
Notă informativă 

privind proiectul: „Crearea sistemului de management al deșeurilor solide 

în 8 localitați din raioanele Glodeni și Fălești” 
 

Solicitantul: Consiliul Raional Glodeni 

Prioritatea 3:  Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice” 

Masura 3.2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea 

separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne  de stocare a deşeurilor nereciclabile 

 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Reducerea riscurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asigurarea 

durabilităţii ecologice prin crearea unui sistem de management al deşeurilor solide în 8 localităţi din 

regiune. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Lucrări de reconstrucţie şi amenajare: 

-Crearea unui sistem de colectare şi depozitare a deşeurilor menagere. 

-Construcţia a 158 de platforme de colectare a deşeurilor solide în cele 8 localităţi. 

-Procurarea şi instalarea pe platformele construite a 474 de containere pentru colectarea separată a 

deşeurilor de diferite tipuri (hârtie, sticlă, etc.). 

-Procurarea şi instalarea pe platformele construite a 158 de containere pentru plastic. 

-Procurarea unei autospeciale pentru transportarea deşeurilor solide la poligonul temporar de stocare. 

-Procurarea unui excavator. 

     2.Îmbunătăţirea capacităţilor de gestionare a personalului Î.M. „Direcţia Generală de producere 

locativ-comunală” 

 -2 seminare realizate pentru angajaţii Î.M. „La şesul petrenilor”; 

-Planul de dezvoltare al Î.M. „La şesul petrenilor” elaborat; 

-Inventar şi echipament tehnic procurat pentru întreprinderea municipală; 

    3.Informarea cetăţenilor despre activităţile proiectului şi importanţa menţinerii securităţii sanitare 

pe traseul renovat 

- Materiale informative (poze, rapoarte despre activităţile realizate, etc.) detaliate despre activităţile 

proiectului plasate periodic pe 16 panouri informative (câte 2 în fiecare localitate beneficiară); 

-Materiale promoţionale editate şi distribuite cetţenilor din 8 localităţi beneficiare (pliante, fluturaşi, 

postere) 

-4 emisiuni televizate la „TV-Prim” Glodeni despre activităţile şi rezultatele proiectului; 

-15379 cetăţeni informaţi despre impactul nociv al deşeurilor şi despre modalităţile corecte de 

colectare şi depozitare a deşeurilor solide.. 

1. Partenerul (partenerii):  
1.Primaria s. Limbenii Noi, r-l Glodeni; 

      2.Primaria s. Limbenii Vechi, r-l Glodeni; 

      3.Primaria s. Petrunea, r-l Glodeni; 

      4.Primaria s. Fundurii Vechi, r-l Glodeni; 

 5.Primaria s. Fundurii Noi, r-l Glodeni; 

 6.Primaria s. Ustia, r-l Glodeni; 

 7.Primaria s. Obreja Veche, r-l Făleşti; 

Localizarea proiectului:  

           Regiunea de Dezvoltare Nord,Raioanele Glodeni si Fălesti,  

2. Suma totală a proiectului: – 5 027 451,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 5 027 451,00 lei, 

ceea ce constituie 100 % din costul total al proiectului.  

3. Durata de implementare a proiectului: 18 luni 

 

II.Notă conceptuală 



Justificare 

Proiectul este regional, deoarece vizează 8 localităţi integrate în raioanele Glodeni și Falești. In urma 

crearii sistemului de management al deseurilor se vor crea premise suplimentare pentru dezvoltarea 

afacerilor in astfel de domenii ca servicii de odihna si recreatie pentru cetateni, dezvoltarea turismului 

rural si ecologic, dezvoltarea sectorului agroalimentar.  

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă Locuitorii din cele 8 localitati,Institutiile publice localizate in zona de implementare 

a proiectului,Intreprinderile economice si cele comerciale din regiune. 

Beneficiarii finali
 
 

15379 locuitori ai 8 localităţi din raioanele Glodeni şi Făleşti; 

Angajaţii întreprinderii specializate Î.M. „La şesul petrenilor” din s. Petrunea; 

7 APL de nivelul I din raioanele Glodeni şi Făleşti; 

46 instituţii publice din 8 localităţi din raioanele Glodeni şi Făleşti; 

28 intreprinderi economice din 8 localităţi; 

62 puncte comerciale din 8 localităţi. 

Produsele proiectului. 

- Sistem integrat de colectare şi depozitare a deşeurilor solide creat în 8 localităţi din r-le Glodeni şi 

Făleşti 

-158 de platforme de colectare a deşeurilor solide construite; 

-474 de containere procurate şi instalate pentru deşeuri de diferite tipuri; 

-158 containere pentru mase plastice; 

-1 autospecială (autogunoiera) pentru transportarea deşeurilor solide procurată; 

-1 excavator procurat; 

-2 seminare realizate pentru angajaţii Î.M. „La şesul petrenilor”; 

-Planul de dezvoltare al Î.M. „La şesul petrenilor” elaborat; 

-Inventar şi echipament tehnic procurat pentru întreprinderea municipală; 

-Materiale informative (poze, rapoarte despre activităţile realizate, etc.) detaliate despre activităţile 

proiectului plasate periodic pe 16 panouri informative (câte 2 în fiecare localitate beneficiară); 

-4 emisiuni televizate la „TV-Prim” Glodeni despre activităţile şi rezultatele proiectului; 

-15379 cetăţeni informaţi despre impactul nociv al deşeurilor şi despre modalităţile corecte de 

colectare şi depozitare a deşeurilor solide. 

Rezultatele proiectului 

-Condiţii optime create pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor solide în 8 localităţi din r-le 

Glodeni şi Făleşti; 

-Gunoiştile spontane lichidate în cele 8 localităţi rurale; 

-Deseuri solide colectate selectiv in zona tinta în proporţie de 80%; 

-46 de instituţii publice şi 28 de întreprinderi economice cu acces la un sistem eficient de colectare şi 

depozitare a deşeurilor solide;  

-Angajaţii Î.M. „La şesul petrenilor” din s. Petrunea cu capacităţi consolidate în gestionarea 

deşeurilor şi prestarea serviciilor publice de calitate; 

-Condiţii de trai îmbunătăţite pentru 15379 locuitori din 8 localităţi beneficiare; 

-Nivel redus de îmbolnăvire a populaţiei din localităţile vizate cu 30%; 

Efectele multiple 

Sistemul de management al deşeurilor creat va deveni o practică de succes, ce va putea fi 

extinsă şi replicată în alte zone din regiune. Activitatea bine organizată şi eficientă a întreprinderii 

specializate va putea servi drept un model demn de prestare a serviciilor de calitate pentru alte 

comunităţi de localităţi, care vor crea şi dezvolta sisteme proprii de gestionare a deşeurilor solide. 

Funcţionarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare al deşeurilor solide va avea un 

impact benefic asupra sănătăţii populaţiei din micro-regiune, minimizând rata morbidităţii populaţiei 

şi asigurând un nivel ridicat al calităţii vieţii cetăţenilor. 

În urma campaniei de informare şi sensibilizare va creşte substanţial cultura ecologică a 

cetăţenilor, asigurând o atitudine grijulie a acestora faţă de mediul înconjurător. De asemenea, vor fi 

create premise reale pentru atragerea investiţiilor şi asigurarea unei dezvoltări socio-economice 

durabile a regiunii.  



III.Impactul economico-social al proiectului 

Crearea unei „microzone curate” la nivel de regiune va deveni un stimul pentru alte zone din 

regiune de a crea sisteme de gestionare a deşeurilor, bazate pe standarde moderne şi norme stipulate 

în strategiile sectoriale.  

Implementarea proiectului va  contribui la crearea locurilor de munca, dezvoltarea utilităţilor publice, 

în special accesul la managementul integrat al deşeurilor prin accesul mai bun al maşinilor speciale 

de transport deşeuri menajere. Deasemenea, reabilitarea drumului mentionat  va contribui la 

reducerea costurilor de transport de mărfuri si călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, 

cresterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie si timp, creand condiţii pentru 

extinderea schimburilor comerciale si implicit a investiţiilor productive. Cresterea siguranţei 

circulaţiei pentru toţi participanţii la trafic, deasemenea reprezinta o nota a impactului pozitiv ce va 

urma in urma implementarii proiectului. 

. 

 


