
Notă informativă 

privind proiectul: „Sistem de colectare si transport al deseurilor 

menajere pe raza microregiunii interraionale Rîşcani ( s. Singureni, 

s. Corlăteni, s. Grinăuţi, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniş) – Drochia (s. 

Pelinia)”. 
 

Solicitantul: Primăria s. Singureni, r-l Rîşcani  

Prioritatea 3. „Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a 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”, 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea unui sistem de gestionare a deşeurilor cu reducerea 

impactului negativ asupra mediului în microregiunea interraională Rîşcani – Drochia, prin 

îmbunatatirea serviciului de gestionare a deseurilor si reducerea numarului de depozite spontane şi 

neconforme existente.  

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Lucrări de reconstrucţie şi amenajare, procurări: 

 - 24 platforme din beton de tip „3+1” cu gard de împrejmuire din metal cu înălţimea de 1,7 m 

construite; 

 4 Autospeciale pentru colectarea şi transportarea deşeurilor cu încărcare laterală a euro-

containerelor;  

 116  de euro-containere pentru gunoi menajer de 1,1 m3, procurate şi instalate; 

 8574 pubele procurate şi instalate; 

 10 locuri de muncă create; 

2.  Îmbunătăţirea capacităţilor de gestionare a personalului : 

 2 seminare de instruire pentru angajaţii; 

 2 calculatoare, 1 multiplicator, 1 imprimantă, 1 telefon-fax, 1 Program 1C 8.2, procurate ; 

3. Informarea cetăţenilor despre activităţile proiectului  

 14 panouri informative cu caracter promoţional  instalate în 7 localităţi;  

  SRL de gestionare deşeurilor creat; 

 2 000 de pliante elaborate pentru bunurile achiziționate; 

 100 stichere format A4 elaborate şi plasate pe eurocontainere; 

 20 depozite spontane situate în zona implementării proiectului eliberate de deşeuri şi 

ecologizate; 

 

Partenerul (partenerii):  
1. Primăria s. Corlăteni, r-l Rîşcani; 

2. Primăria s. Grinăuţi, r-l Rîşcani; 

3. Primăria s. Recea, r-l Rîşcani  

4. Primăria s. Răcăria, r-l Rîşcani  

5. Primăria s. Aluniş, r-l Rîşcani; 

6. Primăria s. Pelinia, r-l Drochia. 

Localizarea proiectului: Microregiunea interraională Rîşcani ( s. Singureni, s. Corlăteni, s. 

GrinăuţI, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniş) – Drochia (s. Pelinia). 

7. Suma totală a proiectului: – 8 217 000 lei, suma solicitată de la FNDR – 8 217 000 lei, ceea ce 

constituie 100 % din costul total al proiectului.  

8. Durata de implementare a proiectului: 20 luni 

       

 

 

 



II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Proiectul este regional, deoarece vizează 6  localităţi integrate în raioanul Rîșcani și o localitate în 

raionl Drochia. Îmbunătăţirea  mediului înconjurator prin lichidarea a 20 depozite spontane de 

deşeuri. Asigurarea unui grad de acoperire a colectarii de 90% în microregiunea interraională Rîşcani 

(s. Singureni, s. Corlăteni, s. GrinăuţI, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniş) – Drochia (s. Pelinia), prin 

dotarea cu echipamente de colectare, precum şi construirea a 200 platforme de colectare în termen de 

6 luni; 

Consolidarea capacităţilor tehnice şi de management în gestionarea deşeurilor a Îtreprinderii 

Municipale, în scopul creării unui serviciu intercomunal eficient şi profesionist. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă :Populaţia regiunii ţintă: locuitorii s. Pelinia, r-l Drochia - 8847 mii persoane; 

locuitorii a 6 localităţi rurale din r-l Rîşcani: circa 15869 mii persoane.  În total 24726 mii persoane; 

Agenţi economici - 143 entităţi; Instituţii de menire socială – 47 entităţi; 

Beneficiarii finali: Autorităţi publice locale de nivel I şi II – 9 entităţi, SRL format. 

 

Produsele proiectului. 

 24 platforme din beton de tip „3+1” cu gard de împrejmuire din metal cu înălţimea de 1,7 m 

construite; 

 4 Autospeciale pentru colectarea şi transportarea deşeurilor cu încărcare laterală a euro-

containerelor;  

 116  de euro-containere pentru gunoi menajer de 1,1 m3, procurate şi instalate; 

 8574 pubele procurate şi instalate; 

 10 locuri de muncă create ; 

 2 seminare de instruire pentru angajaţii ÎM realizate; 

 2 calculatoare, 1 multiplicator, 1 imprimantă, 1 telefon-fax, 1 Program 1C 8.2, procurate şi 

dotate la întreprindere; 

 20 depozite spontane situate în zona implementării proiectului eliberate de deşeuri şi 

ecologizate; 

 14 panouri informative cu caracter promoţional  instalate în 7 localităţi;  

 SRL de gestionare deşeurilor creat; 

 2 000 de pliante elaborate pentru bunurile achiziționate; 

 100 stichere format A4 elaborate şi plasate pe eurocontainere; 

 

Rezultatele proiectului 

 Crearea unui sistem de colectare selectivă si de transport al deşeurilor în zona implicată în 

proiect (realizarea a 24 platforme de colectare, achiziţionarea a 4 autospeciale si pubelelor de 

colectare a deșeurilor); 

 Capacitate sporită de colectare (infiinţarea unui serviciu de salubrizare); 

 Capacitate imbunatatită a autoritaţilor locale de gestionare a deşeurilor; 

 Grad crescut de ocupare a forţei de munca (10 locuri de munca nou create); 

 Venituri crescute atrase la bugetele locale din colectarea de taxe de salubrizare si amenzi; 

 Grad crescut de calificare a personalului de exploatare; 

 Reducerea poluării în zona de acoperire a proiectului 

Efectele multiple 

 Efecte asupra solului. Prin implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor se va 

înregistra o creştere treptată şi continuă a calităţii solului, datorită lichidării depozitelor spontane 

şi ecologiyării spaţiilor de depozitare; 



 Efecte asupra apei. Se preconizează o creştere semnificativă a calităţii apelor subterane şi a celor 

de suprafaţă din zona de acoperire a proiectului; 

 Efectul asupra stării de sănătate a populaţiei. Se vor elimina vectorii de transmitere a bolilor 

infecţioase, deasemenea îmbunătăţirea calităţii apei va contribui la scăderea numărului de 

îmbolnăviri cu boli gastro-intestinale; 

 Efecte asupra calităţii vieţii. Va scădea semnificativ elementul de disconfort în zonă; 

 Efecte asupra peisajului, turismului şi patrimoniului cultural. Prin implementarea proiectului se 

urmăreşte protejarea peisajului natural prin remedierea zonelor degradate şi prin gestionarea 

corectă a deşeurilor; 

 Crearea locurilor de muncă. Ca urmare, în urma acestor investiţii se prognozează crearea noilor 

locuri de muncă.  Acest indicator va permite menţinerea forţei de muncă la nivel local şi 

respectiv, valorificarea acestora ca actori în creşterea economică; 

 Efecte asupra comportamentului populaţiei, în special al tinerei generaţii, care va fi cu o doză de 

responsabilitate mai avansată faţă aspectul localităţii sale.  

 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Implementarea proiectului: Sistem de colectare si transport al deseurilor menajere pe raza 

microregiunii interraionale Rîşcani ( s. Singureni, s. Corlăteni, s. GrinăuţI, s. Recea, s. Răcăria, s. 

Aluniş) – Drochia (s. Pelinia)”va duce la: 

- îmbunătăţirea  mediului înconjurator prin lichidarea a 20 depozite spontane de deşeuri timp de 

1lună; 

- Asigurarea unui grad de acoperire a colectarii de 90% în microregiunea interraională Rîşcani 

(s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuţi, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniş) – Drochia (s. Pelinia), 

prin dotarea cu echipamente de colectare, precum şi construirea a 24 platforme de colectare 

în termen de 6 luni; 

- Consolidarea capacităţilor tehnice şi de management în gestionarea deşeurilor a Îtreprinderii 

Municipale, în scopul creării unui serviciu intercomunal eficient şi profesionist. 

- Informarea şi educarea populaţiei privind colectarea separată a deşeurilor şi atitudinea grijulie 

faţă de aspectul localităţii. 

  

  

  

 


