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FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANŢARE 
 

1. DESCRIEREA 
 
1.1  Denumirea proiectului : OPTIMIZAREA SISTEMULUI GESTIONARII 

DESEURILOR SOLIDE IN RAIONUL VULCANESTI 
 
1.2  Domeniul de intervenți: Modernizarea bazei materiale si tehnice,a utilitatii pentru 

gestionarea deseurilor solide  municipale.  
 
1.3  Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localităţile): UTA Gagauzia or.Vulcanesti, 

satul Etulia, Chismichioi 
 
1.4  Suma totală a proiectului, inclusiv: 9 633 910,00 lei 
 

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR : 9 370 910,00 lei 
 
1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia 263000,00 lei 
 
1.4.3.  Alte sursefinanciare disponibile 

Suma totală a proiectului Suma solicitată de la FNDR  % din suma totală a proiectului 

Lei  9 633 910,00 Lei 9 370 910,00             97.27%       

 
Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR 
se împarte la suma totală a proiectului, iar rezultatul se  înmulţeşte cu 100. 
 
2. Sumar 
Maximum o pagină 1 
 

Durata proiectului 12 luni 

Obiectivele proiectului Obiectivele generale: Modernizarea sistemului de gestionare 
a deșeurilor municipale solide și crearea unor condiții 
favorabile pentru populație raionului Vulcanesti. 

Obiectivele specifice:1) Modernizarea bazei materiale și 
tehnice a întreprinderilor municipale de locuințe și servicii 
comunale din Vulcănești prin achiziționarea de containere 
moderne pentru colectare separată și de gunoi a deșeurilor, 
mașini,camioane. 

                                                 
1 Numărul de pagini menţionate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul cînd 

finanţarea ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică. 
 Notă: unele din note au caracter explicativ şi nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanţare. 
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2) Informații și eco-educarea publicului pentru a se conforma 
cu normele de colectare și depozitare a deșeurilor separate. 

3) Crearea unui cadru public, cerințele de sănătate și de 
igienă relevante. 

4) La depozitele de deșeuri pentru depozitarea și eliminarea 
deșeurilor în conformitate cu cerințele de mediu. 

Aplicant Primaria orasului Vulcanesti 

Partenerul (Partenerii) Administratia raionului (APL nivelul 2)  - partener №1, 
Primaria satului Etulia (APL nivelul 1)    - partener № 2, 
Primaria satului Chismicioi (APL nivelul 1)  - partener № 3. 

Grupul/ Grupurile-ţintă2 Agenții economici care sunt situate în zona de implementare 
a proiectului. 

Beneficiarii finali3 Beneficiarii potențiali ai proiectului vor fi locuitorii din 
următoarele așezări: 

Or.Vulcanesti -16 000 loc. 

Sat.Etulia – 5 000 loc. 

Sat. Chismicioi -3500 loc. 

Produsele 
proiectului(valori inițiale 
și ținta) 

Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide prin 
achiziționarea unei soluții, si anume:  
 
 3     Eurocamioane de gunoi cu incarcare din spate 5,5-6,0 m3 
 1     Eurocamioan de gunoi cu incarcare  din spate 16 m3 
 1     Buldozer pentru curatirea poliganilor de gunoi 
147  Eirotomberoane  zincate cu vol. 1.1, pentru colectarea 
seleciva deseurilor  solide menajere, mixte  cu capac negru 
3514 Europubele  cu capacitatea  0.12m3  realizate din 
polietilena pentru colectarea selectiva deseurilor din case 
particulare din zona urbana si rurala 

Rezultatele 
preconizate(valori inițiale 
și ținta) 

Inducatori de baza  

1)Buna colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor 
municipale solide vor permite implementarea unor tehnologii 
eficiente de prelucrare complexă a deșeurilor, cu recuperarea 
componentelor utile. 

Obiective 

1) Colectarea și vânzarea de materiale reciclabile separate, 

                                                 
2 „Grupurile-ţintă” sunt grupurile / entităţile, care vor fi direct implicate  în proiect şi vor avea de cîştigat conform 

scopului acestuia. 
3 „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituţia care vor beneficia de avantajele  proiectului pe un termen lung, 

atît la nivelul societăţii cît şi al sectorului . 
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vor fi organizate: plastic, sticlă, hârtie, metal, și altele. 

2) De uz casnic de plante deșeurilor organice vor fi reciclate 
în compost pentru îngrășăminte. 

 3)  Condițiile vor fi create pentru investiții și noi locuri de 
muncă pentru afaceri. 

 4) Îmbunătățirea cerințelor sanitare și de igienă de viață și 
situației de mediu din regiune. 

5) Starea mediului ambiant îmbunătăţită (apă, aer curat, sol 
nepoluat). 
6) Indici de sănătate a populaţiei din localităţile raionului 
îmbunătăţiţi. 
 
7) Condiţii îmbunătăţite de trai a oamenilor. 
 
8) Condiţii favorabile de activitate a agenţilor economici. 
 
9) Localităţi curate, fără deşeuri. 
 
10) Gunoişti neautorizate lichidate. 
 
11) Arie de acoperire cu servicii de salubrizare lărgită. 
 

 

Activităţile principale 1) Organizarea de colectare separată, sortarea, 
îndepărtarea și stocarea următoarelor tipuri de 
deșeuri: 

2) Deseuri de hartie diverse tipuri de hartie si carton  
3) Deferite tipuri de plastic 
4) Creşterea veniturilor la bugetul local prin    

valorificarea materialelor reciclabile. 
5) Creşterea nivelului de conştientizare al comunităţii   

asupra  impactului negativ asupra mediului ; 
6) Locuri de muncă permanente – 20 locuri; 

 

 
3. Descrierea Proiectului 
 
3.1 Obiectivul general și obiectivele specifice 
 
Obiectivul general  
        Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale solide și crearea unor condiții 
favorabile pentru populație raionului Vulcanesti. 
        Extinderea şi modernizarea sistemului de management a deşeurilor solide a r-lui Vulcanesti 
reprezintă un indicator decisiv în rezolvarea problemei stringente de mediu din teritoriu, servind 
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astfel drept o precondiţie necesară într-u dezvoltarea sistemului de salubrizare în prezentul proiect 
inclusiv pentru localităţile partenere fiind o precondiţie de imbold a intenţei r-nale şi celei locale, 
inclusiv de regionalizare a acestui tip de servicii şi care reprezintă în prezenta cerere continuitatea 
investiţiilor  în r-nul Vulcanesti care îşi propune în perspectivă de timp implimentarea sistemului 
susmenţionat pe întregul raion, eliminând prin sine factorii stagnanţi a procesul de dezvoltare 
social-economică precum şi cei de poluare a mediului direct implicaţi în starea sănătăţii sociale.  
 
Obiectivele specifice 
1) Modernizarea bazei materiale și tehnice a întreprinderilor municipale de locuințe și servicii 
comunale din Vulcănești prin achiziționarea de containere moderne pentru colectare separată și de 
gunoi a deșeurilor, mașini, camioane.  
2) Informații și eco-educarea publicului pentru a se conforma cu normele de colectare și 
depozitare a deșeurilor separate 
3) Crearea unui cadru public, cerințele de sănătate și de igienă relevante. 
4) La depozitele de deșeuri pentru depozitarea și eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele 
de mediu. 
    Obiectivul specific susnumit constă în continuarea implimentării unui sistem salubrizare  în 
raionul Vulcanesti creând prin sine o sinergie a implimentării prin extindere cuprinzând activităţi 
simple dar cu un conţinut complex strîns legate într-u asigurarea durabilităţii şi continuităţii în 
perspectivă a investiţiei pentru dezvoltarea sistemului propus şi în cadrul „Strategiei de Gestionare 
Integrată a deşeurilor solide din Regiunea de Dezvoltare Sud”, care aparte luate urmăresc 
atingerea obiectivului general atît a proiectului cît şi a strategiei susmenţionate fiind completat în 
perspectivă prin cereri de finanţare separate de partenerii mediului rural. Astfel, ne propunem 
extinderea serviciului susmenţionat prin - crearea sistemului de managemt integrat al deşeurilor 
pentru localităţile r-lui respectiv din or.Vulcanesti  extindere în satul Etulia,  satul Сhismichioi.  
 
3.2 Relevanţa şi impactul regional al proiectului 
     Prezentul proiect se încadrează în prevederile „Strategiei de Dezvoltare Regională 2016-
2020” în „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”, indicator spre 
obiectivele pe termen mediu şi lung ale SNDR şi care au legătură cu cele urmărite în prezentul 
proeict, şi anume axându-ne asupra dezvoltării zonelor rurale a regiunilor, dezvoltarea economiei 
rurale şi creşterea productivităţii în agricultură, prevenirea factorilor de poluare a mediului 
înconjurător şi utilizării eficiente a resurselor naturale în vederea creşterii calităţii vieţii şi sănătăţii 
care de asemenea sunt regăsite în politica de dezvoltare regională. 
       In aceasi timp proiectul respectă strategia locala a orasului Vulcanesti de dezvoltare, și va fi 
un instrument al politicii de investiții a Găgăuziei și să se concentreze asupra: - Dezvoltarei  
siguranței ecologice a populației - dezvoltarea durabilă și extinderea la nivel regional, sistemele 
locale de gestionare a deșeurilor existente . 
      Acest proiect  include  dezvoltarea populatiei servicii de calitate a orasului si raionului 
Vulcanesti, in  care traesc, invete, trec ingrijirea sanatatii populatia intregului oras si raionului 
Vulcanesti, in sfera transportarii si utilizarii gunoiului. 
       În mediul rural din raionul Vulcanesti nu există un serviciu de colectare, transportare şi 
depozitare organizată a deşeurilor menajere solide. Eliminarea gunoiului menajer soloid din 
gospodăriile casnice  se efectuează prioritar individual prin depunerea  acestuia la gunoişti, 
deseori la cele neautorizate,.Gunoiul  ajunge pe depozite ca atare, amestecat, astfel pierzindu-se o 
mare parte a potenţialului lui  util (hirtie, sticlă, metale, materiale plastice) . Multe materiale 
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reciclabile şi utile sint depozitate impreună cu cele nereciclabile, fiind amestecate şi contaminate 
din punct de vedere chimic şi biologic, recuperarea lor este dificilă. Deseori  gunoiul este aruncat 
la întîmplare pe marginea şoselelor, cîmpurilor, pădurilor,  poluînd astfel teritoriile adiacente. 
În raion sunt 5 ( cinci)  gunoişti, dintre care doar 1(una) este autorizata.Nici un drum de acces spre 
ele nu are îmbrăcăminte dură (macadam, asfalt, beton)   Gunoiştile nu sunt îngrădite, astfel lipsa 
gardurilor face ca vântul sa răspândească gunoiul pe terenurile adiacente extinse, poluândule. 
Această  practică  de  depozitare a deşeurilor urbane facilitează inmulţirea si diseminarea agenţilor 
patogeni şi a vectorilor acestora: insecte, şobolani, ciori, caini vagabonzi. Animalele sălbatice cît 
şi cele vagabonde (câini, pisici) au  acces liber la resturile alimentare (deseori în stadie avansată 
de alteraţiune), fapt ce sporeşte riscul îmbolnăvirii lor şi transmiterii acestor boli oamenilor şi 
animalelor domestice.  
      Urmare a celor expuse este poluarea agresivă a mediului înconjurător şi înrăutăţirea 
catastrofală a condiţiilor în care trăieşte populaţia rurală a  raionului Vulcanesti. 
      Sisteme de Management, în special, de gestionare a deșeurilor de inginerie întreprinderi 
municipala Gospodoria Locativ Comunala  în or.Vulcanesti sunt  destul de uzate și au nevoie de 
optimizare, precum și în reînnoirea și extinderea numărului de containere de deșeuri și camioane 
de gunoi. Sunt numai doua masine, din anul 1987 GAZ 53, cu volumul 6 cuburi.,care servesc  
sectorul privat.,si comunal. Personalul de serviciu este format din 4 (patru) incarcatori, si 1(un) 
controlor. Actualmente din cauza sus numita, IM «Gospodoria Locativ Comunala  din Vilcanesti»  
deservește sectorul privat in cantitate de 1198 de locuitori, adica 723 de case, si sectorul municipal 
din 1666 persoane, adica  1258 apartamente. Datorită echipamentelor slabe, interptinderea 
municipala  nu primește venituri substanțiale. Numărul de mediu lunar al volumului de deșeuri 
municipale solide în sectorul privat este 216 de metri cubi, si in sector municipal 184 de metri 
cubi,  un total d 216 + 184 = 400 de metri cubi din 2864 locuitori care au incheiat contract.    
    Introducerea si punerea la aplicarea proectului va cuprinde intreg oras Vulcanesti si intreg 
raion.  
     Proectul implica un aspect important al vietii umane ca o necesitate primara care este 
gestionarea neintrerupta deseurilor solide. Proiectul se va realiza progrese semnificative în 
gestionarea deșeurilor, deoarece sistemul actual al organizațiilor de gestionare a deșeurilor în 
orasul Vulcanesti si in intreg raion nu respectă standardele și nevoile populației,si va asigura 
siguranta mediului nu  numai in oras dar si in raion.  De asemenea, acest proiect va preveni tot 
felul de boli infecțioase, și va elimina tensiunile sociale ale populației orașului și districtul asociat 
cu prezența unui număr foarte mare de depozite neautorizate. Acest proiect va avea un impact 
pozitiv asupra: stării mediului ambiant (apă, aer curat, sol nepoluat), sănătăţii populaţiei din 
localităţile rurale ale raionului,condiţiilor de trai ale oamenilor, condiţiilor de activitate a agenţilor 
economici, aspectului localităţii (curate, fără deşeuri). 
    De mentionat faptul ca Începând cu anul 2010 Agenția Germană pentru Cooperare 
Internațională implementează proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale" (MSPL). 
Partenerul instituțional al proiectului este Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
(MDRC), iar părțile interesate cheie care asigură implementarea proiectului sunt trei Agenții 
pentru Dezvoltare Regională - Centru, Nord și Sud. Obiectivul general al proiectului este 
îmbunătățirea serviciilor publice locale în Republica Moldova, prin acordarea de sprijin actorilor 
regionali și locali, în vederea racordării necesităților locale la prioritățile regionale și naționale. 
MSPL cuprinde două domenii de intervenție: 

Domeniul de intervenție 1: Furnizarea de servicii publice locale - sprijin pentru ADR și APL 
în planificarea, dezvoltarea, implementarea și gestionarea proiectelor-pilot, în vederea 
îmbunătățirii serviciilor publice locale.  

Domeniul de intervenție 2: Planificare și programare regională - sprijin pentru ADR și APL în 
planificare și programare regional. 

Zona de gestionare a deșeurilor 3 (ZMD 3) a acoperit inițial raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia 
din Regiunea de Dezvoltare Sud. În cadrul ședinței Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia din 
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data de 07 august 2015, care s-a desfășurat la Comrat, s-a decis extinderea ZMD 3, Regiunea de 
Dezvoltare Sud prin raioanele Vulcănești și Ceadâr - Lunga. 
Selectarea celor două raioane pentru a face parte din zona proiectului s-a bazat pe principiul de 
proximitate, pentru a asigura eficiența tehnică și economică. Extinderea zonei de proiect cu cele 
două raioane din UTA Găgăuzia este în conformitate cu "Strategia de gestionare a deșeurilor din 
Republica Moldova pentru 2013-2027", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/10.04.2013. 
Sistemul propus prin studiul de fezabilitate va asigura gestionarea deșeurilor municipale din zonă, 
care include colectarea, transportul, transferul, tratarea și eliminarea deșeurilor într-un depozit 
regional. 
Pentru elaborarea Studiului de fezabilitate au fost luate în considerație prevederile legislației 
naționale și directivele Europene relevante. 
    Proectul nostru corespunde   „Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide în 
regiunea de dezvoltare Sud” unde  se prevede reducerea şi dacă este posibil, eliminarea 
impactului negativ asupra mediului şi al riscului prentru sănătatea publică cauzate de practicile 
existente de eliminare a deşeurilor.   
Proiectul  este în conformitate cu: 
   Strategia de Dezvoltare Regională Sud. din 8.11.2011 Prioritatea 3 „Îmbunătăţirea factorilor 
de mediu : 
 Măsura 3.2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv 
colectarea separată. 
    Strategia de gestionare integrată a deşeurilor solide Regiunea de Dezvoltare Sud. Scopul 
principal constă în instituirea unui sistem integrat şi sigur pentru mediu şi economic eficient, 
pentru gestionarea deşeurilor în regiune.Obiectivele pe termen scurt:  
         - extinderea serviciilor orăşeneşti de colectare a deşeurilor din mediu urban în zonele rurele; 
         - acoperirea cu servicii în raza de 5-10 km în jurul oraşelor.    
    Programul Naţional de Valorificare a Deşeurilor de producţie şi menajere (aprobat prin HG 
RM nr. 606 din 28.06.2000) 
Obiectivele programului: 
         -valorificarea şi neutralizarea deşeurilor existente; 
         -introducerea colectării separate a deşeurilor menajere. 
     Astfel se propune crearea unui sistem de management integrat al deşeurilor  pentru or. si 
raionul Vulcanesti cu impact benefic şi pentru localităţile Etulia şi Chismicioi  ce se prezintă ca 
parteneri în construcţia acestui sistem considerat util, facilitând dezvoltarea şi ridicarea 
potenţialului economic al localităţilor, un acces mai uşor la serviciile publice ale localităţilor 
partenere în urma comasării serviciului şi posibilitatea de a realiza procesarea în cantităţi medii de 
gunoi.  
     Serviciul propus rezolvă în mare parte poluarea ce persistă în urma scurgerii necontrolate a 
apei peste locurile poluate de gunoişti spontane, de această părere se ţin localnicii care conclud că 
problema gunoiului se agravează şi afectează  mediul şi în special terenurile egricole.  
Proiectul propune soluţionarea dificultăţilor  ce poluează mediul şi anume a lichidarea tuturor 
gunoiştilor neaturizate  amplasate în spaţiile verzi de cîmp din afara localităţilor şi nu corespund 
normelor de depozitare a DMS în or. Vulcanesti, s. Etulia  şi s. Chismicioi.  
     Se propune de asemenea de a schimba şi îmbunătăţi modul de transport şi gestiune a gunoiului 
prin crearea sistemului necesar conform „Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide 
în regiunea de dezvoltare Sud”.  
 “Strategia de Gestionare Integrată a deşeurilor solide în regiunea de dezvoltare Sud”din 
8.11.2011 descrie clar că un factor poluant de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii 
populaţei sunt gunoiştile, avînd în vedere impactul său asupra importanţei vitale permanentă a 
prezenţei apei potabile pentru procesele fiziologice, biochimice etc. ce au loc în organismul uman, 
precum şi pentru necesităţile igienice şi menajere dar cu acelaşi efect asupra ecosistemelor 
referitoare la floră, faună şi regnul animal. 
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    Conform priorităţilor de gestionare avem realate în prezenta strategie sunt prezentate cadre 
regulatorii privitor îmbunătăţirii mediului precum şi aspectele de ierarhizare a gestionării  
deşeurilor cum sunt: a) reducerea; b) re-utilizare; c) reciclare; d) recuperare; e) eliminare;  
    Reieşind din contextul strategiei, direcţiile obiectivelor majore de politici în domeniul 
gestionării deşeurilor în Republica Moldova până în 2025, precum şi aspecte ale prezentului 
proiect ce tinde să le realizeze include: 
 •  Colectarea principalelor tipuri de deşeuri reciclabile, valabile pentru întreaga populaţie; 
 •  Extinderea serviciilor de colectare a deșeurilor , prin creşterea numărului de beneficiari; 
 •  Reciclarea materialelor cum ar fi uleiurile uzate, baterii auto, textile, sticlă, plastic şi  
    cauciucuri; 
 •  Reducerea şi dacă este posibil, eliminarea impactului negativ asupra mediului şi al riscului     
    prentru sănătatea publică cauzate de practicile existente de eliminare a deşeurilor; 
 •  Dezvoltarea sistemelor de colectare separată,  
 •  Îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor şi dezvoltarea staţiilor de transfer;  
 •  Dezvoltarea capacităţilor de depozitare a deşeurilor 
 •  Îmbunătăţirea guvernării în domeniul gestionării deşeurilor.   
   
 Tendinţa obiectului specific al proiectului ţine de a completa prin sine obiectivul general al 
proiectului propus în perspectivă şi de a schimba situaţia descrisă în una favorabilă în scopul 
dezvoltării unui parteneriat intercomunitar de gestionare a deşeurilor la nivel r-nal şi regional 
inclusiv de a crea premise de dezvoltare contrare celor susmenţionate din punct de vedere negativ 
favorizând integrarea acestui pe viitor în circuitul de management regional al deşeurilor. 
Lucrările propuse au beneficiu direct şi vor afecta pozitiv localităţile r-lui cum sunt or. Vulcanesti, 
c. Etulia, c. Chismichioi, inclusiv dezvoltarea în perspectivă a sistemelor identice ori 
asemănătoare pentru localităţile care de asemenea şi-au stabilit priorităţi în vederea gestionării 
deşeurilor solide. 
 
3.3 Potenţialii beneficiari (grupul-ţintă ) ai proiectului  

3.3.1 Grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele 
proiectului. 

APLurile de nivelul I  din raionul Vulcanesti,  
Agenţi economici, 
Proprietarii gospodăriilor casnice, 
Proprietarii apartamentelor, 
Locuitori din zonele rurale din raionul Vulcanesti, 

3.3.2 Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor. 
-  24500 locuitori sau 12000 gospodării casnice şi  apartamente  
-  2500 agenţi economici din raion; 
-  20 instituţiile, serviciile şi organizaţiile publice din  localităţile rurale si urbane ale raionului; 
-  potenţialii turişti. 
             3.3.3  Motivele selectării grupului/ grupurilor-ţintă şi a beneficiarilor.  

Sporirea consumului in ultimele decenii a dus la creşterea globală a volumului de deşeuri 
menajere solide.În prezent deşeurile reprezintă o consecinţă importantă a modului de viaţă 
modern, caracterizat prin consumuri ridicate de materii prime şi energie, rezultind un volum 
important de produse inutilizabile, considerate deşeuri. Azi in Moldova se acumulează in jurul a 
180 kg de deşeuri pe cap de locuitor anual. Fiecare localitate din ţară dispune actualmente de 1-2 
gunoişti şi, ca regulă, acestea nu sint amenajate conform standardelor de salubrizare. În localităţile 
rurale se manifestă o gestionare neadecvată a deşeurilor menajere prin extinderea suprafeţelor 
gunoiştilor neautorizate, care conduce la poluarea mediului, inclusiv a terenurilor arabile şi  a 
apelor freatice. 
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Aceasta face ca localităţile rurale să devină neatractive iar condiţiile de trai a populaţiei 
rurale să se înrăutăţească. 
          Salubrizarea localităţilor a fost şi continuă să rămină o problemă dificilă.Una din sarcinile 
APL de nivelui I este de a contribui la reducerea impactului cauzat naturii de activităţile umane, 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai a oamenilor. Una din căi este gestionarea integrată a deşeurilor 
menajere solide, volumul cărora creşte ingrijorător. 
 
3.4 Descrierea detaliată a activităţilor 
 
In orasul Vulcanesti, si in intrtеg raion, dupa realizarea si implimintarea proectului va fi utilizate 
2 (doua) metode adecvate si importante de colectare a deseurilor, pentru prelucrarea unelei 
deseuri ulterioara. 
Prima metoda va fi «Metoda de colectare separata a deseurilor urbane reciclabile in puncte de 
colectare»,  
Conform cerintilor prevazute in studiul de fеzabilitate elaborata pentru zona 3, având în vedere 
investițiile semnificative necesare pentru furnizarea de servicii de colectare a deșeurilor, noi am 
hotorit ca extinderea si modul sistemului de colectare separată   a deșeurilor in zona urbana si 
rurala, in mod obligatoriu  să se bazeze pe sistemul de aducere gunoiului la punctele de colectare, 
сu reciclarea lor ulterioara, ca fiind opțiunea cu cele mai mici costuri.  
In scopul efecientii  metodei de colectare separate deseurilor urbane reciclabile  in puncte de 
collectare, aplicantul si parteneri  din surse proprii vor fi constrruite platforme  de procolectare, 
unde vor fi amplasate  еuropubele pentru colectarea separata a gunoiului. Platforme vor fi 
amplasate, construite si special amenajate, conform shemei lor de amplasare in or.Vulcanesti, 
s.Etulia, si Chismichioi, in apropeierea zonelor intens populate, adica linga blocuri, si in 
apropierea cladirilor publice.   
 Shema de amplasare platformelor in or.Vulcanesti, prevede numarul de  6 (sase)  platforme  
existente, si 18 (optsprezece) proectate. In total vor fi 24 (douazeci si patru) de platfoarme, unde 
vor fi amplasate  3(trei) tipuri de europubele pentru colectare separata a deseurilor urbane 
reciclabile.  
Pe territoriul zonei rurale vor fi proectate 13 (treisprezece) platfoarme, dintre care 6 (sase) vor fi 
in s.Chismichioi, si 7 (sapte) la Etulia. 
La platfoarme in zona rurala ca si in zona urbana vor fi amplasate 3(trei) tipuri de puble pentru 
colectare separata a deseurilor. 

●Primul model de container va fi eurocontainer din metal cu volumul de 1.1 m3, cu 4 (patru) roți 
dirijabile, și acoperite cu capac de culoare negru, pentru colectarea deseurilor menajare, mixte si 
riziduale anume materiarilor farmentabile din domeniu casnic (resturi alimentare, fructe, legume 
resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete; resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, 
iaurt, unt, frişcă) ouă întregi, mucuri de ţigări  si etc.), care  ulterior nu va necesita  reciclare.  
 Pentru platforme in zona urbana linga blocuri, si linga cladiri publice (gradinite, scoli, spital si 
etc.) vor fi procurate 109 (osuta noua) euroconteinere pentru colectarea deseuri menajare sus 
numite + 20 (douazeci) eurotomberoane pentru colectarea in zona rurala. 

●Al doilea model de container va fi acelasi eurocontainer din metal cu volumul de 1.1 m3, ca si 
pentru colectarea deseurilor fermentabile, cu roți și acoperite, cu capac cu culoare albastru, dar 
pentru colectarea deseurilor de origine casnica (domestica) care au un potential de reciclarе, 
anumе ambalaje hirtiei si carton. 
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Pentru platforme in zona urbana linga blocuri, si linga cladiri publice (gradinite, scoli, spital si 
etc.) vor fi procurate 42 (patruzeci si doi) euroconteinere pentru colectarea hirtiei si carton, +  11 
(unsprezece) eurotomberoane pentru colectarea in zona rurala. 
 
● Al treilea model de container va fi eurocontainer сu acelasi  volum de 1.1 m3  dar facut de 
plasa metalica, cu copacul galben   pentru colectarea deseurilor municipale de origine casnica 
(domestica) care au un potential de reciclarе, anumе din plastic pentru băuturi (PET) şi cele ale 
produselor lactate. 
Pentru platforme in zona urbana linga blocuri, si linga cladiri publice (gradinite, scoli, spital si 
etc.) vor fi procurate 35 (treizeci si cinci) euroconteinere pentru colectarea plasticului pentru 
băuturi (PET) şi cele ale produselor lactat hirtiei si carton, + 10 (zece) eurotomberoane pentru 
colectarea in zona rurala. 

 Consideram ca principalul avantajul tipurilor de tomberoanelor sus numite este încărcarea rapidă 
și capacitatea suficientă. Acest lucru duce la reducerea costurilor operaționale. Sunt adesea numite 
containere "euro" pentru utilizarea lor comună în multe țări UE. A fost alesa  aceasta varianta de 
euroconteiner deoarece ca ei au multe avantaje, anume.  
1) Au costurile  operaționale mai mici de colectare a deșeurilor, 
2) Mai puțin timp necesar pentru deservire,  
3) Acceptarea și experiență locală 
 4) Potrivite pentru colectarea separată a materialelor reciclabile (atunci când sunt colorate) 
 
 Trebuie de mentionat ca din desuri sus numite vor fi colectate separat si reciclate ulterior, doua 
tipuri deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic). 
 
 A doua metoda de colectarea selectiva  se numeste «Metoda de colectare din usa in usa ». ,   
 
Prin sistem sus numit vor fi deservite la inceput numai parte casilor individuale din Vulcanesti. 

Pentru acest mod de colectare individuala de la case particulare in or.Vulcanesti si satele 
partenere vor fi procurate 3514 (trei mii cinci sute paisprezece) europubele  cu capacitatea  0.12 
m3  realizate din polietilena, care  au o sectiune dreptunghiulara si sunt prevazute cu 2 roti. 
 Ele vor fi  ulterior distribuite prin accord di siguranta cu fiecarui gospodar dupa care ei nu vor 
avea drept sa exporta  singuri deseurile la poligonul, deoarece transportarea ulterioara va fi la 
responsabilitatea operatorului.  
Рubelele de 120 l sunt foarte potrivite pentru colectarea deșeurilor din gospodării individuale, și 
desigur, pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile uscate. 
In tomberoane sus numite for fi colectate in deferite pashete deseureile menajere mixte si 
reziduale.  In momentul sus numit, de fapt o sa encepe primul process de colectarea selectiva 
primara, cind fiecare locuitor casei particulare nu o sa puna tot in punga in tomberon, da o sa 
puna plastic in pungat a parte, hirtie si carton in punga a parte, si deseuri materiarilor farmentabile 
din domeniu casnic in punga a parte.  
Din deseuri menajere sus numite vor fi colectate separate, si reciclate ulterior numai deseuri 
uscate anume hirtie si plastic. 
 
A fost aleasa aceasta metoda de oarece este un mod de organizare a colectarii desurilor, in care 
numarul de persoane care produc deseuri este usor identificabil, iar containerul de stocare a 
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deseurilor este situata pe territoriul gospadarii producatorului sau a locului unde sunt produse 
deseurile.  
 
 Consideram ca aceasta metoda in conformitate cu legile şi ordonanţele este cea mai buna metoda 
de indeplinire a cerintelor de contaneizare a deseurilor în legislaţia naţională, si cea mai 
costisitoare cu cele mai multe beneficii. Сonform protectiei mediului consideram ca solutia sus 
numita este dintre cei mai ecologici deoarece ca controlul deseurilor va fi direct de la sursa si 
deseurile  nu vor  ajunge  in afara cladirii. In rezulta, consideram ca modul dat o sa aiba eficienta 
daca   locatarii    va respecta regulile, anume normele de scoaterea guniului in fata usii in afara in 
zilele ficsate.  

Furnizor de serviciu in apropeierea zonelor intens populate, linga blocuri, si in apropierea 
cladirilor publice, si in zona casilor particulare va stabili frecvenza colectarii deseurilor. Deoarece 
in perioda calda  deseurile menajere la temperaturile inalte se deteleoreaza in termin scurt, apar 
mirosuri neplacute, pot aparea diverse insecte si rozotoare, este necesar de a colecta gunoiul  cu 
intervalul mai mici, adica numai putin de 2 (doua ) ori pe saptamina in ambele zone de furnizarea.  
 
Pentru blocuri in zona urbana, si linga cladiri publece din zonele urbana si rurala,  platfoarmele 
vor fi deservite cu camioane de compactare europene cu încărcare dorsal din spate  de  16 m 3 , 
unde  vor  fi golite si incarcate deșeurile menajere  din containerele  de metal de 1.1 m,3   
Pentru aceasta vor fi procurat  1 (un) camioane europene cu incarcarea dorsal in spate de16 m3. 

Pentru golirea si incarcarea deșeurilor colectate în europubele cu capacitatea 0.12 m3   de la 
casele particulare din zona urbana, se  va folosi   micro camioane de compactare europene cu  
încărcare  dorsal  din spate   de 6 m3. 
 Pentru aceasta vor fi procurate  3 (trei) micro camioane europene cu incarcarea dorsal in spate de 
6 m3. 

  Toate tipurile de camioanele  europene  solicitate, vor fi cu incarcarea dorsal in spate,  si vor 
avea  un sistem de colectarea prin golirea tumberonului,  cu  sistema hidraulica de ridicare si 
rasturnare pentru preluarea cu pieptenea sau cu fus. 
Instalatia de umplere a vehiculelor de colectare autospecialelor sus numite vor fi in felul urmator: 
Printr-un sistem de ridicare si rasturnare pneumatic sau hidraulic care va fi  in partea din spate a 
autovehiculului de colectare, pubelele pline cu deseuri va fi  preluate, iar continutul va fi golit 
printr- o deschidere adaptata formei si dimensiunii pubelei in interiorul vehiculului, sau 
rasturnat intr-o cavitate de preluare (albie). Golirea recipientului in autovehicul va fi facut prin 
rasturnarea si totodata ridicarea acestuia.  
Preluarea pubelelor va fi facut cu “sistem pieptene”, care apuca de jos un maner fixat in partea 
din fata a pubelei. Un “pieptene dublu” poate apuca independent una de alta 2 pubele de 120 l. 
Va fi posibila si ridicarea unei pubele de 1.1 lit.  
Demn de remarcat ca un avantaj mare a apucarii cu pieptene, este ca ele pot  fi  manipulate 
pubele de diferite dimensiuni cu aceeasi instalatie de ridicare si rasturnare.  
Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile, şi să nu existe posibilitatea 
împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul va fi asigurat personalul necesar pentru 
executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. 

Încărcarea deşeurilor din platforme în autovehiculele transportatoare, vor fi facute direct din 
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recipiente. In mod obligatoriu  va fi strict interzis descărcarea tomberoanelor pe sol în vederea 
încărcării acestora în autovehicule. 

Autovehiculele care vor transportă deşeurile vor avea un aspect îngrijit şi vor fi personalizati cu 
sigla operatorului. Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc 
pentru sănătatea populaţiei şi a mediului. Pentru minimizarea distanţelor de transport se vor 
utiliza staţiile de transfer. 

    Autovehiculele vor avea dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţilor şi 
structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor 
accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. 

Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele vor 
fi spălate la cel mult două zile (după caz) şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la 
exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, 
numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, 
separat de sistemul de canalizare al localităţii.  

Personalul operativ va deservi mijloacele auto vor  fi instruite  pentru efectuarea transportului în 
condiţii de siguranţă, vor  deţine  toate documentele de însoţire. 

Personalul care va efectua colectarea va fi obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se 
producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După 
golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. 

    În cazul deteriorării unor pubele,  în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută      
colectarea va fi obligat să încarce  manual întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât 
locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. 

Personalul executarii colectarii va fi obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de 
deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeurile 
amplasate lângă containerele de colectare. 

Uramatoare etapa  va fi reciclarea deseurilor menajere.Dupa  efectuarea  primului proces de 
colectarea selectiva primara,  cind in  pubele vor fi puse o parte  din deseurile reciclabile, se va 
incepe al doilea process de reciclare  ulteriora selectiva, care va avea loc intro cladirea special 
amenajata (statia de sortare) pe territoriul IM Gospodariei Locativ comunale din Vulcanesti  fiind 
proprietatea aplicantului, care va avea o platforma betonata cu o suprofata suficienta pentru 
primirea, rasturnarea, stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil adus cu 
autospeciale  din platfoarme  de linga cladirile publice din zona rurala , din platfoarmele de la 
blocuri si de la  cladirile publice din   zona urbana, si  din casele particulare din zona urbana.  

Dupa descarcarea continutului autovehicolui de gunoi adus  si cele de la casele individuale,  
lucratorii in numar de 6 parsoane , din lipsa  liniei de sortare, pentru obtinerea produselor 
valorificabile,  manual vor selecta separat 2 (doua) tipuri de deseuri : ambalaje,hirtiei si carton, si 
deseurile din plastic.  

Dupa selectarea manuala a desurilor reciclabile  sus numite, ele vor fi compactate.Pentru 
compactarea deseruilor date  in cladirea de sortare in mod obligatoriu va fi  prevazuta o instalatie 
de presare si balotat. Deseurile selective adica hirtie si plasticul, vor fi  depozitate in  cladirea 
special amenajata pentru a fi ulterior comprimate in balote apoi colectate la poligoanele de 
pastrare temporara. Dupa compactare deseurilor, processul ulterior de reciclare va consta in 
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valorificarea deseurilor, care va fi facut de producatori care va cumpara deseurile reciclate de la 
producatori deseurilor.  

Demn de remarcat ca deseurile  menajere  din zona urbana si rurala vor fi colectate  derect la  
poligoanele de pastrare temporara a deseurilor menajere, fiecare poligon fiind amplasat   in fie 
care localitate, conform shemei de repartizare( Anexat) 

Poligoanele de pastrare temporare  sus numite vor fi amplasate in zona extravelana a localitatilor, 
in parte de sud, respectind normele sanitare si ecologice.(Avizu de la enspectia ecoologica si 
centru Sanatatii publice se anexeaza).   

Avind in vedere ca ar trebiu sa curatim poligon existent in or.Vulcanesti cel putin odata pe 2 luni 
, si sa curatim acele poligoanele temporare in zona rurala, vor fi procurat un boldezer, care azi nu 
avem . Frecvenza de curatirea poligonului va fi odata pe luna.  

 
 Nota: pentru lichidarea gunoistilor neutorizate (in numar de 5 )  
 
De pe teritoriul raionului, este necesar de a realiza proectul dat. In caz de organizare la nivel si 
realizarea colectarii deseurilor, gunoistele neutorizate vor desparea de la sine. Tot odata  in 
dependenta de marimea gunoistii si riscul estimate pentru mediu de sanatate,  vor fi alese  
activitati de inchiderea prin acoperire simpla, curatare inainte de acoperire simpla , si relocare. Tot 
odata dupa ce va fi alesa metoda pentru inchiderea gunoistilor, va fi important sa alegem tipul de 
masura de recultivare tehnica in baza datelor privind riscul pentru  apele subterane, solurile, 
cantitatile de gaze ce urmeaza a fi generate si proximitate  fata de susrsa de apa , zonele locuite. 
Daca va fi necesar se pot organiza zilele sanitare la nivel de raion, si cu ajutorul serviciilor 
slijbelelor municipal din teren.  
 

3.4.1. Tipurile de activităţi. 

1.Асtualizarea documentelor strategice la nivel local si rational 

2.Constituirea echipei de implimentare 

3. Activităţile de achiziţii si pentru procurarea a tehnicii specializate 
 
5.Activităţile de implementare a proiectului prevăd construcţia platformelor pentru instalarea 
containerelor de colectare a DMS, instalarea containerelor, crearea serviciu raional de management al 
deşeurilor menajere solide şi dotarea lui cu autospeciale, tehnică şi echipament necesar.  

6. Activităţi de informare  privind metodele de colectare selectivă a DMS organizate de APL de 
nivelul I şi II partenere şi ONG-urile pe întreaga durată a proiectului. 

 

3.4.2.  Descrierea detaliată şi în ordine cronologică a activităţilor, care urmează a 
fi desfăşurate în vederea obţinerii rezultatelor scontate, justificîndu-vă 
alegerea făcută. 

 1.La nivel  local  consilium or.Vulcanesti, s.Etulia, s.Chismichioi vor actualiza documente 
strategice, dupa care va  fie luata hotarire cu schema propusa de plasare conteinelor si bacuri de 
gunoi. 
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 2. Constituirea echipei de implimentare 
 2.a) Determinarea/contractarea persoanelor în cadrul echipei de implimentare;  
 Partenerii vor desemna prin hotarirea consiliumului  candidatul la funcţia de manager al 
proiectului care va conlucra cu ADR-UTA Gagauzia  pe întrega durată a desfăşurării proiectului. 
La rîndul său ADR-ul va desemna coordonatorul proiectului şi echipa sa la nivel de regiune astfel 
constituind unitatea de implimentare a proiectului care va conlucra în scopul obţinerii rezultatelor 
scontate şi atingerii obiectivelor proiectelor. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire 
la dezvoltarea regională ADR-urile sunt organizatorii implimentării proiectelor selectate pentru 
finanţare în condiţiile legii în vigoare expuse în art.9 alin.4, literele a,b,c şi d, din H.G. 127 din 
08.02.2008). 
2.b) Organizarea şedinţelor echipei; 
După desemnarea de către parteneri a managerului local al proiectului se va organiza întîlnire cu 
echipa de management din cadrul ADR- UTA Gagauzia  unde se vor discuta în plan de 
perspectivă activităţile şi acţiunile necesare de întreprins 
2.c)  Stabilirea oficiului şi determinarea echipamentului necesar pentru implimentare;  
2.d) Viziabilitatea proiectului. 
Viziabilitatea proiectului va fi asigurată prin intermediul organizării conferinţelor de lansare , 
intermediare, şi de încheiere a proiectului care vor fi organizate de către ADR- UTA Gagauzia  , 
de comun acord cu partenerii. 
De menţionat faptul că conferinţa de lansare a proiectului v-a avea loc la Vulcanesti după 
stabilirea şi înştiinţarea prealabilă a invitaţilor despre locul desfăşurării de către ADR- UTA 
Gagauzia  şi parteneri, iar conferinţele intermediare vor avea loc tot în or. Vulcanesti  în sala mare 
de şedinţe a Primăriei , ulterior va fi efectuată o conferinţă de informare şi încheiere a proiectului 
care se va petrece la faţa locului unde se vor demonstra rezultatele/ produsele proiectului. 

Totodată informaţia despre conferinţe cum ar fi –  anunţurile în ziare locale şi regionale, 
plasarea informaţiei pe pagina Web a Consiliului Raional Vulcanesti şi a ADR-ului va fi asigurată 
de către   aplicantul înainte şi după organizarea evenimentului în scopul diseminării informaţiei. 
2.e)  Rapoarte finale ale părţilor implicate în implimentare proiectului. 

Luînd în considerare faptul că contractorul şi/sau subcontractorul desemnat în urma 
licitaţiei va asigura buna desfăşurare a lucrărilor conform cerinţelor de proiect existent se va 
efectua o analiză a rapoartelor intermediare de progres care vor fi elaborate lunar şi care vor fi de 
două feluri: financiare şi narative, ulterior se va crea o comisie de evaluare şi recepţie a lucrărilor 
care va elibera procesul verbal de evaluare şi recepţie iar în baza lor şi a datelor existente la etapa 
de finisare se va efectua raportul final, care va fi prezentat finanţatorului, cât şi partenerilor, după 
care proiectul va fi lansat oficial prin punerea sa în exploatare asigurându-i durabilitatea şi 
managemntul eficient şi calitativ prin intermediul IM Gospodoria Locativ Comunala  din 
or.Vulcanesti. 

În baza lor şi a datelor existente la etapa de finisare se va efectua raportul final, care va fi 
prezentat finanţatorului, cât şi partenerilor, după care proiectul va fi lansat oficial prin darea sa în 
exploatare asigurându-i durabilitatea şi managementul eficienţei şi calităţii prin intermediul 
Filialei- IM „Gospodoria Locativ Comunala  în or.Vulcanesti”  
 

 3.Organizarea licitaţiei pentru procurarea a tehnicii specializate  
 3.1.Elaborarea documentaţiei de licitaţie 
 3.2.Publicarea anunţului în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei          
privitor la       organizarea  licitaţiei 
 3.3.Desfăşurarea licitaţiei 
 3.4.Evaluarea ofertelor, încheierea şi semnarea contractului 
 3.5.Transmiterea tehnicii specializate procurate IM “Servicii Publice” în gestiune economica 
 
 Procedura de achiziţie, licitaţia şi contractarea companiei; 

Conform legii cu privire la achiziţiile publice Nr 96 din 13.07.2007 publicată în  Monitorul 
Oficial Nr. 107-111 din 27.07.2007, ADR- UTA Gagauzia  şi UIP (unitatea de implimentare a 
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proiectului), de comun cu partenerii vor organiza  şi desfăşura procedura de achiziţii publice, 
efectuând astfel precondiţiile de asigurare a publicităţii şi transparenţei prezentei proceduri 
conform capitolului IV al prezentei legi du pă cum urmează anunţul de intenţie, regulile generale  
de achiziţii publice  conform prevederilor art.19 şi art. 20  după care anunţul de atribuire a 
contractului de achiziţie publică  şi informarea ulterioară a ofertanţilor cu privire la selectarea sau 
neselectarea acestora inclusiv alte criterii prevăzute respectiv în art.21, 22. şi respectînd în sine 
cerinţele principale faţă de procedura de achiziţie conform  prezentei legi din capitolul V şi 
descrise în art. 23-32 . 

Licitaţia publică se va desfăşura conform prevederilor capitolului IV al  legii 
susmenţionate conducându-se de prevederile art.34 cu privire la modul de iniţiere a licitaţiei 
deschise, art. 35 care se referă la invitaţia de participare la licitaţie şi conţinutul cadru al acesteia. 

ADR-UTA Gagauzia , UIP şi partenerii vor ţine cont de condiţiile oferirii documentelor de 
licitaţie conform art. 36 din legea cu privire la achiziţiile publice inclusiv în temeiul art. 38 vor da 
explicaţii privind documentele de licitaţie şi modificarea acestora la necesitate. 

Totdată se va ţine cont de  condiţiile prezentării ofertei fixează locul, data-limită şi ora-
limită de prezentare a ofertelor conform art.26, iar în cazul în care autoritatea contractantă dă 
explicaţii privind documentele de licitaţie, modifică aceste documente sau ţine o întrunire a 
operatorilor economici, termenul de prezentare a ofertelor poate fi prelungit, astfel încît operatorii 
economici să aibă timp suficient pentru a lua în considerare explicaţiile, modificările sau 
prevederile procesului-verbal al întrunirii iar pînă la expirarea termenului de prezentare a 
ofertelor, ADR- UTA Gagauzia, UIP şi partenerii pot prelungi, de comun acord, acest termen.  
        În cazul prelungirii termenului - avizul privind termenului de prezentare a ofertelor va fi 
expediat imediat fiecărui operator economic cărui i s-au oferit documente de licitaţie şi Agenţiei. 
       Ofertele, scrise şi semnate, se vor prezinta în plic sigilat iar ADR- UTA Gagauzia, UIP şi 
partenerii vor elibera operatorilor economici, în mod obligatoriu, o recipisă sau act confirmativ în 
care se va  indica data şi ora recepţionării ofertei. Ofertele recepţionate după expirarea termenului 
de prezentare a ofertelor nu se deschid şi se restituie operatorului economic care a prezentat-o. 

La momentul depunerii ofertei, se va depune decătre ofertant garanţia pentru ofertă şi 
asigurarea executării contractului conducându-se de prevederile art. 42 al legii 96 cu privire la 
achiziţiile publice, după care urmînd să se efectueze deschiderea ofertelor şi examinarea, 
evaluarea şi compararea lor, acesta fiind efectuată de către ADR- UTA Gagauzia,  conform Legii 
privind achiziţiile publice la art. 44 şi procedurilor din Manualul Operaţional al FNDR  în temeiul 
art. 9, alin 4, lit. a,b,c, şi d din H.G. nr. 127 din 08.02.2008, iar în urma procesului ADR- UTA 
Gagauzia,   va   considera oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de 
la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. 
Anunţarea procedurii de achiziţie publică se va efectua după cum urmează: 

• Elaborarea şi diseminarea scrisorii de anunţ de licitaţie deschisă; 

• Prezenţa documentaţiei standard (2 ex înregistrate la AAP); 

• Copia raportului de verificare a proiectului/devizul; 

• Devizul de cheltuieli. 
Urmeză întocmirea şi prezentarea cererilor ofertelor de preţuri în forma: 

• Scrisoare-solicitare de anunţ a concursului prin cerere a ofertelor de preţuri prezentate pe 
suport de hîrtie către AAP . 

• Întocmirea şi prezentarea dării de seamă conform prevederilor legale în contextulart.70 al 
Legii nr. 96 cu privire la achiziţiile publice din 13.04.2007 conform alin (1) – darea de 
seamă fiind întocmită de autoritatea contractantă şi este prezentată către AAP în termen de 
5 zile de la data încheierii contractului. 
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 De menţionat faptul că atribuirea cîştigătorului licitaţiei se va desfăşura conform 
condiţiilor prevăzute în  art. 45 din legea cu privire la achiziţiile publice însă conducîndu-se de 
asemenea de art. 46  ce se referă la ofertele anormal de scăzute iar în asemenea cazuri se va 
proceda conform alin.2 al prezentului articol,  urmînd ca în ultimă etapă să se accepte oferta şi să 
se atribuie încheierea contractului de achiziţii în termeni şi conform prevederilor art. 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3. Stadiul în obţinerea avizelor/ autorizaţiilor necesare implementării 
proiectului şi data estimată cînd pot fi  obţinute avizele/autorizaţiile. 

 

Nu este cazul 

3.4.1. Tipul echipamentului, diversitatea şi modul de distribuire a lui,  în cazul în 
care proiectul prevede şi achiziţia acestuia. 

 
                       Pentru schimbarea si imbunatatirea modului de transport si gestiune a gunoiului 
soluţionarea dificultăţilor  ce poluează mediul, pentru a crea un sistem  de management integrat al 
deşeurilor  pentru or. si raionul Vulcanesti cu impact benefic şi pentru localităţile Etulia şi 
Chismicioi vor fi necesare echipamentele menţionate în cadrul priectului: 3 (trei)     Eurocamione 
de gunoi cu incarcare din spate 5,5-6,0 m3, 1 (un)     Eurocamioan de gunoi cu incarcare  din spate 
16 m, 1 (un)   Buldozer pentru curatirea poliganilor de gunoi, 147 (osuta patruzeci si șapte)  
Eirotomberoane  zincate cu vol. 1.1, pentru colectarea deseurilor  solide, 3514 (trei mii cinci sute 
paisprezece) Europubele  cu capacitatea  0.12 m3  realizate din polietilena pentru colectarea 
selectiva deseurilor din case particulare din zona urbana si rurala,care vor fi  ale antreprenorului - 
companie cîştigătoare a licitaţiei de achiziţie a lucrărilor respective 
 
3.5 Metodologia  
Indicaţi (max. 2 pagini): 
 

3.5.1 Metodele de implementare a activităţilor propuse. 

1. Constituirea echipei de implimentare 
1.a) Determinarea/contractarea persoanelor în cadrul echipei de implimentare;  
 Partenerii vor desemna prin hotarirea consiliumului  candidatul la funcţia de manager al 
proiectului care va conlucra cu ADR-UTA Gagauzia  pe întrega durată a desfăşurării proiectului. 
La rîndul său ADR-ul va desemna coordonatorul proiectului şi echipa sa la nivel de regiune astfel 
constituind unitatea de implimentare a proiectului care va conlucra în scopul obţinerii rezultatelor 
scontate şi atingerii obiectivelor proiectelor. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire 
la dezvoltarea regională ADR-urile sunt organizatorii implimentării proiectelor selectate pentru 
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finanţare în condiţiile legii în vigoare expuse în art.9 alin.4, literele a,b,c şi d, din H.G. 127 din 
08.02.2008). 
1.b) Organizarea şedinţelor echipei; 
După desemnarea de către parteneri a managerului local al proiectului se va organiza întîlnire cu 
echipa de management din cadrul ADR- UTA Gagauzia  unde se vor discuta în plan de 
perspectivă activităţile şi acţiunile necesare de întreprins 
1.c)  Stabilirea oficiului şi determinarea echipamentului necesar pentru implimentare;  
1.d) Viziabilitatea proiectului. 
Viziabilitatea proiectului va fi asigurată prin intermediul organizării conferinţelor de lansare , 
intermediare, şi de încheiere a proiectului care vor fi organizate de către ADR- UTA Gagauzia  , 
de comun acord cu partenerii. 
De menţionat faptul că conferinţa de lansare a proiectului v-a avea loc la Vulcanesti după 
stabilirea şi înştiinţarea prealabilă a invitaţilor despre locul desfăşurării de către ADR- UTA 
Gagauzia  şi parteneri, iar conferinţele intermediare vor avea loc tot în or. Vulcanesti  în sala mare 
de şedinţe a Primăriei , ulterior va fi efectuată o conferinţă de informare şi încheiere a proiectului 
care se va petrece la faţa locului unde se vor demonstra rezultatele/ produsele proiectului. 

Totodată informaţia despre conferinţe cum ar fi –  anunţurile în ziare locale şi regionale, 
plasarea informaţiei pe pagina Web a Consiliului Raional Vulcanesti şi a ADR-ului va fi asigurată 
de către   parteneri înainte şi după organizarea evenimentului în scopul diseminării informaţiei. 
1.e)  Rapoarte finale ale părţilor implicate în implimentare proiectului. 

Luînd în considerare faptul că contractorul şi/sau subcontractorul desemnat în urma 
licitaţiei va asigura buna desfăşurare a lucrărilor conform cerinţelor de proiect existent se va 
efectua o analiză a rapoartelor intermediare de progres care vor fi elaborate lunar şi care vor fi de 
două feluri: financiare şi narative, ulterior se va crea o comisie de evaluare şi recepţie a lucrărilor 
care va elibera procesul verbal de evaluare şi recepţie iar în baza lor şi a datelor existente la etapa 
de finisare se va efectua raportul final, care va fi prezentat finanţatorului, cât şi partenerilor, după 
care proiectul va fi lansat oficial prin punerea sa în exploatare asigurându-i durabilitatea şi 
managemntul eficient şi calitativ prin intermediul IM Gospodoria Locativ Comunala  din 
or.Vulcanesti. 

În baza lor şi a datelor existente la etapa de finisare se va efectua raportul final, care va fi 
prezentat finanţatorului, cât şi partenerilor, după care proiectul va fi lansat oficial prin darea sa în 
exploatare asigurându-i durabilitatea şi managementul eficienţei şi calităţii prin intermediul 
Filialei- IM „Gospodoria Locativ Comunala  în or.Vulcanesti”  
 

 3.Organizarea licitaţiei pentru procurarea a tehnicii specializate  
 3.1.Elaborarea documentaţiei de licitaţie 
 3.2.Publicarea anunţului în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei          
privitor la       organizarea  licitaţiei 
 3.3.Desfăşurarea licitaţiei 
 3.4.Evaluarea ofertelor, încheierea şi semnarea contractului 
 3.5.Transmiterea tehnicii specializate procurate IM Gospodaria locativ comunala ” în gestiune 
economica 
 
 4.Procedura de achiziţie, licitaţia şi contractarea companiei; 

Conform legii cu privire la achiziţiile publice Nr 96 din 13.07.2007 publicată în  Monitorul 
Oficial Nr. 107-111 din 27.07.2007, ADR- UTA Gagauzia  şi UIP (unitatea de implimentare a 
proiectului), de comun cu partenerii vor organiza  şi desfăşura procedura de achiziţii publice, 
efectuând astfel precondiţiile de asigurare a publicităţii şi transparenţei prezentei proceduri 
conform capitolului IV al prezentei legi du pă cum urmează anunţul de intenţie, regulile generale  
de achiziţii publice  conform prevederilor art.19 şi art. 20  după care anunţul de atribuire a 
contractului de achiziţie publică  şi informarea ulterioară a ofertanţilor cu privire la selectarea sau 
neselectarea acestora inclusiv alte criterii prevăzute respectiv în art.21, 22. şi respectînd în sine 
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cerinţele principale faţă de procedura de achiziţie conform  prezentei legi din capitolul V şi 
descrise în art. 23-32 . 

Licitaţia publică se va desfăşura conform prevederilor capitolului IV al  legii 
susmenţionate conducându-se de prevederile art.34 cu privire la modul de iniţiere a licitaţiei 
deschise, art. 35 care se referă la invitaţia de participare la licitaţie şi conţinutul cadru al acesteia. 

ADR-UTA Gagauzia , UIP şi partenerii vor ţine cont de condiţiile oferirii documentelor de 
licitaţie conform art. 36 din legea cu privire la achiziţiile publice inclusiv în temeiul art. 38 vor da 
explicaţii privind documentele de licitaţie şi modificarea acestora la necesitate. 

Totdată se va ţine cont de  condiţiile prezentării ofertei fixează locul, data-limită şi ora-
limită de prezentare a ofertelor conform art.26, iar în cazul în care autoritatea contractantă dă 
explicaţii privind documentele de licitaţie, modifică aceste documente sau ţine o întrunire a 
operatorilor economici, termenul de prezentare a ofertelor poate fi prelungit, astfel încît operatorii 
economici să aibă timp suficient pentru a lua în considerare explicaţiile, modificările sau 
prevederile procesului-verbal al întrunirii iar pînă la expirarea termenului de prezentare a 
ofertelor, ADR- UTA Gagauzia, UIP şi partenerii pot prelungi, de comun acord, acest termen.  
        În cazul prelungirii termenului - avizul privind termenului de prezentare a ofertelor va fi 
expediat imediat fiecărui operator economic cărui i s-au oferit documente de licitaţie şi Agenţiei. 
       Ofertele, scrise şi semnate, se vor prezinta în plic sigilat iar ADR- UTA Gagauzia, UIP şi 
partenerii vor elibera operatorilor economici, în mod obligatoriu, o recipisă sau act confirmativ în 
care se va  indica data şi ora recepţionării ofertei. Ofertele recepţionate după expirarea termenului 
de prezentare a ofertelor nu se deschid şi se restituie operatorului economic care a prezentat-o. 

La momentul depunerii ofertei, se va depune decătre ofertant garanţia pentru ofertă şi 
asigurarea executării contractului conducându-se de prevederile art. 42 al legii 96 cu privire la 
achiziţiile publice, după care urmînd să se efectueze deschiderea ofertelor şi examinarea, 
evaluarea şi compararea lor, acesta fiind efectuată de către ADR- UTA Gagauzia,  conform Legii 
privind achiziţiile publice la art. 44 şi procedurilor din Manualul Operaţional al FNDR  în temeiul 
art. 9, alin 4, lit. a,b,c, şi d din H.G. nr. 127 din 08.02.2008, iar în urma procesului ADR- UTA 
Gagauzia,   va   considera oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de 
la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. 
Anunţarea procedurii de achiziţie publică se va efectua după cum urmează: 

• Elaborarea şi diseminarea scrisorii de anunţ de licitaţie deschisă; 

• Prezenţa documentaţiei standard (2 ex înregistrate la AAP); 

• Copia raportului de verificare a proiectului/devizul; 

• Devizul de cheltuieli. 
Urmeză întocmirea şi prezentarea cererilor ofertelor de preţuri în forma: 

• Scrisoare-solicitare de anunţ a concursului prin cerere a ofertelor de preţuri prezentate pe 
suport de hîrtie către AAP  

• Întocmirea şi prezentarea dării de seamă conform prevederilor legale în contextulart.70 al 
Legii nr. 96 cu privire la achiziţiile publice din 13.04.2007 conform alin (1) – darea de 
seamă fiind întocmită de autoritatea contractantă şi este prezentată către AAP în termen de 
5 zile de la data încheierii contractului. 

 De menţionat faptul că atribuirea cîştigătorului licitaţiei se va desfăşura conform 
condiţiilor prevăzute în  art. 45 din legea cu privire la achiziţiile publice însă conducîndu-se de 
asemenea de art. 46  ce se referă la ofertele anormal de scăzute iar în asemenea cazuri se va 
proceda conform alin.2 al prezentului articol,  urmînd ca în ultimă etapă să se accepte oferta şi să 
se atribuie încheierea contractului de achiziţii în termeni şi conform prevederilor art. 47. 
 
5. Organizarea licitaţiei pentru procurarea  echipamentului. 
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5.1.Elaborarea documentaţiei de licitaţie prin COP. 
5.2.Expedierea invitaţiilor de solicitare a ofertelor de preţuri. 
5.3.Desfăşurarea licitaţiei. 
5.4.Evaluarea ofertelor, încheierea şi semnarea contractului. 
5.5.  Desfăşurarea campaniei de informare a populaţiei privind metodele de colectare selectivă a 
DMS. 
5.6.Organizarea  întâlnirilor, meselor rotunde, şedinţelor, conferinţelor, dezbaterilor; 
5.7.Publicarea articolelor în presa locală. 

 

3.5.2 Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect 
precedent ( în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent). 

Nu este cazul  

 

3.5.3 Participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi 
rolul acestora; 

APL de nivelui I vor fi parteneri ai APL de nivelul II, care va avea rolul de beneficiar, delegat de 
ei. Fiecare APL va desemna o persoană împuternicită de a reprezenta în parteneriatul de 
implementare a proiectului. APL a UAT în administrarea căruia se află terenul destinat gunoiştii 
intercomunitare, drumul de acces spre ea, precum şi terenurile desinate amplasării platformelor 
pentru instalarea containerelor de colectare a DMS va asigura formarea lor ca bunuri imobile 
separate şi le va transmite în gestiune economică, în regim de comodat  „IM  Gospodoria 
Locativ Comunala” Vulcanesti. Fiecare APL va contribui la implementarea proiectului cu o cotă 
parte, calculată pentru cap de   locuitor, astfel cota comună să constituie minimum 1% din costul 
proiectului. 
       

3.5.4 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, 
instrumentelе   

3.5.5   Vor fi necesare echipamentele menţionate în cadrul priectului: 3 (trei)     
Eurocamione de gunoi cu incarcare din spate 5,5-6,0 m3, 1(un)     Eurocamioan de 
gunoi cu incarcare  din spate 16 m, 1 (un)   Buldozer pentru curatirea poliganilor de 
gunoi, 147 (osuta patruzeci si șapte)  Eirotomberoane  zincate cu vol. 1.1, 3514 (trei 
mii cinci sute paisprezece) Europubele  cu capacitatea  0.12m3  realizate din 
polietilena pentru colectarea selectiva deseurilor din case particulare din zona urbana si 
rurala care vor fi ale antreprenorului - companie cîştigătoare a licitaţiei de achiziţie a 
lucrărilor respective 
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3.6 Durata şi planul de acţiuni 
Durata proiectului va fi de  luni. 12 luni 
 
Notă: În planul de acţiuni  nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activităţile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. 

Planul de acţiuni trebuie să fie  suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activităţi reieșind 
din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acţiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model: 
 
 
 Anul 1 Anul 2  
 Semestrul 1 Semestrul 2 Semestrul 1        
                Activitate   1          

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22          23                         24 Responsabil de 
implementare 

Grup de Activitate I – Constituirea echipei 
de implimentare. 
(Lunile1-9 trimestrul-I-IV) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia  
Partenerii. 

Activitatea 1 - Determinarea /Contractarea 
persoanelor în cadrul echipei de 
implimentare 
(luna-1 trimestrul –I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia  
Partenerii. 

Activitatea 2 -  Organizarea şedinţelor 
echipei; 
(luna-1, 3,6, 9, trimestrul –I, II, III,) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia  
Partenerii. 

Activitatea 3 - Viziabilitatea proiectului. 
(luna-1-9 trimestrul –I - III 

                        ADR-UTA 
Gagauzia  
Partenerii. 

Activitatea 4 Organizarea licitaţiei pentru 
procurarea  tehnicii specializate (luna 
9,10,11 trimestrul  I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   
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4.1 Elaborarea documentaţiei  de licitaţie ( 
luna 9 , trimestrul I) 

                         ADR-UTA 
Gagauzia  
Partenerii. 

4.2 Publicarea  anunţului în  
BAP şi pe pagina web. a Agenţiei privitor 
la  organizarea  licitaţiei (luna 10 
trimestrul I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   

4.3 Desfăşurarea licitaţiei (luna 11 
trimestrul I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   

 4.4 Evaluarea     ofertelor, încheierea şi 
semnarea contractului (Luna 11, 
Trimestrul I) 

                         ADR-UTA 
Gagauzia   

4.5 Transmiterea tehnicii specializate 
procurate ÎM «Gospadoria Locativ 
Comunala» or Vulcanesti în gestiune 
economică (luna 11 trimestrul I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   

Activitatea 5. Organizarea licitaţiei pentru 
procurarea  tehnicii de birou ( luna 9 10 11 
trimestrul I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   

5.1 Elaborarea documentaţiei de licitaţie 
prin COP (luna 9 trimestrul I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   

5.2 Expedierea invitaţiilor de solicitare a 
ofertelor de preţuri( luna 10 trimestrul I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   

5.3. Desfăşurarea licitaţiei ( luna 11 
trimestrul I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   

5.4 Evaluarea ofertelor, încheierea şi 
semnarea contractului( luna 11 trimestrul 
I) 
 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   
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5.5 Transmiterea tehnicii de birou  
procurate ÎM ”Servicii Publice”Vulcanesti 
în gestiune economică (luna 11 trimestrul 
I) 

                        ADR-UTA 
Gagauzia   

Activitatea 6 Desfăşurarea campaniei de 
informare a populaţiei privind metodele de 
colectare selectivă a DMS.( luna 3 4 5 6 
trimestrul I 

                        Aplicantul, 
partenerii 
proiectului, 
ONGuri 

6.1 Organizarea  întâlnirilor, meselor 
rotunde, şedinţelor, conferinţelor, 
dezbaterilor;(luna 3 4 trimestrul I) 

                        Aplicantul, 
partenerii 
proiectului, 
ONGuri 

6.2. Răspândirea bucletelor, broşurilor, 
pliantelor; ( luna 5 6 trimestrul I) 

                        ONG uri 

6.3 Publicarea articolelor în presa locală; ( 
luna 3 4 trimestrul I) 

                        Aplicantul, 
partenerii 
proiectului, 
ONGuri 
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4. REZULTATE PRECONIZATE 
4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-ţintă /beneficiarilor 
Indicaţi  (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăţi: 

4.1.2 Situaţia grupurilor-ţintă /beneficiarilor. 

 
Pentru beneficiarii stabiliţi, proiectul urmăreşte să instituie un sistem integrat, sigur şi 

eficient eonomic de gestionare a DMS în localităţile rurale ale raionului Vulcanesti, ceea ce 
va îmbunătăţi considerabil starea mediului ambiant,  sănătatea şi condiţiile de trai  a 
locuitorilor, va contribui la creşterea atractivităţii satelor, va da o şansă de dezvoltare a 
sectorului economic  din această zonă. Protecţia mediului înconjurător constituie o prioritate 
atît la nivel local , raional cît şi regional, repiblican, acesta vizează în primul rînd condiţiile de 
viaţă şi sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi 
dezvoltarea durabilă a societăţii pe viitor.  
         Astfel impacte de rezultat preconizat asupra grupurilor ţintă dar mai ales asupra 
problemei de domeniul mediului vom avea urmatoare avantaje pentru beneficiari 

 
 

▪ Asigurarea populaţiei la un mediu sănătos de viaţă; 
▪ Realizarea unei responsabilităţi comune pentru mediu a întregii zone implicate; 
▪ Evitarea degradării continue şi necontrolate a calităţii solului şi a apei; 
▪ Păstrarea biodiversităţii şi genofondului, a integrităţii sistemelor naturale; 

            ▪ Dezvoltarea unui sistem de colectare selectivă; 
            ▪ Înfiinţarea serviciilor de salubritate prin extindere în mediul urban facilitînd   
              Dezvoltarea acestui în mediul rural; 
            ▪ Deservirea unui număr mare de gospodării, agenţi economici şi instituţii publice; 
            ▪ Creşterea veniturilor la bugetul local prin valorificarea materialelor reciclabile; 
            ▪ Creşterea nivelului de conştientizare al comunităţii asupra impactului negativ asupra  
               Mediului; 
            ▪ Locuri de muncă permanente – 20 locuri; 

▪ Serviciu extins de salubrizare. 
 
 
 

4.2 Produse si Rezultate  
(max. 300 de cuvinte).  
 

• 5 gunoisti neutorizate lichidate 
• 100% acoperire de serviciu public de colectare a gunoiului 
• Proectate si ulterior construite 31 de platfoarme noi in zona rurala si urbana  pentru 

colectarea deseurilor reciclabile 
• Amenajate 6 platforme existente in zona urbana 
• Instalate 147 euroutomberone   zincate  cu vol 1.1 lit. pentru colectarea deseurilor 

menajere receclabile 
• Instalate 3514  europubele   din plastic   cu volumul 120 litre in casele particulare 
• Procurat si instalat 1 press de balotat deseurilor solide. 
• 5 autospeciale în dotare (3 euro cаmioane de gunoi cu incarcare  din spate cu vol 6m3, 

1 euro cаmioane de gunoi cu incarcare  din spate cu vol 16m3, 1 buldozer) 
• 25 de locuri noi de muncă create; 
• cetăţeni ecologic educaţi. 
• starea mediului ambiant îmbunătăţită (apă, aer curat, sol nepoluat). 
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• condiţii îmbunătăţite de trai a oamenilor 
• 10 503,4 m3/an deşeuri menajere solide evacuate 

 
Proectul va crea conditiile prealabile pentru punerea in aplicare a proectului privind crearea 
unui system integrat de gestionare  a deseurilor municipale solide in partea de sud a tarii. 

4.2.2. Rezultate (efecte pe termen/lung). 
5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei;  
6. ◘ Reducerea riscului de îmbolnăvire;  
7. ◘ Îmbunătăţirea calităţii apelor; 
8. ◘ Reducerea poluării mediulu;  
9. ◘ Extinderea sectorului managementului integrat al deşeurilor conform Strategiei de    
10.    Gestionare Integrată a Deşeurilor în Regiunea de Sud precum şi dezvoltarea;  
11. ◘ Dezvoltarea potenţialului economic a localităţii spre consolidarea economiei raionale.    
12. ◘ Promovează un sistem extins de dezvoltare rurală în domeniul colectării selective şi   
            valorificării  deşeurilor reciclabile;  

 extindere, devenind astfel un model de bună practică pentru celelalte raioane;  
13. ◘ Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia beneficiară.  
 
 
 

4.3.Efectele multiple 
 (max. 300 de cuvinte)  
Descrieţi posibilităţile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzînd la următoarele 
întrebări: 

• Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune? . 
Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare prin colectarea deşeurilor  
menajere din localităţile rurale ale raioanelor Cahul satul Gavanoasa si satul 
Alexandru Ion Cuza   amplasate la distanţa de 10 km de gunoiştile intercomunale 
amenajate. 

• Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de  
persoane din regiune? . 
Ca rezultat al implementării acestui proiect, în etapa următoare, ar fi extinderea lui pe 
o rie geografică mai mare a raionului   şi  cuprinderea  unui număr mai mare de 
beneficiari, de exemplu in viitor pot fi servite si satele din raionul vecin Gavanoasa si 
Alexandru Ion Cuza 

• Rezultatele proiectului pot declanşa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact 
benefic asupra dezvoltării regiunii?  
În baza acestui proiect, poate fi examinată şi posibilitatea construcţiei in viitor unei 
fabrici regionale de prelucrare a deşeurilor – o activitate economică absolut nouă, 
benefică pentru dezvoltarea întregii regiuni. 
 
 

4.3 Durabilitate şi sustenabilitate 
4.4.1.(Modalitatea de susţinere/ alimentare  financiară a  proiectului după finalizarea lui 
descrieţi capacitatea de operare şi de întreţinere a investiţiei după finalizare) 

Durabilitatea proiectului va fi asiguartă de solicitant şi parteneri prin monitorizarea 
permanentă a sistemul modern, care va asigura o măsură sigură şi eficientă de promovare a 
dezvoltării durabile în domeniile protecţiei mediului şi eficienţei prin  economii considerabile, 
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la întreţinere şi exploatare.Managementul va fi asigurat de  operator IM «Gospadoria Locativ 
Comunala» Vulcanesti care va dezvolta cadrele antrenate în domeniu respectiv prin instruirea 
lor continuă şi echilibrată în vederea obţinerii unei durabilităţi cît mai îndelungate şi 
productive. 

4.3.2 Modalitatea de susţinere/ alimentare  financiară a  proiectului după 
finalizarea lui (descrieţi capacitatea de operare şi de întreţinere a 
investiţiei după finalizare) 

       Deoarece Autoritatea publica locala are competenta exsclusiva privind infiintarea    
,organizarea si controlul  functionarii  serviciilor publice de gospodarie comunala, precum si 
capacitatea de a lua decizii  in legatura  cu extindera serviciilor publice comunale , consiliul  
local din Vulcanesti  conform alineatului (j)  punct(1) art.14 Legei №436 Privind 
administratia publica locala, p.(1) b) art. 12, art. 14 Legei 1402 din 24.10.2002  Serviciilor 
publice  de gospodarie comunala, va adopta  decizie , care  va permite operatorului 
Interprinderii Municipale Gospadorie Locativ Comunale, sa serveasca  utilizatorii  din  satele 
parteneri Chismichioi si  Etulia. De asemenea  in  baza punct.q) art.14 Legei №436 Privind 
administratia publica locala, p(1) art.9, art.13 Legei 1402 din 24.10.2002  Serviciilor publice  
de gospodarie comunala, consiliul  local din Vulcanesti in conformitatea  cu legislatia in 
vigoare va adopta o decizie  prin care va fi aprobat  tariful unic la serviciile publice la 
colectarea deseurilor in or Vulcanesti. 

 Pe  baza deciziilor aprobate  in consiliul Vulcanesti  avind in vedere dreptul legal al 
operatorului  de a fi un operator de colectarea deseurilor de interes judetean, consiliul 
pertenerilor implicate in proect  in baza  art.23 Legei №436 Privind administratia publica 
locala, va lua o decizie proprie, prin care   va fi deaccord cu tariful aprobat de consiliul  
or.Vulcanesti, permitind astfel operatorului sa furnizeze serviciu pe teritoriile proprie. 

Dupa asta  parteneri pe baza deciziilor a lor prin contract va da in gestiune operatorului IM 
Gospodaria locativ  comunala, gestionarea deseurilor  pe territoriile sale. Astfel furnizorul  IM 
Gospodaria locativ  comunala  va fi in stare sa desfasureze activitatile de colectarea deseurilor 
si in afara razei territoriale  in care  actioneaza, particepind  astfel  la dezvoltarea pietei libere  
a operatorilor. 

 
4.4 Informare şi publicitate 

( maximum 1/2 pagini) 
Precizaţi măsurile pe care le veţi lua pentru ca  proiectul să fie popularizat/ cunoscut. 

Informarea şi publicitatea se va efectua prin conferinţe de lansare, intermediare şi 
încheiere a acestuia, plasare informaţie pe pag. Web a Primariei or.Vulcanesti, a ADR-ului, . 

De menţionat faptul că conferinţa de lansare a proiectului v-a avea loc la Vulcanesti 
după stabilirea şi înştiinţarea prealabilă a invitaţilor despre locul desfăşurării de către ADR-
Sud, UIP şi parteneri, iar conferinţa intermediară va avea loc în or. Vulcanesti în sala mare de 
şedinţei a Primăriei or. Vulcanesti, ulterior va fi efectuată o conferinţă de informare de 
încheiere a proiectului care se va petrece la faţa locului unde se vor demonstra rezultatele şi 
produsele proiectului. 

Totodată informaţia despre conferinţe cum ar fi –  anunţurile în ziare regionale, 
plasarea informaţiei pe pagina Web a Primăriei or. Vulcanesti şi a ADR-ului va fi asigurată de 
către UIP şi de către parteneri înainte şi după organizarea evenimentului în scopul diseminării 
informaţiei. 
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În acelaşi timp localităţile partenere vor informa populaţia despre lansarea proiectului 

, despre obiectivele şi rezultatele acestui explicând în cadrul adunării generale a cetăţenilor 
care este rolul lor în cadrul acestuia în urma cărei vor pregăti actele şi documentaţia care le va 
permite extinderea serviciului de management al DMS şi în localităţile lor. 
 
5. MATRICEA CADRUL LOGIC 
Completaţi  formularul de mai jos 
 
6. RISCURILE PROIECTULUI 
Completaţi  formularul de mai jos 
 
7. BUGETUL PROIECTULUI 
Completaţi formularul de mai jos  
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A P R O B A T :______________________ 
„_______” _____________201___ 

 
Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului: 

                                         
Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în orașul si raionul Vulcănești 

(denumirea) 
Nr./o Acțiuni Termen de 

realizare 
Responsabili  

  
Parți 

implicate 
Costul, 

lei 
Sursa de 
finanțare 

Indicatori de 
progres 

Instituția persoana 
responsabilă, 

funcția 
Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală  armonizată …….. 

 
 In scopul asigurarii 

durabilitatii proectului odata 
in 5 ani se planifica 

actualizarea strategiei de 
dezvoltarea de gestionare a 

deseurilor solide. 

Odata in 2 
ani 

APL I 
(Primaria 

or.Vulcanesti) 

APL I 
or.Vulcanesti, 

s.Etulia, 
s.Chismichioi 

Parteneri 
ADR UTA 
Gagauzia 

 Propriu Sistem 
integrat, 
sigur şi 
eficient 
eonomic 

         
Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale  din raionul.Vulcanesti pentru furnizarea serviciilor  este eficientă 

 
 In scopul asigurarii 

durabilitatii proectului   
odata in an va fi  planificata  
intilnirea cu reprezentanti 

pertenerilor al proectului si 
ADR-ului, unde va fi  
monitorizate  calitatea 

imbunatatirii serviciilor 
populatiei raionului 

Vulcanesti,si calitatea 

Odata in an APL I 
(Primaria 

or.Vulcanesti 

APL I 
or.Vulcanesti, 

s.Etulia, 
s.Chismichioi 

Parteneri 
ADR UTA 
Gagauzia 

 Propriu Sistem 
integrat, 
sigur şi 
eficient 
eonomic 
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sistemului de gestionare a 

deseurilor solide 
municipale.Tod odata este 

planifecat efectuarea 
masurilor preventive de a 

efectua dezinfectarea 
containerelor si bazinelor, 

precum si repararea 
echipamentelor speciale.  

         
Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor …… este  îmbunătățită 

 3.1.Pentru a se asigura 
sustenabilitatea proectului 
Gospodaria Locativ 
comunala va reduce 
semnefacativ tarifele pentru 
cetatenii orasului. 
3.2. Gospodaria Locativ 
Comunala  din Vulcanesti  
in mod obligatoriu        
furnizeaza serviciu care  
deplinesc cerințele de 
calitate ale regulamentelor 
obligatorii și standardelor, 
normelor sanitare și a 
normelor 

 

Mereu APL I 
(Primaria 

or.Vulcanesti) 

    Sistem 
integrat, 
sigur şi 
eficient 
eonomic 

         
Rezultatul 4 : APL-urile din …. sunt capabili să gestioneze în mod eficient ………  

 
 Dupa realizarea 

proectului peste 
aproximativ un an 
APL Vulcanesti va   
aplica sistemul nou  

Odata in an APL I 
(Primaria 

or.Vulcanesti 

APL I 
or.Vulcanesti, 

s.Etulia, 
s.Chismichioi 

Parteneri 
ADR UTA 
Gagauzia 

  Sistem 
integrat, 
sigur şi 
eficient 
eonomic 
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pe o arie geografică 
mai mare prin 
colectarea deşeurilor  
menajere din 
localităţile rurale ale 
raioanelor Cahul 
satul Gavanoasa si 
satul Alexandru Ion 
Cuza   amplasate la 
distanţa de 10 km de 
gunoiştile 
intercomunale 
amenajate. an va fi  
planificata  intilnirea 
cu reprezentanti 
pertenerilor al 
proectului si ADR-
ului, unde va fi  
monitorizate  
calitateaimbunatatirii 
serviciilor populatiei 
raionului 
Vulcanesti,si 
calitatea sistemului 
de gestionare a 
deseurilor solide 
municipale 
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     Matricea Cadrul Logic  

Denumirea Proiectului    

Obiectivul/Scopul Proiectului Indicatori (max. 5) Surse şi mijloace de 
verificare 

Presupuneri 

Obiectivul General al Proiectului  
Modernizarea sistemului de gestionare a 
deșeurilor municipale solide și crearea unor 
condiții favorabile pentru populație 
raionului Vulcanesti, prin extinderea 
serviciului orăşenesc de colectare a 
deşeurilor din mediu urban în zonele rurale 
 
 

▪ Reducerea şi evitarea degradării 
continue şi necontrolate a calităţii solului 
şi a apei din localităţile r-l.Vulcanesti cu 
circa 80 % în perioada 2017-2027; 
▪ Extinderea serviciului de salubrizare 
intercomunal capabil şi funcţional spre 
realizarea obiectivlor de management 
sistemului de gestionare a deșeurilor 
municipale solide   
▪ Condiţii optime create pentru păstrarea 
biodiversităţii şi genofondului, a 
integrităţii sistemelor naturale  
▪ Creşterea competitivităţii locale şi 
regionale cu peste 20% în 12 luni 
postimplimentare 

Rapoarte ale ADR- 
UTA Gagauzia  
privind 
implimentarea 
proiectului către 
MCDR/FNDR. 
Rapoartea ale 
Centrului de 
Medicină Preventivă 
r-nal şi naţional. 
Rapoarte ale Biroului 
Raional de Statistică 
şi Inspecţiei 
Ecologice de Stat r-
nale şi naţionale. 
Datele Secţiilor de 
Economie, 
Agricultură r-nale. 

- Situaţie politică stabilă 
- Susţinerea factorilor de decizie 
- Climat favorabil pentru 
dezvoltarea socio-economică 
- Resurse umane calificate 
suficiente 

Obiectivele Specifice(max. 2) 
Modernizarea bazei materiale și tehnice a 
întreprinderilor municipale de locuințe și 
servicii comunale din Vulcănești prin 
achiziționarea de containere moderne 
pentru colectare separată și de gunoi a 
deșeurilor, mașini,camioane. 

2) Informații și eco-educarea publicului 
pentru a se conforma cu normele de 

• 5 gunoisti neutorizate lichidate 
• 100% acoperire de serviciu public 

de colectare a gunoiului 
• Proectate si ulterior construite 31 

de platfoarme noi in zona rurala si 
urbana  pentru colectarea 
deseurilor reciclabile 

• Amenajate 6 platforme existente 
in zona urbana 

• Instalate 147 euroutomberone   

Evidenţele statistice 
ale primăriilor şi ale 
Biroului de Statistică 
r-nal despre 
localităţile ţintă; 
Rapoarte ale CM 
Preventivă din 
raionul Vulcanesti;  
Datele cercetărilor de 
evaluare referitoare 

Riscuri: 
-Nefenantarea pina la capat  
evenementele programului 
Regional. 
-Schimbarea nivelului declarat 
al preturilor pentru 
echepamentele achizitionate 
(camioanele,conteinere etc  ) la 
momentul licitatiei. 
-Executarea 
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colectare și depozitare a deșeurilor separate. 

 

zincate  cu vol 1.1 lit. pentru 
colectarea deseurilor menajere 
receclabile 

• Instalate 3514  europubele   din 
plastic   cu volumul 120 litre in 
casele particulare 

• 5 autospeciale în dotare (3 euro 
cаmioane de gunoi cu incarcare  
din spate cu vol 6m3,  1 euro 
cаmioane de gunoi cu incarcare  
din spate cu vol 16m3, 1 
buldozer) 

• 25 de locuri noi de muncă create; 
            cetăţeni ecologic educaţi 

• Creştere numărului caselor 
beneficiare de serviciile 
menţionate cu 80% - pînă la 100 
% (anual cu 5%) prestate de către 
IM „Gospodaria Locativ 
Comunala” Vulcanesti în 
perioada 2017-2019 

• Creşterea nivelului de protecţie a 
mediului ambiant prin reducerea            
factorilor nocivi la nivel local 
cucirca 40 % pînă la finalizarea 
proiectului, iar anual cu 5%; 

• Conştientizarea cetăţenilor şi 
responsabilizarea acestora în 
legătură cu problemele de mediu, 
precum şi cele de sănătate şi 
economie; 
 
 

 
 

la calitatea serviciilor 
de aprovizonare cu 
apă; 
Procesele verbale ale 
adunării cetăţenilor 
din localităţile 
partenere. 
 

(necoresponzatoare) a 
contactelor de executanti 
municipale. 
IPOTEZE: 

Dezvoltarea activităţilor de 
valorificare a articolelor 
colectate; 
Aplicarea cu succes a strategiei 
de dezvoltare în domeniul 
serviciilor social-economice 
(salubrizare) ce constituie 
prioritate la nivel de raion şi 
regiune. 
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Rezultate  (max. 5 
• Constituirea UIP; 

 
• Dezvoltarea unui sistem de 

gestionare a deșeurilor municipale 
solide și crearea unor condiții 
favorabile pentru populație 
 

• Înfiinţarea prin extindere a 
serviciului desalubritate în mediul 
urban facilitînddezvoltarea în 
perspectivă în mediul rural adiacent 
 

• Deservirea unui număr mare de 
     Gospodării casnici-12000, agenţi       

Economici-250 şi instituţii publice- 30; 
 

• starea mediului ambiant 
îmbunătăţită (apă, aer curat, sol 
nepoluat); 

• indici de sănătate a populaţiei din 
localităţile raionului îmbunătăţiţi; 

• condiţii îmbunătăţite de trai a 
oamenilor;  

• condiţii favorabile de activitate a 
agenţilor economici; 

• localităţi curate, fără deşeuri; 
• gunoişti neautorizate lichidate; 
• arie de acoperire cu servicii de 

▪ UIP a proiectului în termen de 1 lună; 

▪ Sistem de gestiune creat prin extindere     
  în termen de 9 luni, constituit din:   

 Instalate 1000  Bacuri din plastic     
volumul 120 litre 

 Beneficiari direcţi   - 2200  
▪ Locuri de muncă -20 
▪ Pînă în luna a 5- cel puţin 1500 de     
  gospodării vor cunoaşte principalele    
  elemente ale procesului de salubrizare;  
▪ FP pînă la finele proiectului –luna 12      
  vor cumula cunoştinţe în domeniu   
  managementului proiectelor, oar   
  reprezentanţii Asociatului vor cunoaşte    
  procesul tehnologic de întreţinere a    
  sistemei nou construite.   
 
 
 

Evidenţele statistice 
ale primăriilor şi ale 
Biroului de Statistică 
r-nal despre 
localităţile ţintă; 
Rapoarte ale CM 
Preventivă din 
raionul Vulcanesti;  
Datele cercetărilor de 
evaluare referitoare 
la calitatea serviciilor 
de aprovizonare cu 
apă; 
Procesele verbale ale 
adunării cetăţenilor 
din localităţile 
partenere. 
 

IPOTEZE: 

Înfiinţarea în termen previzionat 
a platformei de staţionare a 
tehnicii de lucru a şantierului; 
Mai mulţi cetăţeni a localităţilor 
ţintă cred în utilitatea pe care o 
aduce procesul de salubrizare.  
Cetăţenii sunt dispuşi să achite 
la timp pentru serviciile 
prestate. 
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salubrizare lărgită. 

• cetăţeni ecologic educaţi 
 
Produse 

 
• 5 gunoisti neutorizate lichidate 
• 100% acoperire de serviciu public 

de colectare a gunoiului 
• Proectate si ulterior construite 31 de 

platfoarme noi in zona rurala si 
urbana  pentru colectarea deseurilor 
reciclabile 

• Amenajate 6 platforme existente in 
zona urbana 

• Instalate 228 euroutomberone   
zincate  cu vol 1.1 lit. pentru 
colectarea deseurilor menajere 
receclabile 

• Instalate 3500  europubele   din 
plastic   cu volumul 120 litre in 
casele particulare 

• Procurat si instalat 1 press de balotat 
deseurilor solide. 

• 5 autospeciale în dotare (2 euro 
cаmioane de gunoi cu incarcare  din 
spate cu vol 6m3,  1 eurocamion de 
gunoi cu incarcare  din spate cu vol 
8 m3, 1 euro cаmioane de gunoi cu 
incarcare  din spate cu vol 16m3, 1 
buldozer) 

• 25 de locuri noi de muncă create; 
• cetăţeni ecologic educaţi. 
• starea mediului ambiant 

îmbunătăţită (apă, aer curat, sol 
nepoluat). 
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• condiţii îmbunătăţite de trai a 

oamenilor 
• 10 503,4 m3/an deşeuri menajere 

solide evacuate 
 

    

Activităţi-cheie 
Grup de Activitate I – Constituirea echipei 
de implimentare. 
(Lunile1-9 trimestrul-I-IV) 
Activitatea 1 - Determinarea /Contractarea 
persoanelor în cadrul echipei de 
implimentare 
(luna-1 trimestrul –I) 
Activitatea 2 -  Organizarea şedinţelor 
echipei; 
(luna-1, 3,6, 9, trimestrul –I, II, III,) 
Activitatea 3 - Viziabilitatea proiectului. 
(luna-1-9 trimestrul –I – III 
Activitatea 4 Organizarea licitaţiei pentru 
procurarea  tehnicii specializate (luna 
9,10,11 trimestrul  I) 
4.1 Elaborarea documentaţiei  de licitaţie ( 
luna 9 , trimestrul I 
4.2 Publicarea  anunţului în  

Mijloace financiare 
 
MIJLOACE: 
▪ Resurse materiale: 

Birou pentru UIP,  
▪ Resurse umane:  

Unitatea de Implementare a Proiectului 
(1 persoana),  
▪ Mijloace de promovare:  

 
 2     Eurocamioane de gunoi cu incarcare 
din spate 5,5-6,0 m3 
 1     Eurocamion de gunoi cu incarcare  
din spate 8 m3 
 1     Eurocamioan de gunoi cu incarcare  
din spate 16 m3 
 1     Buldozer pentru curatirea 

Evidenţele statistice 
ale primăriilor şi ale 
Biroului de Statistică 
r-nal despre 
localităţile ţintă; 
Rapoarte ale CM 
Preventivă din 
raionul Vulcanesti;  
Datele cercetărilor de 
evaluare referitoare 
la calitatea serviciilor 
de aprovizonare cu 
apă; 
Procesele verbale ale 
adunării cetăţenilor 
din localităţile 
partenere. 
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BAP şi pe pagina web. a Agenţiei privitor la  
organizarea  licitaţiei (luna 10 trimestrul I)   
4.3 Desfăşurarea licitaţiei (luna 11 
trimestrul I) 
4.4 Evaluarea     ofertelor, încheierea şi 
semnarea contractului (Luna 11, Trimestrul 
I) 
4.5 Transmiterea tehnicii specializate 
procurate ÎM «Gospadoria Locativ 
Comunala» or Vulcanesti în gestiune 
economică (luna 11 trimestrul I) 
Activitatea 5. Organizarea licitaţiei pentru 
procurarea  tehnicii de birou ( luna 9 10 11 
trimestrul I) 
5.1 Elaborarea documentaţiei de licitaţie 
prin COP (luna 9 trimestrul I) 
5.2 Expedierea invitaţiilor de solicitare a 
ofertelor de preţuri( luna 10 trimestrul I) 
5.3. Desfăşurarea licitaţiei ( luna 11 
trimestrul I) 
5.4 Evaluarea ofertelor, încheierea şi 
semnarea contractului( luna 11 trimestrul I) 
5.5 Transmiterea tehnicii de birou  
procurate ÎM ”Servicii Publice”Cimişlia în 
gestiune economică (luna 11 trimestrul I) 
Activitatea 6 Desfăşurarea campaniei de 
informare a populaţiei privind metodele de 
colectare selectivă a DMS.( luna 3 4 5 6 
trimestrul I 
6.1 Organizarea  întâlnirilor, meselor 
rotunde, şedinţelor, conferinţelor, 
dezbaterilor;(luna 3 4 trimestrul I) 
6.2. Răspândirea bucletelor, broşurilor, 
pliantelor; ( luna 5 6 trimestrul I) 
6.3 Publicarea articolelor în presa locală; ( 

poliganilor de gunoi 
129  Eirotomberoane  zincate cu vol. 1.1, 
pentru colectarea seleciva deseurilor  
solide menajere, mixte  cu capac negru 
54 Eirotomberoane zincate cu vol. 1.1, 
pentru colectarea selectivа deseurilor  
receclabile. (Hirtie si carton) cu capac 
albastru 

45   Eirotomberoane din plasa metalica 
cu vol. 1.1, pentru colectarea selective 
deseurilor  receclabile. (Plastic) cu capac 
galben  

3500 Europubele  cu capacitatea  0.12m3 

 realizate din polietilena pentru colectarea 
selectiva deseurilor din case particulare 
din zona urbana si rurala 

 1  Pressa de balotat deseurilor solide 

, plasarea pe web-cite  a primariei 
Vulcanesti-4  şi a ADR-UTA Gagauzia -
4  scurtă prezentare -rezultatele şi 
beneficiile acestui proiect-1 la etapa 
finală.. 
▪ Resurse financiare: 

Valoarea totală a investitţiei:  
9 633 910,00 
Valoarea contribuţiei: 
 263000,00 lei 
Suma Solicitată de la FNDR: 
9 370 910,00 lei 
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luna 3 4 trimestrul I) 
 

 
Riscurile proiectului 
 

 
Nr 

Descrierea riscului Categoria,  

Impact (de la 1- 
semnificativ 

pînă la 4- 
nesemnificativ) 

 

Probabilitatea  
(de la 1- 

semnificativ 
pînă la 4- 

nesemnificativ) 
 

Măsuri de 
atenuare a 
riscurilor 

Partea 
respons

abilă 

Data 
identifi

cării 
riscului 

Data 
actualiz

ării 
Statutul 

 
Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală  armonizată …….. 
 

 
1 

   Nestabilitatea politica  

 Care ar putea duce la 
aplicarea pierderii sau 
reducerea veniturilor ca 
urmare amodificarilor 
politiciifuvernamentale 

 2 3     

Nu este 
identifica

ta 
 

2 Lipsa de experienta  a 
echipei de lucru la proect  2 1 

Crearea si 
punerea in 
aplicare a unui 
plan de 
gestionare a 
crizelor 

   

Nu este 
identifica

ta  
 

 
Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale ……. este eficientă 
 

 Neimplinire sau a unei        Nu este 
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3 exactitati de informatii 

asupra  dinamicii 
parametrilor tehnico –
economici, parametrii noi 
tehnologii 

 1 1 identifica
ta  
 

4 

Formarea  echipei de 
lucru –lucru in echipa 
defectuos, calificare 
redusa a membrilor 
echipei, sau neocoperirea 
domenilor de competenta 
specific proectului 

 
 

 
2 

 
1 

 

   

Nu este 
identifica

ta  
 



 

38 
 

 

Bugetul proiectului 
”Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești” 

  

Cheltuieli Unități Număr de 
unități 

Cost unitar 
(lei) 

Costuri 
(lei) 

inclusiv din contul 

FNDR Contribuția 
proprie Alte surse 

1 
Lucrări de 
construcție       203000 0 112000 80100 

1.1 

Construcția 
platformelor 
noi pentru 
amplasarea 
containerelor 
în zona urbană 
(Vulcănești) 

buc. 18 6161 110900 0 110900 0 

1.2 

Lucări de 
renovare a 
platforelor 
existente în 
zona urbană 
(Vulcănești) 

buc. 6 2000 12000 0 12000 0 

1.3 

Construcția 
platformelor 
pentru 
amplasarea 
containerelor 
în zona rurală 
(Etulia 7; 
Cișmichioi 6) 

buc. 13 6161 80100 0 0 80100 

2 

Unități de 
transport 
specializate     

  6475952 6475952 0 0 
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2.1 

Autospecială 
pentru 
colectarea 
deșeurilor  cu 
încărcare din 
spate V 6 m3 

buc. 3 1162042 3486126 3486126 0 0 

2.2 

Autospecială 
pentru 
colectarea 
deșeurilor  cu 
încărcare din 
spate V 16 m3 

buc.  1 2259746 2259746 2259746 0 0 

2.3 Buldozer buc. 1 730080 730080 730080 0 0 

3 

Echipament 
specializat 
pentru 
colectarea 
deșeurilor       

2890958 2890958 0 0 

3.1 
Eurocontainere 
zincate cu  
volumul 1,1 m3 

buc.  147 7714 1133958 1133958 0 0 

3.2 
Euro pubele cu 
volumul 0,12 
m3 

buc.  3514 500 1757000 1757000 0 0 

4 Servicii       64000 4000 60000 0 

4.1 
Serviciile 
managerului 
de proiect 

luni. 12 5000 60000 0 60000 0 

4.2 Panouri 
informationale buc. 2 2000 4000 4000 0 0 

  COST TOTAL       9633910 9370910 182900 80100 
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Nota explicativă a bugetului: 

 
Capitolul 1. Lucrări de construcţii (Contribuţie). 
 
 

Nr  
d/o Cheltuieli Unitate 

Număr 
de 

unităţi 

Cost 
unitar 
(in Lei) 

Costuri  
(in Lei) 

1.1 
Extinderea serviciului de gestionare a 
deşeurilor prin  amenajare platfoarmelor 
existente in zona urbana  

Buc 6 2000 12000 

1.2. 
Extinderea serviciului de gestionare a 
deşeurilor prin constructia  platfoarmelor  
noi  in zona urbana 

Buc 18 6161 110900 

1.3 
Extinderea serviciului de gestionare a 
deşeurilor prin constructia  platfoarmelor  
noi  in zona rurala 

Buc 13 6161 80100 

1.4 In total amenajarea si constructia 
platformelor Buc 37  203000  

 
 
 
 
 
Capitolul 2. Unităţi de transport specializate si echipament pentru balotaredese (solicitare 
către FNDR) 
 
 

Nr  
d/o 

Denumirea  
investiţiei cantitate 

Preţul 
p/u unitate 
de masură 

Cost total, lei 

 2.1. 

Eurocamioane 
de gunoi cu 
incarcare  din 
spate 6 m3    3 1162042 3486126 

 2.2. 

Eurocamioan 
de gunoi cu 
incarcare  din 
spate 16 m3      1 2259746 2259746 

 2.3. 

Buldozer pentru 
curatirea 
poliganilor de 
gunoi     1 730080     730080 

Total       6475952 
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Capitolul 3. Echipament specializat pentru colectarea deseurilor 
 

Nr  
d/o Cheltuieli Unitate 

Număr 
de 

unităţi 

Cost 
unitar (in 

Lei) 

Costuri  
(in Lei) 

3.1. Eurocontainere zincate cu  volumul 1,1 
m3 

Buc 147 7714 (cu 
TVA) 1133958 

3.2. 

europubele  cu capacitatea  0.12m3 
 realizate din polietilena pentru 
colectarea selectiva deseurilor din case 
particulare din zona urbana si rurala 

Buc 3514 500 1757000 

      
      
      

Total  Buc 3661  2890958 
 

 
 

ÎNAINTE DE A ÎNAINTA PROPUNEREA  DVS., 
VERIFICAŢI  DACĂ FIECARE  COMPONENTĂ 
ESTE COMPLETĂ ŞI DACĂ ACEASTA 
CORESPUNDE CRITERIILOR INDICATE: 

 

Trebuie să fie 
completat de 
către aplicant 

Trebuie să fie 
completat de 
către ADR 
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 II. APLICANTUL 
 
1. IDENTITATEA 
 

Denumirea juridică 
completă: Primăria or. Vulcanesti 

Adresa juridică:  APL-1 

Numărul de telefon: codul 
oraşului + numărul 0 293 2-18-80 

Numărul de fax: codul oraşului 
+ numărul 0 293 2-18-80 

Adresa electronică: Primaria  vulcanesti@mail.ru 

Pagina web: Vulcanestimd mozello.ru 

Persoana de contact implicată 
în proiect: 

 Costanda Cornel 

 Da Nu Da Nu 

1.Termenul limită a fost respectat      

2. A fost completat anume formularul de cerere de 
finanţare, publicat pentru această solicitare.  

     

3.  Cererea de finanţare este scrisă în limba de stat      

4.  Există un  exemplar original şi 2 copii ale acestuia      

5.  Este anexat un CD      

6.  Cadrul logic a fost completat şi este anexat       

7.  Bugetul şi nota explicativă este prezentată în 
formatul solicitat, este estimat în lei şi e anexat 

     

8.  Proiectul nu  durează mai mult de 36 de luni ( 
durată maximă permisă) 

     

9.Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi materialele 
grafice, schiţele, desenele tehnice 

     

10. Devizul general: Formularul 9 conform CP L 
01.01.2001 confirmat de proiectant 

     

11. Raportul de verificare a proiectului       
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Adresa electronică a persoanei 
de contact: 

cornel.rmvl85@gmail.com 

  
Orice schimbare a adresei poştale,  a numerelor de telefon, de fax şi, în special, a adresei 
electronice, trebuie să fie notificată în scris ADR-ului. ADR-ul nu este responsabilă în cazul 
imposibilităţii de a contacta aplicantul. 
 

III. PARTNERII APLICANTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI 
 
 
1. Date despre PARTENERI 
 
Această rubrică trebuie să conţină informaţia necesară pentru  fiecare organizaţie-partener, 
conform secţiunii 2.1.2 a din Instrucţiunea utilizatorului. 
 

 Partenerul 1  

Denumirea juridică 
completă (denumirea 
întreprinderii) 

Administratia raionului Vulcanesti, str Lenina 196 APL II 

Statutul juridic APL-II. 

Adresa juridică R. M.  UTA Gagauzia , r-nul Vulcanesti, str. Lenina .196 MD -
5300 

Persoana de contact Terzi Fiodor Georgii 

Numărul de telefon 0 293 2-02-40  0 69135278 

Numărul de fax  

Adresa electronică Admin_vul@mail.md 

Experienţa în proiecte 
similare 

Da 

Felul în care a cooperat cu 
aplicantul 

Prezentarea informaţiei în scopul elaborării  

Implicarea şi rolul 
partenerului în 
implementarea proiectului 

▫ Asistenţă în vederea obţinerii actelor necesare implimentării. 
▫ Implicare în procesul de obţinere a actelor necesare . 
▫ Se implică în procesul de contractare a gospodăriilor casnice 
▫ Asigura de comun cu UIP viziabilitatea proiectului. 

mailto:Admin_vul@mail.md
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propus ▫ Contractează serviciile necesare obţinerii durabilităţii   

   investiţiilor efectuate de comun cu partenerii. 
 
. 

 

 

     2. Date despre PARTENERI  
 
      Această rubrică trebuie să conţină informaţia necesară pentru  fiecare organizaţie-partener,       
conform secţiunii 2.1.2 a din Instrucţiunea utilizatorului. 
 

 Partenerul 2 

Denumirea juridică 
completă (denumirea 
întreprinderii) 

Primaria s.Chismicioi  

  APL-1 

Adresa juridică R. Moldova,r-ul Vulcanesti  s.Chismichioi, st, CP- 5351 

Persoana de contact Madjar Peotr 

Numărul de telefon 0 29363236 

Numărul de fax 0 29363236 

Adresa electronică primaria.chismichioi@mail.ru 

Experienţa în proiecte 
similare. 

Nu 

Felul în care a cooperat cu 
aplicantul 

 

Implicarea şi rolul 
partenerului în 
implementarea proiectului 
propus 

▫ Asistenţă în vederea obţinerii actelor necesare implimentării. 
▫ Implicare în procesul de obţinere a actelor necesare . 
▫ Se implică în procesul de contractare a gospodăriilor casnice 
▫ Asigura de comun cu UIP viziabilitatea proiectului. 
▫ Contractează serviciile necesare obţinerii durabilităţii   
   investiţiilor efectuate de comun cu partenerii. 
 

 
 
 3. Date despre PARTENERI  
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Această rubrică trebuie să conţină informaţia necesară pentru  fiecare organizaţie-partener, 
conform secţiunii 2.1.2 a din Instrucţiunea utilizatorului. 
 

 Partenerul 3 

Denumirea juridică 
completă (denumirea 
întreprinderii) 

Primăria c. Etulia  

Statutul juridic  APL-1 

Adresa juridică R. Moldova, r-nul. Vulcanesti, c. Etulia, CP- MD- 

Persoana de contact Cula Georgii 

Numărul de telefon 069707618 

Numărul de fax  

Experienţa în proiecte 
similare. 

Nu 

Felul în care a cooperat cu 
aplicantul 

N/A 

Implicarea şi rolul 
partenerului în 
implementarea proiectului 
propus 

 

 ▫ Asistenţă în vederea obţinerii actelor necesare implimentării. 
▫ Implicare în procesul de obţinere a actelor necesare . 
▫ Se implică în procesul de contractare a gospodăriilor casnice 
▫ Asigura de comun cu UIP viziabilitatea proiectului. 
▫ Contractează serviciile necesare obţinerii durabilităţii   
   investiţiilor efectuate de comun cu partenerii. 
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IV. DECLARAŢIA DE PARTENERIAT 
 
Important: Această declaraţie trebuie să fie depusă atît de aplicant cît şi de  fiecare partener. 
 

Un parteneriat reprezintă o relaţie dintre două sau mai multe organizaţii, cu  responsabilităţi 
comune, din momentul  preluării proiectului finanţat din FNDR. Pentru derularea cu succes a 
proiectului e necesar ca toţi partenerii să manifeste conştiinciozitate şi să convină asupra 
următoarelor cerinţe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească formularul 
cererii de finanţare şi să înţeleagă, pînă a solicita finanţarea, rolul lor în proiect. 

 
1. Partenerii trebuie să cunoască condiţiile de implementare a proiectului, precum şi  
    obligaţiile lor în cadrul  proiectului. 

 
2. Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi şi să-i informeze complet  
    despre modul cum derulează proiectul. 

 
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative şi financiare ) cu privire la  
    implementarea proiectului. 

 
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative referitoare la activităţi,  
    parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În cazul cînd există neînţelegeri şi un    
    astfel de acord nu poate fi încheiat, aplicantul va prezenta modificările respective    
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    pentru  aprobare la ADR. 

 
Eu am citit şi aprob conţinutul cererii de finanţare: Petrioglu Victor 
Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale  practicilor bune de parteneriat 
 
 

Denumirea: Optimizarea sistemului gestionarii deseurilor solide in r.Vulcanesti 

Organizaţia: Primăria or. Vulcanesti 

Funcţia: Primar or. Vulcanesti 

Semnătura:  Petrioglu Victor 

Data şi locul: 20.07.2016, or. Vulcanesti, CP- MD 5301 

 
Eu am citit şi aprob conţinutul cererii de finanţare: Terzi Feodor  
Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale  practicilor bune de parteneriat 
 
 
 

Denumirea: Optimizarea sistemului gestionarii deseurilor solide in r.Vulcanesti 

Organizaţia: Administratia Raionului Vulcanesti 

Funcţia: Presedintele raionului Vulcanesti 

Semnătura: Terzi Feodor 

Data şi locul: 15.04.2016, or. Vulcanesti, CP- MD 5301 

 
 
 
 
 
Eu am citit şi aprob conţinutul cererii de finanţare: Madjar Piotr  
Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale  practicilor bune de parteneriat 
 
 
 
 

Denumirea: Optimizarea sistemului gestionarii deseurilor solide in r.Vulcanesti 

Organizaţia: Primăria sat. Chismichioi 

Funcţia: Primar sat. .Chismicioi 
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Semnătura:  Madjar Piotr 

Data şi locul: 15.04.2016, or. Vulcanesti, CP- MD 5301 

 
 
 
 
Eu am citit şi aprob conţinutul cererii de finanţare: Cula Georgii 
Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale  practicilor bune de parteneriat 
 
 
 
 

Denumirea: Optimizarea sistemului gestionarii deseurilor solide in r.Vulcanesti 

Organizaţia: Primăria s.Etulia 

Funcţia: Primar s.Etulia 

Semnătura:  Cula Georgii 

Data şi locul: 15.04.2016, or. Vulcanesti, CP- MD 5301 
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V. ASOCIAŢI AI APLICANTULUI, PARTICIPANŢI  LA PROIECT 
 

1. DATE DESPRE ASOCIAŢI 
 
Fiecare organizaţie asociată va completa în mod obligatoriu acest tabel conform datelor/cerinţelor 
din secţiunea 2.1.2 a Instrucţiunii utilizatorului. Astfel, numărul tabelelor va corespunde numărului 
asociaţilor. 
  

 Asociatul 1 

Denumirea juridică 
completă (denumirea 
întreprinderii) 

IM «Gospodaria Locativ Comunala» din Vulcanesti 

Statutul juridic INTREPRINDEREA  MUNICIPALĂ 

Adresa juridică or. Vulcanesti  str.Gertsena nr. 34, CP-MD 5301 

Persoana de contact Costev Ivan 

Numărul de telefon 0293 2-18-94 

Numărul de fax 0293 2-19-40 

Adresa electronică t-stoianova87@mail.ru 

Implicarea şi rolul 
partenerului în 
implementarea proiectului 
propus 

Va asigura gestionarea deseurilor solide prin menegment 
calitativ si eficient  
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VI. LISTA DE VERIFICARE 

 
DATE ADMINISTRATIVE Tabelul va  fi completat de către aplicant 

Numele/denumirea aplicantului/ 
organizaţiei 

Primăria or. Vulcanesti 

Statutul juridic4 Non-profit, APL -I 

Data înregistrării organizaţiei 

Extras №19199 от 24.07.2015 

Denumirea: Primăria or. Vulcanesti 

Statutul juridic: Non-profit, APL -I 

Partenerul 1 Denumirea: Administratia raionului Vulcanesti 

Statutul juridic: Non-profit, APL –II. 

Partenerul 2 

 

Denumirea: Primăria or. Сhismicioi 

Statutul juridic: Non-profit, APL –I. 

Partenerul 3 

 

Denumirea: Primaria or.Etulia  

Statutul juridic: Non-profit, APL-I. 
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