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Raport narativ final 

privind activitatea desfăşurată în cadrul 

 

Proiectului nr. 9216 ”Finisarea construcţiei poligonului pentru acumularea, 

sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării(7 localităţi): 

or.Biruința, com.Alexăndreni(5 localități), s.Heciul Nou”. 

Finanţator: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională Nord 

Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiar: or.Biruința; s.Heciul Nou; com.Alexăndreni (5 localități). 

Localizare: RDN, or.Biruința; s.Heciul Nou; com.Alexăndreni (5 localități). 

Perioada de implementare: 11 luni 

Perioada de executare a lucrărilor: mai 2011 - iulie 2012 

 

Prezentare generală: 

Suma totală a proiectului: 5 977,20 mii lei. 

Suma finanţată de FNDR:  4 067,60 mii lei, inclusiv 1 996,31 mii lei pentru lucrări de 

construcţie-montaj.  

Cofinanţatori: APL Biruința – 709,60 mii lei, FEN – 1 200,00 mii lei. 

Valorificat: 4 066,99 mii lei (Factura MA nr. 1897638 din 17.09.12) din suma totală de           

4 067,60  mii lei, alocată din sursele FNDR, ceea ce reprezintă 99,98 %.   

Scopul proiectului:  

Crearea, la nivel  regional, a sistemului integrat de management al deşeurilor menajere și solide (DMS) 

pentru 3 primării ( 7 localităţi ): Biruinţa , Alexăndreni , Heciul Vechi, Grigoreşti, Tîpleşti, Ţîpleteşti, 

Heciul Nou. 

Obiective: 

- Extinderea, la nivel regional, a sistemelor locale existente de management al deşeurilor; 

- Finisarea construcţiei a poligonului pentru acumularea,  sortarea şi valorificarea deşeurilor 

managere și solide;  

- Amenajarea poligonului de stocare a deşeurilor; 

- Procurarea utilajului necesar pentru funcţionarea serviciului de colectare, transportare, sortare 

şi valorificare a deşeurilor; 

- Ameliorarea situaţiei ecologice din regiune.   

Tipurile de activități în cadrul proiectului : 

1. Finisarea lucrărilor de construcţie a poligonului de deşeuri menajere; 

2. Construcţia a 51 platforme pentru amplasarea containerelor de colectare a DMS ; 

3. Amenajarea gunoiştii; 

4. Pavarea drumurilor şi trotuarelor din cadrul gunoiştii; 

5. Plantarea arborilor şi arbuştilor; 

6. Construcţia căii de acces de la traseul principal pînă la gunoişte; 

7. Procurarea tehnicii de calcul şi a utilajului necesar pentru managementul calitativ al 

gestionării serviciului nou creat; 

8. Desfășurarea campaniei de conştientizare. 
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Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului 

Nr. 

d/o 

Indicatori planificați: Rezultatele principale atinse la finele 

proiectului: 

Notă explicativă 

 Indicatori de produs: 

1. 7 localități beneficiare 7 localități beneficiare Valorile inițiale erau echivalente cu 1 localitate 

beneficiară. În urma implementării proiectului 

rezultă 7 localități beneficiare. 

2. 28 persoane instruite 21 persoane instruite Indicatorul va fi realizat pe viitor în urma realizării 

activităților din cadrul Planului de activități pentru 

asigurarea durabilității. 7 persoane vor fi instruite la 

Serviciul Gospodărie Comunală din mun. Bălți. 

3. 12 304 persoane informate 12 304 persoane informate Îndicatorul a fost atins în urma petrecerii campaniei 

de conștientizare, a 2 emisiuni televizate, publicării 

celor 4 articole, în cadrul conferinței de presă. 

4. -2 emisiuni televizate 

 

-10 publicații în presa locală și națională 

 

-2 Conferințe de presă 

-200 buclete informaționale 

-2 postere informaționale 

-7 banere informaționale 

 

- 0 spot video 

-600 stickere 

1 emisiune televizată 

1 spot video 

4 publicații în presa locală și națională 

 

1  conferință de presă de Lansare 

2 100  buclete elaborate și diseminate 

2 postere informaționale 

7 banere informaționale 

 

1 spot video 

600 stickere 

1 emisiune și un spot video realizat în cadrul 

campaniei de conștientizare. 

Publicații au fost plasate pe pagina web a ADR 

Nord. 

1 conferință de presă va fi realizată pe viitor. 

 

 

În fiecare localitate beneficiară a fost plasat cîte un 

baner informațional. 

Realizat 1  spot video de 3 min. 

Au fost achiziționate și diseminate beneficierilor 

5. 329,2 mii lei - cheltuieli pentru amenajarea și 

protecția mediului. 

329,2 mii lei – cheltuieli pentru 

amenajarea și protecția mediului. 

Pe lîngă cheltuielile suportate de către beneficiar,  

din FNDR au fost alocați 16,40 mii lei (contract nr. 

50 din 23 noiembrie 2011.19,97 mii lei pentru 

procurarea arborilor, ce au fost plantați în jurul 

poligonului.   

6.  Un poligon pentru depozitarea deșeurilor 

construit 

Un poligon de deşeuri menajere construit Este necesară curățirea terenurilor adiacente 

poligonului de care se va ocupa APL Biruința.  

7. Groapa Bekkari, destinată pentru arderea 

animalelor şi păsărilor moarte construită 

Groapa Bekkari, destinată pentru arderea 

animalelor şi păsărilor moarte construită 

Indicatorul a fost realizat. 
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8. Calea de acces spre poligon cu lungimea de 

213 m pavată. 

213 m  calea de acces spre poligon  

pavată. 

Indicatorul a fost realizat. 

9. Achiziționarea bunurilor: -51 de platforme pentru amplasarea 

containerelor instalate în 7 localităţi; 

- 153 de euro-containere din tablă zincată 

procurate; 

- 51 de containere din plasă metalică 

procurate; 

- Arbori şi arbuşti plantaţi pe perimetrul 

interior al gunoiştii pe o lăţime de 5 m  în 

cantitate de 400 buc; 

Un pres procurat şi instalat; 

1 automobil, 2 computere, 1 set 

multifuncţional, 1 telefon fax procurate. 

Bunurile au fost achiziționate și transmise 

beneficiarului final la data de 17 septembrie 2012. 

 Indicatori de rezultat: 

2. Locuri noi de muncă 

1 - pe termen scurt 

5 - pe termen lung 

 

1 - pe termen scurt 

Este indicator de viitor 

 

Managerul de proiect 

Odată cu inițierea prestării serviciului nou-creat vor 

fi angajați: 1 șofer pentru autospecială, 2 muncitori 

pentru deservirea lucrului autospecialei și a presului 

pentru balotare, 2 paznici la gunoiște 

3. 12 304 populație cu acces îmbunătățit la 

serviciile de salubrizare. 

1 237 populație cu acces îmbunătățit la 

serviciile de salubrizare, ce reprezintă 

valorile inițiale.  

Este un indicator ce va fi realizat pe viitor, odată cu 

inițierea prestării serviciilor publice de către ÎM.  

4. 680 contracte încheiate cu consumatorii 680  contracte încheiate cu consumatorii. Va fi realizat  odată cu inițierea prestării serviciilor 

publice, din care: 77 agenți economici, 34 instituții 

publice și 4 334 gospodării casnice. În total 4 445 

contracte 

5. 16 t./lunar - cantitatea totală de deșeuri 

menajere solide 

64 t./lunar – este un indicator de viitor Va fi realizat după  inițierea prestării serviciilor 

publice de către ÎM. 

6. 15 gunoiști neautorizate lichidate 6 gunoiști neautorizate lichidate 9 din ele urmează a fi lichidate odată cu realizarea 

activităților din planul de asigurare a durabilității. 
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Ce nu a fost realizat și de ce? 

Nu a fost realizată transmiterea, din partea APL Biruința a bunurilor obținute în urma 

implementării proiectului către ÎM „DPGCL”, care conform Planului de asigurare a durabilității 

proiectului, aprobat prin Decizia nr.6/3 din 06.10.12, urmau să fie transmise pe parcursul lunii 

noiembrie. Urmează inițierea prestării serviciilor publice de către ÎM care va fi monitorizată de 

toți partenerii din cadrul proiectului. 

Probleme: 

Din cauza atîrnării neserioase față de contractul de antrepriză semnat cu ADR Nord a 

antreprenorului SRL”Geocorp”, s-au tergiversat lucrările de construcții în cadrul proiectului. În 

urma rezilierii contractului cu SRL „Geocorp”, 31 de platforme pentru amplasarea containerelor 

din nr. total de 51 platforme, au fost construite în perioada martie-aprilie 2012 de către SRL 

„VALIS” (Contractul de Antrepriză nr. 77 din 10.04.2012). 

Recepția finală a obiectului: 

Construcția poligonului pentru depozitarea deșeurilor menajere a fost finalizată în perioada lunii 

noiembrie 2011. La data de 25.02.2012 a avut loc recepția finală a obiectului. 

Activitățile de recepție privind construcția celor 51 platouri pentru amplasarea containerelor 

de colectare a deşeurilor s-au desfășurat după cum urmează: 

Recepția finală pentru 20 de platforme construite în a. 2011 de către SRL”Geocorp” a fost 

organizată la data de 11.07.2012. 

Recepția finală pentru 31 platforme de colectare a DMS construite de către SRL „VALIS a avut 

loc la data 24.08.12. 

Transmiterea bunurilor: 

La data de 17.09.2012, ADR Nord a transmis în proprietatea Primăriei orașului Biruința bunurile 

mobile și imobile obținute în urma implementării proiectului (Act de primire-predare a 

obiectului din 17 septembrie, 2012). Bunurile au fost transmise potrivit condițiilor stipulate în 

Acordul de parteneriat cu Primăria Biruința din 22 martie 2011 și bugetul proiectului. 

Asigurarea durabilității proiectului: 

APL Biruința a prezentat Planul de asigurare a durabilității proiectului, aprobat prin Decizia 

nr.6/3 din 06.10.12, care urmează să fie monitorizat de către ADR Nord pentru o perioadă de un 

an calendaristic începînd cu data de 24.08.12, data recepției finale a obiectului.  

Menționăm că, beneficiarul dispune de ÎM (Întreprinderea Municipală „DPGCL”) cu sediul în 

or. Biruința care necesită dezvoltare instituțională. În acest contex, în urma ședinței de lucru 

comune cu partenerii din cadrul proiectului, desfășurată  la data de 31.10.12, s-a decis ca, ADR 

Nord să vină cu un demers către MDRC privitor la solicitarea din partea GIZ a unui expert în 

domeniul deșeurilor, care va organiza activități de instruire pentru personalul ÎM „DPGCL” în 

scopul asigurării unui management calitativ al serviciului nou creat. 

APL Biruința urmează să informeze lunar ADR Nord cu privire la realizarea activităților incluse 

în Planul de Asigurare a durabilității proiectului. 

Concluzii: 

Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost finalizate în anul 2012.  

Urmează monitorizarea activităților incluse în Planul de asigurare a durabilității proiectului.  


