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„Mulțumită suportului UE
toți locuitorii orașului vor beneficia
de iluminat stradal inteligent,
iar Primăria orașului Călărași de economii la energia electrică”
Pentru că infrastructura în Republica Moldova
lasă de dorit, iar orașul Călărași are drumuri
greu accesibile, lipsa iluminatului stradal creează dificultăți pentru circulația locuitorilor și
a transportului. Dar în urma realizării proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor”, practic
toată populația orașului va beneficia de rezultatele lui și în special locuitorilor care locuiesc
în zona centrală a urbei, astfel încât viața locuitorilor va deveni mai sigură.
De asemenea, vom instala la muzeu mai multe corpuri de iluminat artistic, un joc de culori
care vor scoate în evidență elementele arhitecturale de pe fațada clădirii muzeului, va
fi iluminat și accesul spre curtea muzeului și
nemijlocit și această curte va fi luminată arhitectural. Ca rezultat, se va îmbunătăți aspectul
arhitectural al clădirii muzeului, dar și al orașului, aducând plus valoare vizitatorilor care
își doresc să cunoască orașul și toate meșteșugurile iscusite din regiunea noastră.
Detalii găsiți la Pagina 3
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FINANȚARE

Proiectul de modernizare a iluminării stradale
din orașul Călărași va fi cofinanțat de către
Agenția pentru Eficiență Energetică
Consiliului Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE) în calitate de autoritate administrativă în domeniul eficienței energetice (EE) și valorificării surselor de energie
regenerabilă (SER), a aprobat pe 10 decembrie co-finanțarea proiectului de modernizare a iluminatului public stradal în orașul Călărași - „Eficientizarea iluminatului
public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.
Două alte comunități – Feștelița și Cantemir,
parte a inițiativei „Convenția Primarilor – Proiecte Demonstrative” finanțată de UE au primit, de asemenea, sprijin de la Agenția pentru
Eficiență Energetică. Cele două primării vor
folosi sprijinul UE pentru a-și implementa
Planurile de acțiune privind energia durabilă.
În satul Feștelița (r-nul Ștefan Vodă) proiectul
prevede crearea centrului de excelență prin
pilotarea tehnologiilor de eficiență energetică
și a surselor demonstrative de energie regenerabilă, în timp ce în Cantemir, patru clădiri
educaționale vor fi reabilitate conform celor
mai bune standarde de eficiență energetică.
Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Agenției pentru Eficiență Energetică,
prezidată de Ministrul Economiei și Infrastructurii - Anatol Usatîi, în cadrul căreia a fost
analizată finanțarea proiectelor-pilot depuse
în adresa Agenției. În cadrul evenimentului,

reprezentanții celor trei comunități unde sunt
implementate proiectele pilot au avut ocazia
să-și prezinte activitățile privind implementarea măsurilor de eficiență energetică și să
răspundă la întrebările membrilor Consiliului Agenției pentru Eficiență Energetică. Iar
în urma discuțiilor, cu 4 (patru) voturi pro și
0 (zero) voturi contra, a fost luată decizia de
a cofinanța proiectul „Eficientizarea iluminatului public în or. Călărași – Licurici în inima
codrilor”. Astfel, peste 2 milioane de lei vor
constitui fondurile AEE pentru cofinanțarea
proiectului de eficiență energetică.
„Primăria orașului Călărași salută acceptarea
acordării contribuției financiare în cadrul Consiliului de administrație a Agenției pentru Eficiență Energetică pentru proiectul nostru de
iluminare stradală. Suportul financiar va asigura partea de cofinanțarea din partea Primăriei
orașului Călărași către UE și va contribui la im-
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plementarea cu succes a proiectului”, a menționat Cristina Smolenschi, coordonator de
proiect din partea Primăriei orașului Călărași.
Ulterior, pe 19 decembrie 2019, în cadrul ședinței Agenției pentru Eficiență Energetică
au fost prezentate modelele de contracte de
grant ce urmează a fi semnate între AEE și beneficiarii proiectelor pilot. Acestea sunt incluse în Manualul operațional al Agenției pentru
Eficiență Energetică, prezentate pe pagina instituției, iar modificările ulterioare efectuate
pot fi accesate aici - Au fost modificate anexele 6 și 9, din Manualul Operațional.
-----------------

Proiectul „Eficientizarea iluminatului public în
orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, este
implementat de Primăria orașului Călărași, în
parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
programului UE „Convenţia primarilor - proiecte
demonstraționale" (CoM-DeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele de iluminat de 21 de kilometri
și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice.
Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală
de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor
de CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.
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INTERVIU

Ion Olari, primarul oraşului Călăraşi: „Ne dorim un
transport electric inteligent, un parc fotovoltaic
modern și o stație de ardere a deșeurilor
pentru a deveni un oraș eficient energetic”
Ce face Primăria orașului Călărași pentru ca localitatea să devină eficientă
energetic, unde va fi instalat iluminatul arhitectural în localitate și care sunt
perspectivele de dezvoltare ale orașului
pentru următorii ani, aflați din interviul
cu primarul orașului Călărași, Ion Olari.

- Care este situația actuală a sistemului de
iluminat public stradal în orașul Călărași?

- Situația actuală a sistemului de iluminat
public stradal este deplorabilă, iar sistemul este
practic deteriorat. În fața instituțiilor publice nu
avem lumină publică stradală, iar unele rețele
nu mai funcționează. Cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică am reușit să iluminăm
20% din oraș, iar din banii publici am iluminat
în jur de 23% din localitate, iar acum suntem în
proces de îndreptate a pilonilor de electricitate. Totuși, deși jumătate din oraș este iluminat,
practic continuăm să fim în beznă.

- Orașul Călărași va deveni în curând
primul oraș din Moldova care va înlocui
complet iluminatul stradal. Astfel, 500
de becuri LED vor fi instalate pe 23 de
străzi, iar consumul anual de energie va
fi redus la 35%. Și asta datorită un proiect implementat cu suportul UE. Povestiți-ne un pic despre acest proiect.

- Este vorba despre proiectul „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași
– Licurici în inima Codrilor”, datorită căruia
orașul Călărași va beneficia de cei 21 de km
de iluminat stradal inteligent, ceea ce va acoperi 80 de procente din suprafața orașului.
Totodată, la Muzeul de Istorie și Etnografie
din oraș va fi instalat iluminatul arhitectural.
Toate aceste lucrări vor permite economisirea
a 6 500 de euro pe an și va reduce emisiile de
CO2 și costurile de întreținere și exploatare a
sistemului în ansamblu.

- La ce etapă e implementarea proiectului și ce urmează?

- Suntem la etapa de pregătire a anunțului de achiziții publice a lucrărilor de iluminat
public stradal care vor fi executate în acest an.

- Pentru că infrastructura în Republica
Moldova lasă de dorit, iar orașul Călărași are
drumuri greu accesibile, lipsa iluminatului
stradal creează dificultăți pentru circulația
locuitorilor și a transportului. Dar în urma
realizării proiectului, practic toată populația
orașului va beneficia de rezultatele lui și în
special locuitorilor care locuiesc în zona centrală a urbei, astfel încât viața locuitorilor va
deveni mai sigură.

- Cu toate că Muzeul de Istorie și Etnografie „Dumitru Scorțov” din orașul Călărași
a fost renovat în cadrul proiectului regional
„Valorificarea potenţialului turistic al regiunii
de centru a Republicii Moldova", iluminatul
arhitectural al acestei instituții culturale nu a
fost abordat. Astfel, în următoarea perioadă,
prin intermediului proiectului UE de eficiență
energetică, vom instala la muzeu mai multe
corpuri de iluminat artistic, un joc de culori
care vor scoate în evidență elementele arhitecturale de pe fațada clădirii muzeului, va
fi iluminat și accesul spre curtea muzeului și
nemijlocit și această curte va fi luminată arhitectural. Ca rezultat, se va îmbunătăți aspectul arhitectural al clădirii muzeului, dar și al
orașului, aducând plus valoare vizitatorilor
care își doresc să cunoască orașul și toate
meșteșugurile iscusite din regiunea noastră.

- Ce impact va avea proiectului european
asupra activității Muzeului de Istorie unde
va fi instalat iluminatul arhitectural?

- În ce măsură considerați că proiectul
de eficiență energetică „Eficientizarea
iluminatului public în orașul Călărași –

Urmează ca licitație să o desfășurăm în lunile februarie – aprilie curent, apoi să începem
efectuarea lucrărilor în vara acestui an și sperăm să finalizăm până în decembrie 2020.

- Cum credeți că se va schimba viața
celor 16 500 de locuitori odată cu implementarea proiectului european de eficiență energetică?
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Licurici în inima Codrilor” contribuie la
atingerea obiectivelor de eficiență energetică într-un oraș inteligent?

- Reieșind din faptul că orașul Călărași nu
are în prezent iluminat stradal, iar sistemul
existent este unul învechit care provoacă un
consum enorm al energiei electrice, mulțumită suportului UE prin intermediul proiectului
de eficiență energetică toți locuitorii orașului
vor beneficia de iluminat stradal inteligent,
iar Primăria orașului Călărași - de economii la
energia electrică, adică la bugetul local, fapt
ce ne-ar permite să extindem rețeaua de iluminat stradal, pentru a atinge cota de 100%.

- În afara proiectului de iluminare stradală, care alte inițiative planificați
pentru creșterea eficienței energetice în
orașul Călărași?

- Actualmente suntem în căutarea apelurilor de proiect cu privire la eficiența energetică. Între timp, trebuie să actualizăm neapărat
Planul de acțiuni privind energia durabilă cu
componenta de climă. Este vorba de o cerință pe care trebuie să o respectăm față de
Convenția Primarilor pentru Energie și Climă,
unde Primăria orașului Călărași este membră
din 2012. După actualizarea acestui plan vom
putea să prioritizăm următoarele idei de proiecte în domeniul energetic pe care urmează
să le depunem spre finanțare. Prioritare sunt
lucrările de termoizolare a instituțiilor publice, blocurilor de locuit și un transport electric
inteligent pentru un smart city.
Pe viitor însă ne dorim să putem implementa proiecte ce țin de energia eoliană, un
parc fotovoltaic și o stație de ardere a deșeurilor pentru obținerea energiei electrice. Stația
de ardere a deșeurilor este un proiect inițiat
de GIZ la nivel național, unde sunt incluse
raioanele Călărași, Ungheni și Nisporeni, dar
dat fiind faptul că proiectul a fost stopat la nivel de republică, Primăria Călărași a decis că
poate merge pe cont propriu și să creăm un
proiect raional de management al deșeurilor
în cadrul căruia vom crea această stație de ardere. Toate aceste idei sper să le realizăm în
următorii patru – opt ani de zile, în dependență de resursele pe care le vom avea.

- Ce le-ați recomand autorităților locale din Moldova care intenționează sau
implementează proiecte de eficiență
energetică, în special de iluminat stradal
în comunitate? Ce să ia în vedere și care
riscuri să le evite?

- Recomand autoritățile publice locale
ca înainte de a face o investiție, să o planifice
foarte bine, să analizeze minuțios cadrul normativ și cel legislativ, să se asigure că dispun

Mi-aș dori ca cetățenii
să aibă acces la servicii
publice de calitate. Suntem
în permanență generare
de idei care vor putea
deveni realizabile, atât
cu ajutorul donatorilor,
dar și a comunității și a
administrației publice.

de resurse financiare necesară și suficiente
pentru implementarea proiectului, să asigure
transparența și vizibilitatea tuturor acțiunilor
și să implice activ comunitatea și societatea
civilă care au capacități și experiență în scrierea și implementarea proiectelor. În ce privește riscurile, cred că ar fi vorba de factorul
politic, dar și respectarea în timp a tuturor termenelor de realizare a activităților de proiect.

- Ce altceva mai propuneți să realizați
în perioada de îndeplinire a mandatului
actual?

- Strategia de dezvoltare a orașului Călărași include două direcții de dezvoltare și
anume susținerea antreprenoriatului prin
modernizarea infrastructurii economice și
asigurarea unor servicii publice de calitate și
eficiente pentru cetățeni, adică alimentarea
cu apă potabilă și canalizare, modernizarea
drumurilor și alte servicii accesibile fiecăruia.
De asemenea, ne dorim un transport public
ecologic ce va fi alimentat cu energie electrică
și cu toate că este vorba de un proiect ambițios, sperăm că va prinde contur cu ajutorul fi-
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nanțărilor din exterior. Este vorba de cel puțin
șase autobuze pentru a înlocui rutele urbane
existente. Acest transport va fi unul ecologic
și va avea și niște costuri reduse pentru transportatori. Dacă am reuși să implementăm
acest proiect de transport public ecologic,
orașul Călărași va deveni un exemplu pentru
toate comunitățile din Republica Moldova și
țările estice.
Un alt proiect ambițios pe care Primăria
orașului Călărași își dorește să-l realizeze și
care este inclus în planul de bugetare pentru
anul curent se referă la crearea unei săli polivalente cu bazine de înot de care vor beneficia
în primul rând elevii celor două școli olimpice
din oraș, dar și întreaga populație activă. Sala
polivalentă va include două nivele, respectiv
la partener vom avea două bazine de înot și
săli de fitness, iar la etaj vom avea o sală cu
o capacitate de 400 de locuri pentru desfășurarea diferitor evenimente publice și sportive.

- Cum vedeți orașul Călărași în următorii
4 ani?

- Datorită proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în
inima Codrilor”, orașul Călărași poate fi considerat un oraș eficient energetic și vom dezvolta în continuare acest sector. Plus la aceasta,
avem o Zonă Economică Liberă care ne va ajuta să devenim și un oraș industrial și în același
timp, mi-aș dori ca cetățenii să aibă acces la
servicii publice de calitate. Suntem în permanență generare de idei care vor putea deveni
realizabile, atât cu ajutorul donatorilor, dar și
a comunității și a administrației publice.
Pentru conformitate,
Ana-Maria Veverița
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ZIUA ENERGIEI

Ziua Energiei, marcată la Călărași:
investiții pentru un smart city
cu viitor energetic mai curat
Ziua Energiei a adus pe 20 iunie la Călărași tehnologiile verzi ale energiei,
prima parcare pentru biciclete din oraș,
dansuri și premii pentru cele mai creative desene care ilustrează consumul
eficient de energie. Evenimentul, marcat a doua oară în orașul Călărași, în
parteneriat cu IDIS „Viitorul” a urmărit
creșterea gradului de conștientizare a
cetățenilor cu privire la eficiența energetică, utilizarea surselor regenerabile
de energie, adaptarea la schimbarea
climei și legătura dintre energie și
schimbările climatice.

tică să ne ajute să atingem aceste obiective
și să devenim un oraș inteligent”, a declarat
primarul orașului Călărași, Nicolae Melnic, la
deschiderea Zilei Energiei.
La rândul său, Liubomir Chiriac, directorul
executiv IDIS „Viitorul” a subliniat: „Orașul

Călărași este recunoscut în toată țara ca un
oraș care ține cont de ultimele tendințe în domeniul energiei regenerabile. Și îmi doresc ca
iluminatul public ce urmează să fie modernizat
la Călărași mulțumită proiectului, să devină o
mândrie pentru locuitorii orașului și să-i motiveze să rămână acasă”.

„Energia este o resursă fără care nu putem
exista și activa; o resursă care merită a fi valorificată și consumată eficient. Cea mai mare
bogăția este energia și mediul înconjurător.
Din anul 2012 orașul Călărași a devenit semnatar al Convenției Primarilor și alături de miile
de primării europene s-a angajat să reducă cu
42% emisiile de CO2 până în anul 2030. Sper
mult ca actualul proiect de eficiență energeBuletin informativ, publicat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
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De Ziua Energiei au avut loc la Călărași mai
multe acțiuni de promovare a energiei durabile. În acest sens a fost organizată o expoziție
inedită de lămpi la Muzeul de Istorie și Etnografie din oraș, desfășurat un concursul de
desene și pictură pe tema energiei, deschisă
prima parcare pentru biciclete și prezentat
un program artistic pentru toți locuitorii și
oaspeții orașului Călărași. Evenimentul a fost
completat de un program artistic prezentat
de copiii de la grădinițele din localitate. Toate
activitățile s-au desfășurat în aer liber, în Parcul Central din orașul Călărași, adunând peste
100 de participanți de toate vârstele.
Pentru a încuraja elevii, profesorii și părinții
să utilizeze eficient energia prin artă, 22 de
copii și tineri au fost premiați pentru originalitate în cadrul concursului de desene și pictură
„Energia din jurul meu”. Subiectele tematice
ale concursului au inclus iluminarea eficientă
acasă și la școală; soluții de energie regenerabilă și orașul meu este eco-eficient. Toate
lucrările au fost expuse pe 20 iunie în Parcul
Central și urmează a fi admirate mai departe
în incinta Primăriei orașului Călărași.
„Prin desenul meu am încercat să transmit
tuturor să aibă grijă de planetă, utilizând rațional consumul de energie”, îndeamnă Ilarion Cojocaru de la Școala de Arte „George
Enescu” din orașul Călărași. Iar pentru Mihaela Pitușcan, elevă la Școala de Arte, concursul de desene a fost unul inspirațional: „Am
avut o mare plăcere să particip la concursul de
desene pe tema energiei. Inspirația mi-a venit
îndată ce am luat creionul în mână”.

exemplul nostru vrem să promovăm mersul
pe bicicletă și să contribuim la transformarea
orașului în unul mai verde și mai puțin aglomerat”, a spus Cristina Smolenschi, specialist în
cadrul Primăriei orașului Călărași.
La fel, până la data de 21 iunie, zeci de lămpi
din anii 1920 și până în secolul XXI pot fi admirate într-o expoziție unicat la Muzeul de Istorie
și Etnografie din orașul Călărași. Candelabre,
candele din secolul 19, sfeșnice, lămpi cu gaz,
leduri moderne și alte corpuri de iluminat
prezentate fac parte din colecția muzeului și
câteva au fost aduse de un agent economic
din Călărași. „Vrem să arătăm publicului cum
au evoluat lămpile prin prisma istoriei – de la
lumânările care se găseau cândva doar în biserici și casele oamenilor, până la lămpile cu
gaz din sec. 19 și lumina inteligentă de astăzi”,
povestește Mariana Iurcu, muzeograf și ghid
la Muzeul de Istorie din Călărași.
Ziua energiei durabile în orașul Călărași a avut
loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în
inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană

prin intermediul programului UE „Convenţia
primarilor - proiecte demonstraționale" (CoMDeP). Proiectul de eficiența energetică în orașul Călărași presupune instalarea unei rețele
de iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat,
proiectul va asigura o economie reală de 6 500
euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2
și a costurilor de întreținere și exploatare.
Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul
de telefon (0 22) 221844.
-----------------

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova
și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul
finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea
dependenței și consumului național de energie. Pe
termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie
atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat.
Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu.

ZILELE ENERGIEI sunt organizate în toată Europa, oferind publicului posibilitatea de a descoperi
ultimele evoluții în domeniul energiei durabile.

Prima parcare publică pentru biciclete din
orașul Călărași a fost deschisă chiar de Ziua
Energiei, în scuarul Primăriei. Parcarea dispune de 8 locuri pentru biciclete, iar autoritățile
publice locale promit să nu fie unica parcare
de acest gen în oraș. Accesul în parcare este
gratuit și se face indiferent de oră. „Am lansat
proiectul parcărilor pentru biciclete deoarece
orașul nostru se mândrește cu bicicliști activi
și ne pasă de mediul în care trăim. Astfel, le
oferim locuitorilor comoditatea și siguranța parcării bicicletelor în spațiul public. Prin

Republica Moldova sărbătorește Săptămâna Europeană a Energiei Durabile (EUSEW) în perioada 17 - 21 iunie 2019. Evenimentul are ca scop principal creşterea gradului de conştientizare
a opiniei publice cu privire la necesitatea înlocuirii surselor de energie care provoacă poluarea
mediului înconjurător cu surse de producere a energiei verzi.
Săptămâna Energetică își propune organizarea unor „Zilele ale Energiei”, ce vor consta în acțiuni de promovare a soluțiilor de energie regenerabilă și eficiență energetică. Scopul acestor
evenimente este de a răspândi cele mai bune practici și de a inspira idei noi pentru dezvoltarea
unui mediu mai durabil.
Lansată în 2006, la inițiativa Comisiei Europene, EUSEW reunește sute de organizații și persoane din întreaga Europă și dincolo de frontierele ei, pentru a încuraja schimbul de practici de
succes și de a inspira noi idei, astfel contribuind la realizarea obiectivelor UE 2020.

Buletin informativ, publicat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP)
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SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Primăria Călărași își împărtășește experiența
în domeniul eficienței energetice
În ultimii ani, orașul Călărași a dezvoltat și implementat cu succes mai multe
proiecte legate de energia durabilă, începând cu aderarea din anul 2010 la Convenția Primarilor privind Clima și Energia și, continuând cu proiecte ambițioase,
unul dintre acestea fiind proiectul implementat din 2018 cu suportul UE „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.
Devenind un exemplu pentru alte localități
din Moldova, pe 21 și 22 noiembrie 2019, orașul Călărași a fost gazda unei vizite de studiu
în domeniul eficienței energetice. Vizita de
studiu a avut scopul de a facilita schimbul de
experiență între specialiști din cinci primării, care se află la etapa incipientă de implementare a acțiunilor în domeniul prevenirii și
adaptării la schimbările climatice, cu autoritățile din orașul Călărași. La rândul său, orașul
gazdă a beneficiat de noi perspective și informații utile în domeniul energiei și a climei.
Întâlnirea, organizată cadrul proiectului „Convenţia Primarilor – Est”, a adunat reprezentanți a următoarelor autorități semnatare ale
„Convenției Primarilor”. Este vorba de orașele
Ceadîr-Lunga și Nisporeni, dar și din satele
Copceac (raionul Ștefan Vodă), Lozova (raionul Strășeni) și Telița (raionul Anenii Noi).
„Primăria orașului Călărași are la activ un
spectru larg de strategii de implementarea
măsurilor de eficiență energetică și de sporire
a rezilienței comunităților, iar acum, pe lângă
familiarizarea oaspeților, am obținut la rândul nostru noi perspective și informații utile
în domeniul energiei”, menționează Cristina
Smolenschi, specialistă în cadrul Primăriei
orașului Călărași.
Astfel, Ion Olari, primarul orașului Călărași a
făcut un sumar al realizărilor din domeniul
energetic înregistrate la nivel local. Iar specialiștii din cadrul Primăriei au prezentat oaspeților profilul economic al orașului, structura
administrativă a Consiliului local, bugetul orașului și profilul demografic. În același timp,
participanții la discuție au dezbătut proiectele și investițiile de eficiență energetică implementate în orașul Călărași
Buletin informativ, publicat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP)

În cele două zile de vizită, expertul Convenției Primarilor-Est, Victor Parlicov a făcut o
prezentare amănunțită a proiectelor ce pot fi
implementate și a povestit ce înseamnă politicile energetice. „Sunt două aspecte mari în
cadrul convenției primarilor în general. Eficiența
energetică ca măsură de atenuare a încălzirii
globale. Și al doilea element este adaptarea la
schimbările climatice pentru că oricum suntem
conștienți că poate nu vom putea evita complet
creșterea temperaturii medii de pe glob și atunci
trebuie să ne gândim cum ne adaptăm localitățile eventualele riscuri care survin odată cu încălzirea globală”, a povestit Victor Parlicov.
Participanții au avut ocazia de a se familiariza
cu proiectele de eficiență energetică de la cea
mai energo eficientă grădiniță din țară - grădinița „DoReMicii”, Spitalul raional și Muzeul
orășenesc de Istorie și Etnografie. Oaspeții au
rămas impresionați de cele văzute la Călărași,
iar în timpul apropiat urmează să-și creeze fiecare câte un Plan de acțiuni pentru a putea reabilita și la ei acasă un șir de obiective cu componenta de eficiență energetică, după modelul
preluat în urma vizitei făcute la Călărași.
Convenția Primarilor privind Clima și Energia
numără șapte mii de funcționari din 57 de țări.
20 de membri sunt din Republica Moldova.
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INSTRUIRE

Planurile locale de eficiență energetică importante pentru dezvoltarea locală durabilă,
atragerea investițiilor și îmbunătățirea
calității vieții cetățenilor

Autoritățile publice locale trebuie să
depună eforturi şi să investească resurse pentru organizarea instruirii şi
elaborarea planurilor locale de acţiune
în domeniul eficienţei energetice pentru sporirea eficienței energetice și
absorbția ulterioară a fondurilor. Este
concluzia la care au ajuns participanții
la instruirea „Metode moderne de planificare a măsurilor de eficiență energetică”, care a avut loc pe 29 august, în
orașul Călărași.
Evenimentul, care a adunat specialiști din
administrația publică, aleși locali și experți în
domeniul energetic a fost desfășurat în cadrul
proiectului „Eficientizarea iluminatului public
în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.
Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din orașul Călărași, în colaborare
cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).

„Primăria Călărași este parte a unui proiect realizat cu suportul Uniunii Europene și ne dorim
ca cetățenii orașului să se bucure de confort,
siguranță pe timp de noapte și respectiv. De
asemenea, ne dorim economii la bugetul local, deoarece consumul de energie este foarte
mare în condițiile în care sistemul de iluminat
din Călărași este unul învechit. Respectiv, un
sistem inteligent de iluminare publică ne va
permite să le asigurăm cetățenilor un confort
înalt după standarde europene. Ne dorim ca
orașul Călărași să fie un oraș smart și credem
că cu acest proiect vom da startul”, a declarat
viceprimarul orașului Călărași, Victor Ambroci, la deschiderea evenimentului.
Conform raportului de audit energetic, sistemul de iluminat stradal din orașul Călărași are
un grad de funcționare de 54%, iar tehnologiile LED ar permite reducerea costurilor de întreținere pentru un sistem public de iluminat
modern.

Buletin informativ, publicat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP)

„Participarea în cadrul Convenției primarilor
este un instrument eficient și de atragere a fondurilor și una din etapele principale este elaborarea planului local de acțiuni în domeniul
eficienței energetice. Este prima etapă la care
trebuie depus efort și foarte mulți se blocheaza
la această etapă și nu pot atrage bani. Orașul
Călărași este însă un exemplu, deoarece planul
de acțiuni de eficiență energetică a fost elaborat cu forțe proprii și este un plan de succes, pe
care Primăria și l-a asumam. Acest plan de acțiuni este una din cheile de succes ale orașului
Călărași”, a subliniat expertul în politici energetice, Victor Parlicov.
Seminarul de instruire a abordat subiecte ce
țin de aspectele regulatorii în eficienţa energetică la nivelul instituțiilor publice, cât și
prevederile planului național și local de acțiuni în domeniul eficienței energetice. În acest
sens, prezentările experților în cadrul instruirii s-au axat pe pași foarte practici și acțiuni
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a face asta și există problema de asumare a
anumitor măsuri pe care nu le va putea realiza. Sugerez să stabiliți măsurile până în anul
2030 și în dependență de finanțările existente,
pe parcurs veți putea accesa alte fonduri”. Tot
Victor Parlicov recomandă că trebuie să existe
o persoană dedicată care să se ocupe cu managementul energetic la nivel local.
La rândul lor, participanții de la instruire au
apreciat prezentările expuse drept utile pentru măsurile de dezvoltare a politicilor de eficiență energetică la nivel local.

care trebuie întreprinse de către managerii
energetici pentru a dezvolta Planul local de
acțiuni pe eficiența energetică, începând cu
stabilirea inventarului clădirilor publice, a
sistemelor de iluminat stradal etc. și continuând cu evaluarea potențialelor economii
de energie și costurile diferitelor măsuri de
eficiență energetică.
„Autoritățile publice locale au misiunea de
a sprijini implementarea politica statului în
domeniul eficienţei energetice, inclusiv prin
atragerea şi gestionarea resurselor financiare
în vederea finanţării şi promovării proiectelor
în domeniul eficienţei energetice. Primăriile
au obligațiile să elaboreze planuri locale de
acțiuni pe eficiență energetică, care trebuie coordonat cu planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice. La rândul său, autoritățile administrației publice locale de nivelul
al doilea au obligația de a desemna manageri
energetici raionali”, a spus Mihai Lupu, cercetător în cadrul Institului de Energetică.
Potrivit lui Miha Lupu, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.139, Agenția pentru Eficiență
Energetică, care este unitatea responsabilă
de politicile de eficiență energetică și promovarea surselor de energie regenerabilă
este obligată să ofere suport autorităților în
dezvoltarea planurilor locale de acțiuni de
eficiență energetică. Și în baza planului local
de acțiuni autoritățile locale vor prioritiza măsurile necesare comunității în baza următoarelor scopuri pentru Republica Moldova: 17%
în consumul final brut de energie în anul 2020,
10% în consumul final de electricitate și 10%
în consumul final de carburanţi.

Principala etapă cu care
se ciocnesc autoritățile este
elaborarea planului de acțiuni.
În multe cazuri primăriile
nu au resurse pentru a face
asta și există problema de
asumare a anumitor măsuri
pe care nu le va putea realiza.
Sugerez să stabiliți măsurile
până în anul 2030 și în
dependență de finanțările
existente, pe parcurs veți
putea accesa alte fonduri.

Planurile locale de acțiuni în domeniul eficienței energetice pot fi parte a politicilor de
dezvoltare a autorităților locale, cu condiția
respectării elementelor de conținut solicitate
de către autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței
energetice, precum și a perioadei de planificare, a mai adăugat cercetătorul în cadrul Institului de Energetică.
În același context, Victor Parlicov a subliniat:
„Principala etapă cu care se ciocnesc autoritățile care vor să adere la Convenția primarilor
sau vor să acceseze fonduri, este elaborarea
planului de acțiuni. Documentul este unul important pentru autorități, în care se depune
efort, se colectează și procesează date și se
identifică măsurile de eficiență energetică. În
multe cazuri primăriile nu au resurse pentru

Buletin informativ, publicat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP)

„Deși avem o serie de planuri în cadrul primăriei în ceea ce ține de eficiența energetică, acestea trebuie coordonate și realizate. Astăzi am
aflat care sunt rezultatele care poate fi obținute în cazul gestionării calitative a proiectelor în
domeniu. Informațiile aflate la seminar le vom
aplica ca pe viitor să devenim o comunitate
exemplu”, a menționat primarul satului Onișcani, Gheorghe Grecu.
Seminarul de instruire a avut loc în cadrul
proiectului „Eficientizarea iluminatului public
în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul
este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).
Proiectul de eficiența energetică în orașul
Călărași presupune instalarea unei rețele de
iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat,
proiectul va asigura o economie reală de 6 500
euro/an, va permite reducerea emisiilor de
CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.
Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul
de telefon (0 22) 221844.
-----------------

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce
vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin
intermediul finanțării proiectelor și programelor
care contribuie la reformarea piețelor energetice
și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face
furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă
și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic
și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și
pentru sectorul privat. Mai multă informație pe:
www.EU4Energy.eu.
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INSTRUIRE

Eficiența energetică este
esențială pentru dezvoltarea
economică durabilă
a orașului Călărași
Care este starea actuală a sistemului de iluminat public stradal în orașul
Călărași? Ce rol au politicile publice în
demeniul eficienței energetice pentru
dezvoltarea economică și cum poate fi
îmbunătățită eficiența energetică la nivel local sunt doar câteva din subiectele
instruirii „Importanța creșterii eficienței energetice în orașul Călărași”, care a
avut loc pe 17 iulie, în orașul Călărași.
Evenimentul, care a adunat specialiști din
administrația publică, aleși locali și experți în
domeniul energetic a fost desfășurat în cadrul
proiectului „Eficientizarea iluminatului public
în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.
Proiectul este implementat de autoritatea pu-

blică locală din orașul Călărași, în colaborare
cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).
În cadrul instruirii a fost discutată starea actuală a sistemului de iluminat din orașul Călărași, precum și măsurile măsurile necesare
pentru creșterea eficienței energetice în localitate. De asemenea, conform agendei evenimentului au fost abordate teme care vor consolida cunoștințele tuturor părților implicate
în mecanismul ce ține de importanța politicilor de eficiență energetică pentru dezvoltarea
economică a localităților.
Primăria orașului Călărași susține că modernizarea sistemului de iluminare va aduce atât

Buletin informativ, publicat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP)

beneficii cetățenilor, cât și economii la bugetul local. „Ne propunem în cadrul proiectului
să iluminăm orașul, să renovăm sistemul de
iluminat stradal, să realizăm iluminatul arhitectural la Muzeul de Istorie și Etnografie,
iluminatul pietonal pe străzile centrale ale
orașului, stadionul orășenesc și două romanițe
din preajma primăriei și implementarea unui
sistem de management energetic de ultimă
generație. Ne dorim ca proiectul nostru să fie
unul de succes ca orașul nostru să fie primul în
Republica Moldova cu asemenea sistem modern de iluminat stradal și să devenim un oraș
smart”, a declarat Victor Ambroci, viceprimarul orașului Călărași.
Tehnologiile de modernizare a sistemului de
iluminat din orașul Călărași urmează să fie integrate într-un singur sistem și au menirea de
a aduce plus valoare întregului proiect, dar și
să amplifice beneficiile și avantajele unui sistem public de iluminat.
„Creșterea eficienței energetice înseamnă
economii financiare, confort și siguranța circulației. Iar pașii cei mai importanți pentru efici-
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entizarea unui sistem public stradal se referă
la efectuarea raportului de audit energetic,
identificarea surselor de iluminat și utilizarea
modului de dimare, care poate duce la economisirea energiei la 35-60 %”, a spus Mihai Târsu, directorul Institului de Energetică.
Potrivit lui, eficiența becurilor de tip LED
depinde de mai mulți factori, printre care
garanția becurilor, includerea sistemului de
dimare, designul becurilor sau modernizarea
infrastructurii. De asemenea, trebuie luate în
considerare și resursele regenerabile de energie care pot spori eficiența energetică în orice
localitate.
„Pe lângă cele mai moderne tehnologii de control și comandă, proiectul pentru modernizarea
sistemului de iluminat public din orașul Călărași
conține și unele elemente inovative, precum trasarea cablurilor de alimentare cu energie electrică pe sub pământ pe o porțiune de jumătate
de kilometru, iluminarea arhitecturală a unei
clădiri istorice și iluminarea pistei de alergare a
stadionului orășenesc”, spune expertul în energetică de la IDIS „Viitorul”, Ion Muntean.
Conform raportului de audit energetic, sistemul de iluminat stradal din orașul Călărași
are un grad de funcționare de 54%, iar teh-

nologiile LED ar permite reducerea costurilor
de întreținere pentru un sistem public de iluminat modern. Actualmente, sistemul de iluminat stradal din orașul Călărași are un grad
de funcționare de 54% și un consum anual de
216 mii lei. Consumul actual mediu lunar de
energie este de aproximativ 7 550 kWh, sau
circa 90 600 kWh anual.
La rândul său, participanții au preciat drept
utile informațiile obținute în cadrul instruirii,
menționând că vor aplica cunoștințele în localitățile lor, dar și în activitatea pe care o desfășoară. Sesiunea de instruire s-a încheiat cu
o vizită de studiu la mini-stadionul de pe str.
Ștefan cel Mare, unde au fost instalate sisteme
de iluminat pe bază de panouri fotovoltaice.
Proiectul „Reparația mini – terenului de sport
și dotarea lui cu sisteme de iluminat pe bază
de panouri fotovoltaice din orașul Călărași”
are o valoare totală de 34 mii de euro, dintre
care 29 mii de euro de la Consiliul Județean
Prahova, iar cinci mii de euro sunt contribuția
Consiliului raional Călărași.
Seminarul de instruire a avut loc în cadrul
proiectului „Eficientizarea iluminatului public
în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria orașului Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul

Buletin informativ, publicat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP)

este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).
Proiectul de eficiența energetică în orașul
Călărași presupune instalarea unei rețele de
iluminat de 21 de kilometri și iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat,
proiectul va asigura o economie reală de 6 500
euro/an, va permite reducerea emisiilor de
CO2 și a costurilor de întreținere și exploatare.
Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul
de telefon (0 22) 221844.
-----------------

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce
vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin
intermediul finanțării proiectelor și programelor
care contribuie la reformarea piețelor energetice
și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face
furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă
și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic
și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și
pentru sectorul privat. Mai multă informație pe:
www.EU4Energy.eu.
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ACHIZIȚII

Lucrările de modernizare a iluminatului
public stradal din Călărași vor fi achiziționate
după standardele europene
Peste 30 de străzi centrale din orașul
Călărași își vor înnoi din vara anului
curent sistemele de iluminat public.
Conform proiectului, în oraș urmează a
fi montate 900 de corpuri de iluminat
LED, pe o distanță de aproximativ 25 de
km, iar cablurile de alimentare cu energie electrică vor fi instalate subteran.
Lucrările vor fi efectuate în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima
Codrilor”, sprijinit de Uniunea Europeană. Renovarea sistemului de iluminat
stradal este una dintre măsurile incluse
în Planul de acțiune pentru energie durabilă (PAED) al orașului Călărași.
Noul sistem de iluminat din orașul Călărași va
include corpuri de iluminat stradal utilizând
tehnologia LED, sisteme de control, gestionare și monitorizare, cabluri, PC-uri și accesorii
asociate. Corpurile de iluminat vor fi utilizate pentru iluminarea drumurilor și a căilor
adiacente drumurilor. În total, sunt preconizate de a fi achiziționate și instalate până la
951 corpuri de iluminat LED conectate la 25
puncte de transformare (PT), atât pe stâlpii
deja existenți, cât și pe stâlpii nou instalați

conform proiectului tehnic. Funcționarea sistemului de iluminat public stradal din localitate va fi monitorizată prin sistemul SCADA
(prescurtarea pentru Monitorizare, Control
și Achiziții de Date -Supervisory Control And
Data Acquisition), iar în acest fel orașul Călărași va avea un sistem de iluminare controlat
exclusiv online.
Un element important al proiectului “Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași
– Licurici în inima Codrilor” îl constituie achizițiile publice de lucrări. În acest sens, pentru
desfășurarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public stradal în orașul Călărași prin
procurarea și instalarea corpurilor de iluminat
conectate la 25 de puncte de transformare,
vor fi organizate achiziții publice în conformitate cu regulile internaționale. Autoritatea
Contractantă poate decide, pe baza ofertei financiare a ofertantului câștigător, care dintre
PT vor fi excluse, în cazul în care acest lucru
este necesar pentru a rămâne în limitele finanțării disponibile. Mai multe detalii referitor la criteriile de eligibilitate ale ofertanților
pot fi găsite în documentele aferente licitației
și anume anunțul de intenție și instrucțiunile
pentru ofertanți.

Buletin informativ, publicat în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
programului UE „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP)

Ca să fie eligibili pentru atribuirea contractului de achiziții publice, ofertanții trebuie să prezinte dovada îndeplinirii următoarelor criterii de selecție:

,

Capacitatea economică și financiară
a candidatului:
 cifra medie de afaceri anuală din ultimii trei ani a ofertantului trebuie să
fie de cel puțin 250 000 EUR sau echivalentul acesteia.
 Ofertantul unic sau cel puțin unul
dintre parteneri dintr-un consorțiu
trebuie să aibă acces la credit suficient și la alte facilități financiare pentru a acoperi fluxul de numerar necesar pe durata contractului. Valoarea
creditului disponibil trebuie să depășească echivalentul ratei curente > 1.
 Rata curentă (active circulante/datorii curente) din ultimul an pentru
care s-au închis conturile trebuie să
fie de cel puțin.
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Capacitatea tehnică și profesională
a candidatului.
Ofertantul trebuie să fi finalizat cel puțin trei
proiecte de aceeași natură și complexitate
ca și lucrările prevăzute de licitație, adică
modernizarea sistemului de iluminat stradal
exterior (înlocuirea corpurilor de iluminat
(la LED-uri), înlocuirea cablurilor, tablourilor
electrice, a sistemelor de control pe bază de
internet/GSM) și care să fi fost implementate
în perioada de cinci ani de până la data limită de depunere, adică cu 60 de luni înainte
de data limită de depunere a ofertei. Proiectele de referință trebuie să îndeplinească
următoarele două cerințe:
 o valoare de cel puțin 50% din suma
pentru această ofertă;
 o sumă cumulată de proiecte în valoare de cel puțin 100% din suma
acestei oferte în ultimii cinci ani de
până la data limită de depunere.

½

Dosarul complet de licitație publică deschisă urmează a fi publicat pe 14 februarie
2020 pe pagina web a DG Cooperare Internațională și Dezvoltare, pe pagina web a Primăriei
orașului Călărași www.calarasi-primaria.md/,
pe pagina web a IDIS „Viitorul” - www.viitorul.
org, portalul www.civic.md, în ziarul regional
„Expresul”, cât și pe platforma www.e-licitatie.md, secțiunea „Achiziții comerciale” https://e-licitatie.md/achizitii-comerciale.

c

La aceasta licitație sunt invitate atât
companiile locale, cât și cele regionale sau
internaționale care corespund criteriilor publicate în anunțul de intenție sau instrucțiunile pentru ofertanți. Toate detaliile referitor
la aceste informații pot fi accesate începând
cu 14 februarie.

=

Termenul limită de depunere a ofertelor de licitație este 14 aprilie, ora
10:00. În același context, ofertanții vor avea
ocazia să cunoască situația iluminatului public stradal din orașul Călărași la fața locului
și să adreseze întrebări către echipa de implementare a proiectului la ședința de informare ce va fi organizată pe 23 martie curent
în incinta Primăriei orașului Călărași.

Ghidul practic al Uniunii
Europene privind achizițiile,
aplicat cu succes de către
Primăria Călărași
Implementarea corectă și consecventă a
normelor în materie de achiziții publice
duce aduce doar avantaje beneficiarilor direcți ai proiectului de eficiență energetică, și
anume locuitorii orașului Călărași, Primăria
orașului Călărași și antreprenorii din localitate. Acest lucru contribuie la valorificarea
investițiilor publice și garantează obținerea
de beneficii maxime atât din fondurile UE,
cât și din cele naționale.
Achizițiile publice din Republica Moldova
sunt prevăzute în Legea 131/ 2015 privind
achizițiile publice. Totodată, art. 5, alin. 1,
lit. m din Legea Nr. 131 din 03/07/2015 privind achizițiile publice stipulează că achizițiile pot fi realizate conform procedurii specifice a unei organizații internaționale. Astfel,
echipa proiectului, împreună cu echipa de
suport din partea Convenția Primarilor –
Proiecte Demonstraționale (CoM-DeP) și Delegația UE în Republica Moldova, a decis ca
procedura de achiziții utilizată de Primăria
orașului Călărași să aibă loc în conformitate
cu cerințele PRAG. PRAG reprezintă Ghidul
Practic al Uniunii Europene privind Achizițiile și Granturile pentru acțiunile externe
ale UE. În acest sens, contractele aferente
achizițiilor se acordă în conformitate cu reguli stricte, iar acest lucru asigură selectarea
obiectivă a antreprenorilor calificați în mod
adecvat și obținerea celui mai bun raport
calitate-preț sau cel mai bun preț, cu transparența deplină adecvată utilizării fondurilor publice. Utilizarea regulilor PRAG într-o
procedură de licitație deschisă reprezintă o
premieră pentru autoritățile publice locale
din Republica Moldova, iar Primăria orașului
Călărași a trecut cu brio această etapă.
PRAG cuprinde trei categorii mari de achiziții
și anume a) contracte de servicii (ex: asistența tehnică și studii); b) contracte de furnizare
(ex: echipamente și materiale); c) contracte
de lucrări (ex: infrastructură și alte lucrări de
inginerie). Contractele de achiziții publice
de lucrări sunt contracte de achiziții publice

care au ca obiect fie execuția, fie proiectarea
și execuția de lucrări. Prin „lucrare” se înțelege rezultatul lucrărilor de construcții sau
lucrări de inginerie civilă realizate în ansamblu, care sunt suficiente pentru a îndeplini o
funcție economică sau tehnică.
Luând în considerare tipul contractului
(lucrări), valoarea estimată a proiectului
„Eficientizarea iluminatului public în orașul
Călărași – Licurici în inima Codrilor” (ce se
încadrează între 300 000 EUR și 5 000 000
EUR), Primăria orașului Călărași a decis să
utilizeze procedura de licitație locală deschisă. În acest sens, întregul set de documente
(anunțul de intenție, anunțul de participare,
specificațiile tehnice, modelul de contract,
modelul ofertei financiare etc.) conform
șabloanelor PRAG a fost pregătit în limbile
engleză și română.
Pregătirea și planificarea procedurii de achiziție publică este critică și poate influența
întreaga executare a lucrărilor din cadrul
proiectului. De aceea, timp de cinci luni,
membrii echipei proiectului de la Primăria
orașului Călărași și IDIS „Viitorul” s-au întâlnit pentru a elabora un proces solid pentru
executarea lucrărilor. Iar un suport important l-a avut și echipa Convenția Primarilor –
Proiecte Demonstraționale (CoM-DeP), care
a monitorizat îndeaproape etapele premergătoare licitației publice și a aprobat întregul pachet de documente. Suportul a contribuit la asigurarea unei planificări bune care
ar reduce la minimum riscul de a avea nevoie de modificări și variații ale contractului.
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