
 
Fişă Concept de Proiect 

 

Titlul proiectului: Poligon modern de depozitare a deşeurilor - necesitate vitală pentru protecţia mediului 
ambiant   

Localizare: Regiunea Centru, Raionul Străşeni, satele Cojuşna, Sireţi, Roşcani 
Aplicant: Primăria s. Cojuşna 
Parteneri Primăria s. Sireţi, Primăria s. Roşcani 
Obiectivul general 
al proiectului: 

Crearea unui sistem integrat al managementului deşeurilor la nivel regional 

Succintă 
descriere a 
proiectului: 
 
 

Necesitatea elaborării unui astfel de proiect a rezultat din situaţia creată în aceste trei 
sate la capitolul management al deşeurilor, în special ceea ce priveşte depozitarea acestora, 
lipsind cu desăvîrşire un poligon autorizat de depozitare a deşeurilor, fiecare sat depozitînd 
deşeurile pe poligoane improvizate neautorizate cu grad sporit de poluare atît a apelor 
freatice a solului cît şi a zonelor adiacente poligoanelor, care datorită faptului că nu sunt 
îngrădite sunt împînzite de deşeuri de diferită natură ceea ce duce la imposibilitatea 
prelucrării acestora precum şi a utilizării în alte scopuri (păşuni, locuri de recreaţie, turism 
etc.) 

Suplimentar, datorită aceluiaşi fapt, depozitarea deşeurilor în aceste sate este dificil de 
controlat ceea ce a dus la depozitarea haotică a deşeurilor la periferiile acestora ştirbind 
caracterul estetic al satelor.  

Odată cu implementarea acestui proiect vor putea fi lichidate gunoiştile neautorizate 
din aceste localităţi, avînd un loc permanent de stocare a acestora cu căi adecvate de acces, 
cu două gropi de depozitare, sectoare de depozitare a gunoiului de origine vegetală şi celui 
de la excavarea gropilor pentru transvazarea deşeurilor compactate pe straturi cu o zonă 
verde adiacentă aceasta ducînd la reducerea semnificativă a gradului de poluare a 
localităţilor vizate.  

În urma lichidării gunoiştilor neautorizate, terenurile anterior poluate vor putea fi 
utilizate în alte scopuri. 

Activităţi 
necesare: 
 

• Construcția poligonului; 
• achiziţia utilajului de manevrare cu deşeurile pe poligon; 
• achiziţia utilajului de transportare a deşeurilor reciclabile către centrele de colectare; 
• activităţi de lichidare a gunoiştilor neautorizate; 
• activităţi de informare; 
• activităţi de administrare şi monitorizare. 

Rezultate 
aşteptate: 
 
 
 

• 10 gunoişti neautorizate lichidate; 
• 16 mii m3 de deşeuri colectate din care: max. 10% depozitate iar 90% reciclate; 
• gestionarea eficientă a deşeurilor menajere; 
• 1 gunoişte autorizată creată. 

Statutul actual al 
proiectului:  

In cautare de surse de finanțare. 

Durată estimativă:  12 luni 
Costuri 
estimative:  

4 056 520,00 

  

 
 


