
Matricea Cadrul Logic 
Denumirea Proiectului: OPTIMIZAREA SISTEMULUI GESTIONARII DESEURILOR SOLIDE IN RAIONUL VULCANESTI 

 
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 Vulcănești, prin extinderea 
serviciului orășenesc de colectare a 
deșeurilor din mediu urban în zonele rurale 
 
 

▪ Reducerea și evitarea degradării 
continue şi necontrolate a calității solului 
și a apei din localitățile r-l.Vulcănești cu 
circa 80 % în perioada 2017-2027; 
▪ Extinderea serviciului de salubrizare 
intercomunal capabil și funcțional spre 
realizarea obiectivelor de management a 
sistemului de gestionare a deșeurilor 
municipale solide   
▪ Condiții optime create pentru păstrarea 
biodiversității și 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) 
1) Modernizarea bazei materiale și tehnice a 
întreprinderilor municipale de locuințe și 
servicii comunale din Vulcănești prin 
achiziționarea de containere moderne pentru 

• 5 gunoisti neutorizate lichidate 
• 100% acoperire a zonei urbane cu 

serviciu public de colectare a 
gunoiului  

• Proectate si ulterior construite 27 
de platforme noi in zona rurala si 

Evidenţele statistice 
ale primăriilor şi ale 
Biroului de Statistică 
r-nal despre 
localităţile ţintă; 

Riscuri: 
-Nefenantarea pina la capat  
evenementele programului 
Regional. 
-Schimbarea nivelului declarat 
al preturilor pentru 
echepamentele achizitionate 



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. 

 

urbana  pentru colectarea 
deșeurilor reciclabile 

• Amenajate 7 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 

• 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 

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. 
 

(camioanele,conteinere etc  ) la 
momentul licitatiei. 
-Executarea 
(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. 



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; 

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;  

▪ 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. 
 



• condiţii favorabile de activitate a 
agenţilor economici; 

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

salubrizare lărgită. 
• cetăţeni ecologic educaţi 
 
Produse 

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

de colectare a gunoiului 
• Proectate si ulterior construite 27 de 

platfoarme noi in zona rurala si 
urbana  pentru colectarea deseurilor 
reciclabile 

• Amenajate 7 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). 

• 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- III) 
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  III - IV) 
4.1 Elaborarea documentaţiei  de licitaţie ( 
luna 9 , trimestrul III) 
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:  

 
 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  Eurotomberoane  zincate cu vol. 1.1, 
pentru colectarea deșeurilor  

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. 
 

 



BAP şi pe pagina web. a Agenţiei privitor la  
organizarea  licitaţiei (luna 10 trimestrul 
IV)   
4.3 Desfăşurarea licitaţiei (luna 11 
trimestrul IV) 
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 IV) 
Activitatea 5. Organizarea licitaţiei pentru 
procurarea  tehnicii de birou ( luna 9 10 11 
trimestrul III - IV) 
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 III) 
5.3. Desfăşurarea licitaţiei ( luna 11 
trimestrul IV) 
5.4 Evaluarea ofertelor, încheierea şi 
semnarea contractului( luna 11 trimestrul 
IV) 
5.5 Transmiterea tehnicii de birou  
procurate ÎM «Gospadoria Locativ 
Comunala» or Vulcanesti în gestiune 
economică (luna 11 trimestrul IV) 
Activitatea 6 Desfăşurarea campaniei de 
informare a populaţiei privind metodele de 
colectare selectivă a DMS.( luna 3 4 5 6 
trimestrul I 

3514 Europubele  cu capacitatea  0.12m3 

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

 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 



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; ( 
luna 3 4 trimestrul I) 
 

 
 


