
 

Fișă Concept de Proiect 

Titlul proiectului: Un mediu curat prin crerea unui sistem durabil al managementul deşeurilor 
Localizare: Orașul Călărași, comuna Tuzara, Selește si Nișcani 
Aplicant: Primăria orașul Călărași  
Parteneri: Consiliul raional Călăraşi, Primăria com.Tuzara, Primăria s.Nişcani, Primăria or. 

Ungheni 
Obiectivul general al 

proiectului 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin dezvoltarea unui sistem eficient al 
managementul deşeurilor pentru  locuitorii din  raionului Călăraşi şi Ungheni.  
- Crearea accesului a  20501 cetăţeni din raionului Călăraşi la un sistem european 
eficient de colectare separată a deşeurilor; - Sporirea nivelului de conştientizare a 
populaţiei  rn. Călăraşi şi Ungheni în domeniu managementului deşeurilor; - 
Consolidarea capacităţilor APL  şi Î.M.”Gospodăriei Comunal Locative Călăraşi” în 
parteneriat cu oraşul Ungheni. 

Succintă descriere a 

proiectului: 

Necesitatea proiectului este dictată de starea actuală nesatisfăcătoare  privind 
managementul deşeurilor menajere în localătăţile din raionul Călăraşi, îndeosebi în 
oraşul Călăraşi şi localităţile învecinate, com. Tuzara (  s.Tuzara şi s. Sălişte-Nouă) 
şi s. Nişcani. Din lipsa surselor financiare, a experienţei şi a capacităţilor 
manageriale ai specialiştilor Î.M. „Gospodărie Comunal Locativă ”( GCL) Călăraşi 
şi APL nivel I şi II din rn Călăraşi, nu are loc procesul de colectare separată a 
deşeurilor. Starea nesatisfăcătoare a platformelor de precolectare, containerilor( în 
unele locuri lipsa lor) cît şi lipsa utilajelor de evacuare a deşeurilor duc la apariţia 
gunoştilor neautorizate, care la rîndul lor duc  la poluarea intensiva a apei, aerului şi 
solului. Cunoştinţele reduse ale populaţiei din zonă centru privind selectarea 
deşeurilor  duc la pierderea componentelor valoroase de  materii reciclabile,  

Activități necesare: • Activităţi iniţiale de pregătire şi coordonare; 
• Capmania de informare şi sensibilizare a populaţiei  
• Achiziţionarea echipamentelor şi utilajelor  
• Asigurarea funcţionalăa sistemului de management al deşeurilor;  
• Instruirea personalului APL şi GCL; 

Rezultate așteptate: 30 platforme de precolectare ,120 eurocontainere, 20100 saci menajeri, 300 urne de 
gunoi din metal, o autospecială de salubrizare, un compresor de balotare a deşeurilor 
reciclabile ,  maşină pentru curăţirea străzilor. 

Statutul actual al 

proiectului: 

Faza incipienta 

Durata de 

implementare 

24 de luni 

Costuri estimative: 4 326 090 lei 

 


