
 

Fişă Concept de Proiect 

Titlul proiectului: Locaţie turistică curată – opţiunea turistului 

Localizare: Regiunea de Dezvoltare Centru, r.Rezina, Localităţile: Saharna, Ţipova, Horodişte, Cuizăuca, 
Trifeşti, Pripiceni, Dobruşa, Şoldăneşti, Vadul Raşcov, Socol.  

Aplicant: Consiliul Raional Rezina 
Parteneri 
 

• Consiliul raional Șoldănești; 
• Consiliul local Saharna Nouă; 
• Consiliul local Lalova; 
• Consiliul local Horodiște; 
• Consiliul local Cuizăuca; 
• Consiliul local Trifești; 
• Consiliul local Pripiceni.  

Obiectivul general 
al proiectului: 

Îmbunătăţirea situaţiei mediului ambiant în locaţiile turistice din Regiunea de Dezvoltare Centru 

Succintă 
descriere a 
proiectului: 
 
 

Raionul Şoldăneşti şi raionul Rezina sunt printre cele mai deprivate raioane din Republica Moldova, 
plasându-se pe locul 2 şi respectiv 3. Implementarea acestui proiect va genera creşterea activităţii 
economice în raioanele Rezina şi Şoldăneşti şi implicit va duce la dezvoltare socio-economică 
echilibrată şi durabilă şi va reduce dezechilibrul nivelurilor de dezvoltarea dintre regiuni şi în 
interiorul ei. 
Necesităţile de implementare a proiectului sunt: a) Pe teritoriul locaţiilor nu sunt amenajate 
locuri speciale pentru colectarea deşeurilor; b) Locaţiile nu beneficiază de servicii de salubrizare; c) 
Cca 190 mii de persoane, care vizitează anual locaţiile turistice, se confruntă cu problema 
salubrizării, d) Apariţia gunoiştilor spontane care influențează starea mediului ambiant şi scade din 
atractivitatea locaţiei; e) Angajaţii locaţiilor turistice nu reuşesc să lichideze gunoiştile spontane în 
timp util, afectând aspectul estetic al locaţiilor; f) Poluarea excesivă bazinului râului Nistru, g) 
Populaţia vizitatoare nu conştientizează impactul negativ al depozitării gunoiului în locuri 
neamenajate. 

Activităţi 
necesare: 
 
 
 

• Lansarea proiectului; 
• Acordarea asistenţei ÎM Rezina Tur în prestarea serviciului de salubrizare : 
• Crearea infrastructurii pentru colectarea deşeurilor din locaţiile turistice implicate în proiect; 
• Promovarea activităţilor implementate în cadrul proiectului.  

Rezultate 
aşteptate: 

• 10 locaţii turistice beneficiare de servicii de colectare a deşeurilor 
• 8000 m3 de deşeuri menajere evacuate anual 
• 1500 m3 de sticle din plastic colectate anual 
• Îmbunătăţirea stării mediului în raioanele Rezina şi Şoldăneşti 
• Lichidarea gunoiştilor spontane de pe teritoriul locaţiilor turistice 
• Îmbunătățirea aspectului locaţiilor 
• Creşterea numărului de turişti ca rezultat la salubrizării şi amenajării locaţiilor turistice 

Statutul actual al 
proiectului:  

In cautare de surse de finanțare. 

Durată estimativă:  9 luni 
Costuri 
estimative:  

2 855 895,00 Lei 

 


