Fişă Concept de Proiect
Crearea sistemului de management al deşeurilor solide în regiunea de dezvoltare Centru
Proiectul este localizat în Regiunea de Dezvoltare Centru. La etapa iniţială colectarea
deşeurilor managere solide se va face în mai multe localităţi din r.Anenii Noi, apoi
transportate la poligonul de deşeuri din s. Bulboaca al aceluiaşi raion. La următoare etapă se
prevede includerea în proiect a mai multor localităţi din raioanele Regiunii Centru.
Deasemenea, este preconizată şi achiziţionarea echipamentului pentru efectuarea sortării şi
utilizării cît mai eficiente ale deşeurilor.
Aplicant:
Primăria Bulboaca
Parteneri
Anenii Noi, Roşcani, Calfa, Hîrboveţ, Speia, Teliţa, Cobusca Nouă, Gura Bîcului
Obiectivul general Instituirea unui sistem regional de colectare a deseurilor menajere pentru asigurarea
al proiectului:
salubrizării adecvate a 9 localităţi din regiunea de dezvoltare Centru
Succintă
Localităţile implicate în proiect se află în imediata apropiere a rîului Nistru şi a r. Bîc.
descriere a
Deoarece la moment nu se face colectarea organizată a deşeurilor solide, acestea din urmă
proiectului:
sunt aruncate de către locuitori în diferite locuri, formînd astfel numeroase gunoişti
neautorizate. Majoritatea acestor gunoişti sunt în apropierea surselor de apă şi mai ales a
rîurilor Nistru şi Bîc. Împactul negativ în acest caz are o extindere mult mai mare decît
localităţile implicate în proiect la această etapă.
Avantajele principale ale proiectului sunt: proiectul este bazat pe extinderea unui serviciu
de salubritate existent; proiectul dispune de un puternic potenţial multiplicativ deoarece
poate fi extins pe o arie geografică mult mai mare decît cea iniţială.
Activităţi
1. Elaborarea schemei generale de amplasare a platformelor de acumulare a deşeurilor
necesare:
menajere
2. Amenajarea poligonului de deşeuri solide în s.Bulboaca
3. Achiziţionarea transportului specializat pentru colectarea şi transportarea deşeurilor
solide
4. Procurarea şi instalarea numărului necesar de containere pentru deşeuri menajere şi a
inventarului specializat
5. Desfăşurarea de programe de instruire, informare şi educare a beneficiarilor asupra
necesităţi colectării selective a deşeurilor reciclabile
Rezultate
Crearea unui serviciu eficient de management al deşeurilor ar avea ca rezultat ameliorarea
aşteptate:
situaţiei ecologice în localităţile beneficiare în special şi a întregii regiuni în general.
Locuitorii vor beneficia de serviicii calitative şi accesibile în acest domeniu.
Statutul actual al
Sînt în căutare de resurse financiare
Titlul proiectului:
Localizare:

proiectului:
Durată estimativă: 12 luni
Costuri
7 077 730,00 lei
estimative:

