
Notă informativă 

privind proiectul: „Un mediu curat pentru o societate durabilă” 

Solicitantul: Primăria or. Floreşti 

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

Măsura 3.2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea 

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

Strategia de Dezvoltare Regională Nord.  

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Minimalizarea impactului negativ a deşeurilor asupra mediului 

ambiant pe teritoriul raionului Floreşti. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Lucrări de reconstrucţie şi amenajare: 

- Informarea populaţiei despre serviciul inovator de colectare a deşeurilor 

-Construcţia staţiilor de transfer şi implementarea acestora 

-Design-ul proiectului staţiei de transfer (faza iniţială) şi al centrului de reciclare (faza de extindere) 

-Centrul de reciclare 

-Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor 

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

pe traseul renovat 

 - 17 adunări  generale în  localităţile vizate de proiect şi în or. Floreşti pe cartierei cu scop de 

informare despre graficul activităţilor proiectului şi modalitatea de implicare a cetăţenilor. 

 servicii de informare ca ziare locale,  fluturaşi informativi,  

 2 emisiuni de aşa tip în prima şi a doua lună de implementare a proiectului. La fel, prin 

intermediul televiziunii locale cetăţenii vor fi informaţi despre derularea proiectului şi 

rezultatele finale. O dată în trimestru va ieşi în eter direct liderul proiectului, care va prezenta 

informaţia privind implementarea proiectului şi va răspunde la întrebările cetăţenilor.  

 adunări consultative şi de educaţie cu cetăţenii pe  mahalalele unde vor fi amplasate 

platformele pentru selectarea deşeurilor menajere. Cetăţenii se vor pronunţa pentru locul 

potrivit al platformei din mahala.  

Partenerul (partenerii):  

1. APL or. Ghindeşti, APL or Mărculeşti , APL s. Vărvăreuca, APL com. Ghindeşti (Hîrtop, Ţîra),APL 

s. Rădulenii Vechi, APL s. Pragila, APL s.  Lunga, APL s.  Mărculeşti, APL s.  Băhrineşti, APL com 

Gura Camencii (Gvozdova, Bobuleşti), APL com Roşietici (Roşieticii Vechi, Cenuşa), Consiliul 

raional Floreşti, APL or. Şoldăneşti 

2. Suma totală a proiectului: – 32.358.875,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 17.682.949,00  lei, 

ceea ce constituie 54,6 % din costul total al proiectului.  

3. Durata de implementare a proiectului: 24 luni 

       

II.Notă conceptuală 

Justificare 

Proiectul este regional, deoarece vizează 17 de localităţi rurale, care fac parte din 3 raioane ale ţării.  

Drept parteneri ai solicitantului în cadrul acestui proiect vor fi primăriile: Selişte, Isacova, Neculăieuca, 

Morozeni, Puţintei, Ghetlova, Săseni şi Codreanca, precum şi Consiliul Raional Orhei.  

           În fiecare gospodărie este stocat gunoiul menajer şi de grajd în apropierea fîntînilor. Nu există 

spaţii amenajate pentru stocarea şi preselectarea deşeurilor.  Cetăţenii transportă pe malurile rîului  pe 

cont propriu deşeurile organice, cele reciclabile şi toxice amestecate.  Gunoiştile existente nu sunt 

amenajate şi îngradite, nu dispun de sisteme de drenaj pentru evacuarea scurgerilor şi nu se efectuează 

lucrări de înhumare a deşeurilor. Aceste gunoişti reprezintă riscuri pentru apă, floră şi faună, afectează 

peizajul şi produc miros neplăcut.  

Drept consecinţe sunt poluarea apelor subterane şi de suprafaţă, aerul şi solul. Aceasta contribuie 

la creşterea morbidităţii populaţiei în special a bolilor gastro-intestinale  şi dermatologice. Poluarea 

mediului pune în pericol sănătatea  locuitorilor comunitatilor, dar  contribuie şi la poluarea globală a 

mediului.  



Grupurile-ţintă este: populaţia a 18 localităţi  cu numărul total de 41 051 persoane, 320 agenţi economici 

; 64 instituţii publice.    

Beneficiarii finali faza I vor fi :  28 735 persoane ceea ce constituie 70% din numărul total al populaţiei 

din localităţile participante la proiect, din care  10 458  persoane  din 126 de blocuri multietajate ; 123  

ageţi economici; 64 instituţii publice; 25 299  persoane informate 10 ONG-uri implicate în instruire şi 

informare; 10  persoane noi angajate la SA „Servicii Comunale Floreşti”. 

Produsele proiectului. 

 Colectarea adecvată, tratarea şi depozitarea a 7 300 Mg/pe an (echivalent cu 34 800 m³) de deşeuri; 

 Închiderea şi înlocuirea a 40 de depozite provizorii existente în aceste localităţi. 

 Obţinerea unor beneficii social-economice, datorită apariţiei locurilor de muncă (au fost create 17 

noi locuri de muncă: 1 şoferi 16 lucrători sanitari).  

 Proiectul care optează pe o cooperare intermunicipală, se bazează pe prestarea serviciilor pentru  

 41 051 locuitori şi colectarea, tratarea şi depozitarea controlată a deşeurilor în volum de 7 300 

Mg/pe an (echivalent cu 34 800 m³), reducerea depozitelor de deşeuri ilegale (în număr de 40), 

creşterea ratei de reciclare (3%+) şi tratarea adecvată a materiilor reciclabile (220 Mg/pe an ~ 

2 740 m
3
), reducerea deşeurilor menajere şi organice produse de gospodării (- 1 000 Mg/pe an), 

precum şi consolidarea conştiinţei publice a tuturor locuitorilor  (în număr de 41 051). 

 17  adunări generale organizate în 11 primării ale raoiunului Floreşti . 

 12 publicaţii în presa locală; 8 emisiunii televizate; 2 500 fluturaşi informativi elaboraţi; un curs de 

instruire.  

 Licitaţie organizată; concursul organizat. 

 Unităţi de transport specializate procurate -  1 Încărcător,  1 Camion (pornirea rotirii/stoparea 

rotirii), 1 remorcă (pornirea rotirii/stoparea rotirii), 1 Camion SKIP ,1 Remorcă SKIP 7 Container 

7m³, 1 Camion de compactare cu volum de 16m³,1  Camion de compactare cu volum de 19m³ 

Rezultatele proiectului 

 Deşeuri produse de către 41 051 locuitori (Floreşti + 17-faza I); deşeuri produse de 90 000 locuitori 

(Floreşti + 56 -faza II) şi deşeuri produse 190 000 locuitori (Floreşti, Şoldăneşti, Rezina ) sunt 

depozitate într-un mod controlat şi tehnologizat (faza III)  pe rampa sanitară de deşeuri a localităţii 

Şoldăneşti. 

 Evitarea utilizării depozitelor provizorii ilegale şi a locurilor neautorizate (din punct de vedere 

ecologic şi economic) şi minimalizarea impactului depozitelor provizorii ilegale şi a locurilor 

neautorizate (poligoanelor) asupra mediului şi a sănătăţii publice,  

 Realizarea unor măsuri intermunicipale (Floreşti + 12) şi a unor strategii inter-raionale (o 

cooperare regională posibilă cu Şoldăneşti şi Rezina), şi respectarea cerinţelor strategiei naţionale 

cu privire la deşeuri (proiect). 

 Echipamente tehnice şi instalaţii care corespund cerinţelor Uniunii Europene.  

 Minimalizarea volumului deşeurilor prin punerea în exploatare a unui mecanism de compostare 

care ar permite tratarea controlată a materiilor organice provenite de la gospodării în Şoldăneşti, iar 

colectarea şi tratarea centrală a materiilor reciclabile – la centrele de management al deşeurilor din 

Floreşti. 

  Îmbunătăţirea sistemului de colectare şi tratare în rezultatul modificării sistemului de logistică, şi 

obţinerea beneficiilor financiare şi economice. Serviciile prestate au devenit “mai accesibile pentru 

clienţi” datorită creşterii numărului punctelor de colectare a deşeurilor (215 în faza I şi 94 în faza 

II) şi a mecanismelor de separare a deşeurilor.  

 Creşterea standardelor de protecţie a sănătăţii la locul de muncă şi a celor cu privire la securitate. 

 Locuitorii comunităţilor implicate în proiect vor fi informaţi despre procesul de colectare a 

deşeurilor. 

 Creşterea conştiinţei publice cu privire la reducerea, separarea deşeurilor şi beneficiile ecologice şi 

economice pe care le pot crea aceste măsuri.   

 

Efectele multiple 

Colectarea pe viitor a deşeurilor menajere se va extinde şi în cele 27 de oraşe şi sate situate în raionul 

Floreşti. Rezultatele poiectului vor avea un impact pozitiv asupra unui număr mai mare de locuitori din 



regiune, şi anume 90 000 locuitori (abordare inter-municipală), precum şi va crea  oportunitatea de a 

incorpora raioanele aflate în vecinătate (abordare inter-raională, “regională”). 

 Sistemul de salubrizare extensiv va oferi posibilitatea de a produce peleţi din lemn, de a concentra 

atenţia asupra agriculturii organice, precum şi asupra turismului rural. 

Efectuînd activităţi de instruire şi educaţie ecologică a populaţiei vom mări nivelul de conştientizare 

a cetăţenilor privind impactul negativ a deşeurilor asupra mediului. În urma acestor activităţi va creşte 

numărul de persoane doritoare de a contracta serviciile de salubrizare. Serviciul de salubrizare poate fi 

extins şi în raioanele adiacente luînd în consideraţie solicitările parvenite din raioanele vecine. Deoarece 

extinderea acestui proiect necesită investiţii considerabile la această etapă am fost nevoiţi să ne limităm.  

Rezultatele implementării acestui proiect vor avea impact pozitiv asupra mediului înconjurător atît 

pe teritoriul raionului Floreti cît şi a raioanelor adiacente. Lichidarea depozitelor neautorizate de pe 

teritoriul raionului Floreşti va duce la îmbunătăţirea calităţii apei freatice, la minimalizarea poluării 

aerului, la îmbunătăţirea fertilităţii solului şi nu în ultimul rînd va îmbunătăţi aspectul peisajului. Prin 

îmbunătăţirea aspectului vizual al peisajului raionul va deveni mai atractiv pentru investitori şi pentru 

dezvoltarea turismului rural. În rezultatul implementării acestui proiect vor fi create noi locuri de muncă 

ceea ce va duce la scăderea numărului de şomeri şi a migraţiei populaţiei.  

III.Impactul economico-social al proiectului 

Implementarea proiectului „un mediu curat pentru o societate durabilă”va asigura: parteneriatul 

dintre 12 localităţi  în soluţionarea problemelor de mediu locale şi regionale prevăzute în programul 

naţional de dezvoltare regională şi naţională.  Va fi minimizat impactul gunoiştilor stocate ilegal şi a 

locurilor neautorizate asupra mediului şi a sănătăţii publice. 

   Proiectul va consolida capacităţile şi posibilităţile funcţionale de extindere a serviciului de 

salubrizare a întreprinderii municipale Floreşti  în cele 18 localităţi ale raionului Floreşti    (la etapa a I) 

cu perspectiva extinderii  managementului deşeurilor şi în celelalte localităţi din raion (faza II) cu 

perspectiva regionalizării  managementului deşeurilor şi în raioanele Rezina şi Şoldăneşti  (la etapa a III). 

 

 

 


