltarea unui sistem de 
monitorizare continuă a consumului de 
energie pentru întreg complexul de clădiri  

 Îmbunătăţire a eficienţei energetice a 
clădirii (investiţii capitale) 

 Sensibilizare a angajaţilor şi pacienţilor 
asupra principiilor de bază de economisire 
a energiei  

 Contribuţie la difuzarea informaţiei 
relevante şi a lecţiilor învăţate către alte 
spitale regionale şi instituţii interesate  

Potrivit studiului, au fost identificate două intervenţii 
majore:  

1. Schimbarea geamurilor externe ale Centrului 
Perinatal (complexul de clădiri ale maternităţii) a 
Spitalului Regional din Orhei 

2. Instalarea unui sistem inteligent de monitorizare 
a consumului de energie, pentru a avea un tablou 
realist şi actualizat al consumului  

Mărimea bugetului total este de 104 mii de euro 
(componenta pe investiţii) 

 
 

Renovarea complexă a Spitalului 
regional din Orhei prin intermediul 

Fondului de Investiţii Sociale din Moldova   
 

Necesitatea renovării complexe a Spitalului regional 
din Orhei a fost inclusă ca prioritate în Strategia de 
dezvoltare socio-economică a raionului.   
 
Fapte şi cifre: 
 

 Ca rezultat al evaluării socio-tehnico-finan-
ciare, administraţia raională a iniţiat reconstrucţia 
acoperişului, montat acum 25 de ani, care nu mai 
putea proteja clădirea   

 
 
 
 
 
 
 
 

 A fost instalat un sistem de evacuare a 
apelor, pentru a proteja atât clădirea, cât şi pereţii, de 
fisuri  

 Construcţia unui nou acoperiş,  cu un cost 
total de 65 de mii de euro, a fost posibilă datorită 

sprijinului Guvernului 
German, acordat prin un 
credit al Băncii Mondiale, 
gestionat de FISM, precum 
şi datorită contribuţiei 
administraţiei raionale  

 Implementarea unui 
proiect-pilot de instalare a colectoarelor solare pentru 
producerea apei calde în Centrul Perinatal, cu un 
cost total de 50 de mii de euro 

 Utilizând acest sistem, 
costurile pentru apă fierbinte se vor 
reduce cu 35-45%  anual, 
comparativ cu perioadele anterioare  

 Centrul Perinatal din Orhei 
este unul din cele 100 de 
subproiecte-pilot care urmează a fi 
implementate de FISM, din contul 
unui grant de 5 milioane de euro, oferit de Guvernul 
German prin KfW şi 1,5 milioane de euro oferite de 
Uniunea Europeană  

 
 

Date generale despre Spitalul regional din Orhei 

 Suprafaţa totală: 5,9 ha 

 Nr. de clădiri utilizate şi încălzite: 15 

 Suprafaţa de podea încălzită: 20.000 m
2
 

 Aprovizionarea cu căldură: încălzire 
centralizată, aproximativ 850 m de conductă 
utilizaţi (650 m, conducte vechi) 

 Sarcina de căldură: aprox. 1.800 kW 

 Aprox. 16 mii pacienţi / an 

 Aprox. 700 angajaţi 

Centrul Perinatal din Orhei este responsabil de: 

 Protecţia 
femeilor şi nou-
născuţilor 

 Profilaxia, 
diagnosticarea şi 
tratamentul 
bolilor nou-
născuţilor şi a celor ginecologice 

 Consilierea în timpul sarcinii 

 Promovarea unui mod de viaţă sănătos 

 Oferirea de asistenţă juridică femeilor 

 Oferirea de asistenţă în caz de infertilitate  
 

În calitatea sa de spital raional ordinar, oferă servicii 
medicale pentru populaţia celor 73 de comunităţi din 
raion. În 2000, Centrul Maternal a primit statutul de  
Centru Perinatal Interraional. Pe lângă oferirea de 
asistenţă pentru populaţia raionului Orhei, sunt 
deservite şi alte 3 raioane învecinate (Rezina, 
Şoldăneşti, Teleneşti), cu distanţa maximă de 55 km. 
Populaţia totală a celor 4 raioane este de 295 mii 
locuitori, cu 1400-1500 de naşteri pe an. 


