
Notă informativă 

privind proiectul: „Construcţia drumului local din satul Flămînzeni r-l 

Sîngerei pentru prestarea serviciilor regionale calitative de salubrizare” 

 

Solicitantul: Primăria Coşcodeni, raionul Sîngerei. 

 

Prioritatea 1: „Reabilitarea infrastructurii fizice”, 

 

Măsura 1.2: „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor internaţionale” 

 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea căilor de acces spre platforme  pentru antrepenorul 

regional prestator de servicii de salubrizare.   

1. În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Semnarea acordului de implementare/ lansarea proiectului. 

2. Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziţii publice. 

3. Pregătirea, anunţarea şi efectuarea concursului de achiziţii publice de lucrări şi supraveghere 

tehnică. 

4. Semnarea contractului cu agentul economic. 

5. Activităţi de promovare ale proiectului. 

6. Pregătirea agentului economic  de realizarea proiectului, procurări. 

7. Construcţia drumului. 

8. Mitigarea impactului asupra mediului. 

9. Procurarea şi instalarea semnelor rutiere. 

10. Recepţia  finală a drumului renovat. 

11. Evaluarea şi monitorizarea componentelor  contractului de achiziţii. 

12. Transmiterea investiţiei  primăriei Coşcodeni. 

2. Partenerul (partenerii):  
1. Primăria Chişcăreni. 

2. Consiliul raional Sîngerei. 

Localizarea proiectului: Regiunea Nord, comuna  Coşcodeni, satul Flămînzeni, raionul Sîngerei 

. 

3. Suma totală a proiectului: – 1 852 410,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 1 722 730 lei, ceea ce 

constituie 93 % din costul total al proiectului.  

4. Durata de implementare a proiectului: 8 luni 

       

 

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Proiectul dat este relevant  pentru dezvoltarea economică din mediul rural, deoarece oferă acces 

antreprenorilor la drumul nalional L -14  pentru transportarea producţiei spre pieţele de desfacere,  pentru 

organizarea şi prestarea servicilor publice regionale de salubrizare . 

 



Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă sunt: 43 angajaţi ai agenţilor economici locali,7 angajaţi ai  întreprinderii regionale, 

prestatoare de servicii de salubrizare, ce va fi creată la Chişcăreni, 1269 locuitori ai satului Flămînzeni. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: 19 598 locuitori ai bazinului de gestionare a deşeurilor solide. 

 

Produsele proiectului. 

În urma implementării proiectului, o porţiune de drum local cu o distanţă de 1 052 m în variantă asfalt 

construit,9 locuri de lucru create / de scurtă durată . 

 

Rezultatele proiectului 

Traseu îmbunătăţit de management regional al deşeurilor solide  în mediul rural.Creşterea veniturilor 

populaţiei şi a investitorilor din mediul rural în urma investiţiilor făcute în calitatea infrastructurii de 

transportare. 

 

Efectele multiple 

Construcţia drumului va permite prestarea serviciilor calitative de salubrizare, care vor fi create la nivel 

de bazin a localităţii Chişcăreni, asigurîmd durabilitate ale investiţiilor efectuate în procurarea 

autospecialelor, care în caz de circulaţie pe o infrastructură deteriorată vor solicita cheltueli suplimentare 

pentru reparaţii şi întreţinere. 

 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Agenţii economici locali şi cei 43 de angajaţi ai lor vor fi beneficia în urma proiectrului prin 

creşterea veniturilor proprii datorită investiţiilor mai mici la întreţinerea unităţilor de transport, vor putea 

transporta fără riscuri producţia finită spre pieaţa de desfacere locală , regională şi republicană, vor simţi 

susţinere din partea regiunii în practicarea activităţilor de antreprenoriat. Sînt create alte oportunităţi 

pentru dezvoltarea antreprenoriatului şi atragerea de noi investiţii. 

APL Coşcodeni, îndeplinind condiţiile de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere, va fi acceptată ca 

partener în cadrul serviciului regional de salubrizare. 

7 angajaţi ai  întreprinderii regionale, prestatoare de servicii de salubrizare, ce va fi creată la 

Chişcăreni vor beneficia de condiţii sigure de circulaţie şi de acces la platformele de colectare. Va fi 

asigurată executarea durabilităţii autospecialei procurate din proiectul FEN. 

 


