




Ex: S.Gucan 
tel./ fax: (022) 73 76 60 
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un autcgreider; 
o presa de balotat masele plastice: 
constructia a I 0 platforrne de precclectare a descurilor menajere: 

Astfel, prin realizarea proiectului se va obtine: 
un efect ecologic bine definit, masurabil si de durata: 
efectele necesare, corespunzatoare prioriiatilor fonclului ecologic; 
un aport esential In dorneniul constientizarii si deprinderii populatiei cu un rnagcmeut 

al deseurilor, adecvat cerintelor legale; 
Deci, prin restructurarea activitatii Serviciului de salubrizare. consolidarca c[lpJcit<l\ii de presrar. .. · 

a serviciilor prin dotare tehnica, materiale $i resursc urnane. pt)1.ip:1 gcogrnlid :1,anta,10<1:->~1 ch: 

arnplasare, se of era posibiluati mari pentru crearea unui serviciu cornunitar c Iicient mcdiulut th.: 
gestionare a deseurilor. 

Pornind de la ccle expuse, cousideram oportuna implememnrea proicctului .Modernizareu 
serviciului de salubrizare Coloniia - viitor curai'' cu condiua crectuarii. evaluarii prealabile/ 
evaluarii impactului asupra rnediului inconjurator I~ i11-;t<d:1\i:1 poligor.uhu ,k inhun .. 1rl· :1 
deseurilor menajere al cornunei, in ierneiul art.iart. 7,9 ~i pct. 11. lii.b diu ancxa ? ale l.egii X6 din 
29.05.2014 $i avizarea arnplasarii si constructiei acestuia cu toate organe!e de resort. mclusiv cu 
Expertiza Ecologies de Stat. 

Prin urrnare, realizarea acestui proiect cu cofinantare la FEN, va f posibila dear ulterior 
· intrunirii conditiilor expuse rnai sus si cu conditia respectani bugeiului In toaie cate roriilc de 

cheltuieli, cu prezentarea rapoarielor narativc ~i Iinanciarc. 

localitate; 

In localiiatea mentionata evacuarea si depozitarea finala a deseurilor se face in perirnetrul gunoisiii 
neautorizate pentru aceasta, fiind autorizata/coordonata dear eta pa de elaborare a proiectului ·de 

-executie. 
Solutionarea situatie! fa cauza .se propune prin: 

procurarea a 1300 pubele individuale; 
30 containere pentru deseuri menajere; 
20 containere pentru mase plastice; 
achizitionarea unei auiospeciale de dimensiuni mici pcntru coleciarea deseurilor din 
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3.3. Plata pentru implementarea proiectului se va efectua in transe: 
Prima tran~a - 10 % in avans 
Transele urmatoare - in conformitate cu volwnele de lucrari executate 
Ultima transa - 10% la prezentarea actului de receptie la terminarea lucrarilor •. ,.. . . ) .. 

·~·· . ... .... * ....... 
4. Modul ~i conditiile de predare-primire a servieiilor: . ~·, '. r~ : . .:. ''., 

.. ... ,,,..'. . .. ., ' }• 

4.1.Primirea-predarea lucrarilor efectuate in cadrul proiectului se va efectuain t~iinen ·-q~· \q·· 
zile din momentul executarii integrale a proiectului. Actul de primire-predare ~ fl ~Xi.¥~ 

(suma in cifre ~i litere) 
3.2. Suma grantului poate fi modificata prin diminuare, in baza rezultatelor concursului de 
angajare a organizatiei de constructie pentru executarea lucrarilor prevazute in proiect si dupa 
caz, a concursului pentru procurarea bunurilor pentru necesitatile proiectului. Suma 
actualizata va reprezenta diferenta dintre suma cumulativa a contractelor incheiate de 
beneficiar, ca rezultat al concursurilor mentionate mai sus, pe de o parte, si suma contibutiei 
comunitatii (si/sau alte surse), care constituie nu mai putin de 15% din costul proiectului. 

3. Costul ~i ordinea de plata 
· contract se stabileste in lei moldovenesti ~i constituie .. 

---"'L.J~~~~~~-.LLJ..:::.::!:::2~-...Li.UC.t.:::::z'.4....!:::::."L::::/,.~L---------- lei. 

2. Termenele de executare 
2.1. Termenul de executare a proiectului de la data semnarii pina la J-f ~ /. rt(?(.l'. 
2.2. Tennenul de executare integrala a unor etape individuate lntru implementarea proiectului 
se stabilesc conform planului de lucru parte inseparabila a proiectului . 

1.1. Conform deciziei Consiliului de Administrare al Fondului Ecologic National din 09.09.16 
procesul-verbal or. 3 din 09. 09. 2016, Beneficiarul a fost declarat invingator prin aprobarea 

p7,_~~;%?i3cP · =e ~ .. ~~~v~ 
1.2. Donatorul acorda, i eneficiarul prime_§te un grant in suma de 

• lei 
(suma in cifre ~i Ii ere) 

pentru realizarea proiectului stipulat in pct. 1.1. 
1.3. Grantul va fi utilizat in exclusivitate pentru realizarea scopului ~i obiectivelor specificate 
in proiectul prezentat Donatorului de catre Beneficiar: 

1. Obiectul contractului 

reprezentat prin Ministru - Valeriu Munteanu, care actioneaza in baza regulamentului pe de 

o parte, si ~v ,. ~'..L /lf ~, • - 
.Beneficiar:. ~ ~· ~ ·-~ 

rep:ezen~at prm~· .~ cttOile'aza m baZa ~ = 
au incheiat prezen ontract p d toarele: · 

Dona tor: Ministerul Mediului 

Contract nr.J)lt3,tt:J- f)£J£ 

mun. Chisinau Data ofd.(?.9. 16' 

:.. 



Banca.+-i~~~~~4 
Str.+:...L..c..,--t;,.....c,,___,~~' 

or.-------- 
str. 
tel. _?J_'l_£_2-:_i:_~-~-'£41'/ tl/ of J.f 3~ p V 
cont de decontare: -- 

· 8. Rechizitele juridice, postale ~i bancare ale Partilor 
«Donatorul» 
l\1inisterul l\1ediului 
str. Constantin Tanase, 9 
tel. 20.45.07, 20.45.18 
cont de decontare: 
226401 
250113324028401 
250113409028401 
250113331028401 
Ministerul Finantelor 
Trezoreria de Stat 
cod nr. TREZMD 2X 

7. Dlspozitli finale 
7 .1. Prezentul contract este incheiat in 4 exemplare identice. 
7 .2. Ambele pfil"ti au cazut de acord cu prevederile prezentului contract. 

vigoare. 

6. Raspunderea 
6.1. in caz de incalcare a prevederilor prevazute de pct. 5.2. a prezentului contract, 
Beneficiarul va rambursa suma integrals .in Fondul Ecologic National. 
6.2. Daca toate divergentele aparute nu vor fi solutionate benevol, privind executarea 
prezentului contract, se vor solutiona de catre instanta de judecata, conform Legislatiei in 

5 .1. Donatorul se obliga: 
• Sa transfere mijloacele financiare pe contul beneficiarului in, tennenii stabiliti in 

contract 
• Sa prezinte Beneficiarului in termen de 20 zile din momentul prezentarii Raportului 

Final, obiectiile sau pretentiile cu privire la realizare proiectului. 
5.2. Beneficiarul se obliga: 

• Sa efectueze in tennenii stabiliti in prezentul contract realizarea lucrarilor preconizate 
in proiect. 

• Sa foloseasca mijloacele financiare alocate, strict in confonnitate cu devizul de 
cheltuieli, anexa la prezentul contract. 

• Sa prezinte Raportul Final asupra executarii lucrarilor, in tennen de 5 zile din 
momentul executarii integrale a proiectului. Raportul Final va fi compus din: 

a) Raportul Narativ; 
b) Raportul Financiar. 
• Sa anexeze la Raportul Financiar toate documentele justificative. 

5.0bligafiile partilor 

obligatoriu de catre IE iar proiectele in care s-au efectuat lucrari 'de constructie-montaj 
vor fi avizate suplimentar de Inspectia de Stat in Constructii, 

~. 
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• La mornentul pomirii instalatiei, turatiile motorului pot creste/descreste auto 
• 10 cilindrti hidraulici, si unul telescopic extensibil dublu. 

35-53 rot/min (originca It 
170 bar 
90 I 

Sistemul hidraulic: 
• PTO pe cutia de viteze 
• Pompa hidraulica: 
• Presiunca de lucru: 
• Volumut rez.ervorului cu lichid hidraulic: 

Ciclul de golire rczervorului: 
• La momentul golirii functiilor de deschidere si inchidere sunt realizate automat 
• Robinet pentru evacuarea apei din colector 
• Usa cu balamale din spate pentru incarcare manuala 
• Sa fie echipat cu sisternul de siguranta 
• Recipienti de 120 - 140 l : 6-10 sec 
• Recipienti de 400 - 1100 l : 12-16 sec 
• Timp de golire: 45 sec 

• Coeficient de compactare: 6: 1 
• Instalatie avand forma tubulara, pentru a reduce forta de rezistenta 
• Cilindri hidraulici de functionare a sisternului, cu un strat de protectic 
• Regim de functionare: manual/automat 
• Grosime pereti laterali: ST-52 I 4 mm 
• Grosirnc tavan: ST-52 I 4 mm 
• Grosime fund caroseric: ST-52 I 4 nun 
• Grosime cuva colcctoare: 6 mm podea. 
Extinderca cuva colectoare in corpul ST-52 / 4 mm. Otel special Hardox 400 or XAR 400 / 400. 

6+1 m' 
Descriere cchipament: 
• Volumul: 

HIDROMAK 
Turcia 

Producator: 
Tara de origine: 

Caracteristiclle ale echipamentului de co/ectare si compactare a de$eurilor: 

Cabina: 
• Locuri 2+1 
• Centuri de sigurama 
• Tahograf 
• Oghnzi vedere spate. reglabile electric, cu lncalzire 
• Tahograf 
• lnchidere centralizata 
• Geamuri electrice 
• Volan reglabil 
• Preincalzitor motor 
• Corespunde Normelor Europene 

East-Auto-Lada 



------ ---- - ------ f 

j Valabilitatea ofertei: 30 tile 

,--~-~-~~~-~-~~--....--------~------~----~~--~ I Garaotia IVECO: 2 anl fara limita de parcurs 

Echipamente suplimentare: 
• Triunghi reflectorizant 
• Roata de rezerva 
• Aparatori de noroi 
• Cric hidraulic 
• Set instrurnente 
• Benzi rcflectorizante in conformitate cu nonnele RAR 
• Extinctor 
• Trusa medicala 
Corespunde NormelorEuropene 

500 - 700 kg • Putere de ridicare: 
• Protcctie laterala 

Sistemul de lift penrru containerc: 
• Pentru containere de la 120, 240, 360 si 1100 l (plastic si metal) 
• Pentru containere conform standard EN 840-2, -3, si 4 
• Ciclu de cornpactare 12-16 sec. 

Sistemul electric: 
• Este realizat in concordanta cu normele Europene st Natiooale 
• l giro far de culoare portocal ie 
• l girofar pe trapa de evacuare 
• Camera vedcre spate (cu display in cabina) 
• l larnpa pentru lucru in timp de noapte 
• Semnalul sonor pentru mers 'inapoi 
• l tntrerupator de avariere 
• Conectare/deconectare PTO 
• Operare cu echrparnente electrice de tcnsiune pentru functionarea si controlul de 12-24 V 

East-Auto-Lada 
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KHWHHeB, y11./1yHKa 6blKYl1Y~ 41/1 
Te11 069020998 

1100 /lHTpOB 

Or 5 WTYK - 3900 /leH 
Po3Hl-14a 4200 11e~ 

• Ou_HHKosaHHble KOHTeHHepbl 1100 
/lHTpOB 

• Mvcopusre MaWHHbl 3aAHeH H 6oKosoH 
sarpvsxa OT 7 AO 22 Ky6. 

• Hosue H 6/y 

240 llHTpOB 

OT 10 WTyt< - 550 /leH IP 

Po3Hl-14a 600 
Bee 12 Kr 

120m1Tpos 

Or 10 WTyK-450 11ei1 
Po3Hl-14a 500 11ee1 

Bee 8 Kr 

30 /lHTpOB 

Or 10 WTyK - 90 11ei1 
Po3Hl-14a 125 11e~ 
Bee 1,2 Kr 

KoMnaHt-1~ "Eximotor SA" npeanaraer n11acT~KOBb1e MycopHbte 

6aK~ no caMblM llY'-IW~M u.eHaM ! 

I 
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./ Containere plastice cu capace ~i 2 roti 

./ Volum nominal 120 litre 

./ Materie prima -100 % Original PE 
./ Continut de aditiv contra razelor UV 
./ Greutate 9kg 
./ Potrivit DIN 30700 I EN 840 
"' 930*550*480mm 

Oferta pubele 120 L 

Lunca Bicului 41/1 

Eximotor SA 











Timp de compresare 20-25 sec 
Timp de descarcare 35-55 sec 

6 Slstemul hydraulic 
General cresterea automata a turatiei motorului la pornirea sistemului 

hidraulic. 
Puncte de gresare pentru imbunatatirea lubrifierii pieselor in 
miscare - 
Toti cilindri hidraulici vor fide dubla actiune. 

PTO PTO-ul adecvat va fi instalat. 
Pompa hidraulica Pompa adecvata de ulei hidraulic va fi instalata. 
Presiunea de lucru (bar.) 160bar 
Capacitatea pompei hidraulice 81 cc 
Rezervorul de ulei Capacitatea de minim 901 a rezervorului de ulei. 

Rezervorul hidraulic va avea filtru de returnare, filtru de 
absorbire, capacul rezervorului, capac de drenaj, 1.5" supapa 
sferica $i indicator de nivel 

7 Culoarea Dupa procesul de curatare si acoperire, copusul si buncarul vor fi 
vopsite intr-o singura culoare la solicitarea clientului 
In cazul defectiunii sistemului hidraulic este prevazuta siguranta 
hayonului in cadere 
Echipat conform normelor de siguranta TS EN 1501-1 
Supape de verificare montate in caz de deteriorari pe cilindrii 
portii de ridicare - 

8 Accesorii In conformitate cu normele europene de siguranata TS EN 1501-1 
Far galben/oranj 
2 unitati de lumini de lucru pet imp de noapte 
Semnal auditiv in caz de mers in spate 
Minim 2 unitati de butoane de orpire in caz de urgenta 
Cuplarea/decuplarea PTO din cabina 
Sistemul de control electric contrapresiune 
Buton de siguranta de inchidere a portii din spate 
Semnal senzor ce confirrna prezenta operatorilor pe platformele 
de lucru . 
Lumina $i semnalizare acustica, atunci cand cei doi operatori sunt 
pe platforme in spatele vehiculului 
Comanada electrica pentru descarcarea corpususlui 
Conexiune semnal luminos PTO 
Limiteaza viteza vehiculului la 30 km I h atunci cand operatorii 
sunt pe puntea din spate . 
Limitarea de inversare a vehiculului atunci cand operatorii sunt 
pe platforma din spate 
Tensiunea de lucru a echipamentelor electrice pentru comanda $i 
control - 24V, 2x12V 150 Amp min. 
1 unitate (camera) de vedere din spate, cu monitor montata in 
cabin a 

2 unitati - manere de siguranta $i masuri pliabile pentru 
operatori JlP' 

Dungi reflectoare pe corpus 
Roata de rezerva - 1 bucata 
Cric -1 bucata 
Trusa de scule - 1 set. 

Autogunoiera de 8+ l m3 montata pe sasiu Isuzu 
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descrierea succinta a terenului pentru amplasarea obiectului (suprafata ~i graniteie j 
1.-_. __ _:_;_ 

I - volumul anual si caracteristica succinta a deseurilor acumulate in localitate; 
1 Volumu/ anual deseurilor menajere general de populatia dins. Colonita se estimeazd la circa 3 
! mi! m.c. anual, evacuate 2 mii m.c./an. Actualmente, din totalul deseurilor generate numai circa 
I 60, 4% din ele sunt evacuate de catre operatorul de salubrizare, restul 40% constituite deseurile 
J evacuate de sine statator de catre populatie la gunoistile autorizate si neautorizate. 
I I 
! Rezultatete calculelor atesta ca .deseurile colectate anual prezintd circa 2 mil m.c. sau 67% din 

1 

J deseurile generate d~ populatie, din care circa 10% sunt deseurile generate din mase plastice. 

: Jn prezent agentii economici si institutiile publice numara drca 27. Volumul mediu al deseurilor I 
I evacuate de la un client corporativ estimat la circa I m.c.rluna sau 12 m.c./an. I 
I I 
: modul de gestionare a deseurilor la momentul de fata: selectarea, transportarea, I 
j depozitarea, sortarea, prelucrarea, neutralizarea, taxele existente, numarul persoanelor ! 
1 

implicate sau responsabile de colectare; ! 
I I 

il Jn s. Colonita, de la momentul organizdrii Serviciul de salubrizare, cu regret. nu a cunoscut o [ 
dezvoltare ascendenta in ceea ce priveste consolidarea bazei tehnico-materiale $i extinderea I 

I serviciului. La moment Serviciul dispune doar de 3 unitati de personal, are in dotare o unit ate de 1 
transport folositii pentru evacuarea deseurilor. Tractorul cu remorca pentru evacuarea I 

i deseurilor care este intr-o stare uzatii sporita. Serviciul acopera circa 60% din gospoddriile I 
; casnice si /OrJ% din institutiile pub/ice. Cu toate acestea, Ser~iciul de salubrizare in ~aza u~ui J 

i contract semnat cu beneficiarul. fie locatar sau agent economic. Pentru persoanele fizice tariful I 
! este de7 lei per persoana de la bloc. 25 lei pentru o gospadarie, pentru ageruii economici, l 
i intreprinderi, organizatii 350 lei pentru un m3 sau un container, care este ridicat eel putin de 2 ! 
!~~fu~ ! 

! 
I 
! 

3. Deseuri menajere formate ca urmare a activitatii economice 

Denumirea completa a organizatiei, intrenrinderii - Primiiria s. Colonita, mun. Chisinau 
Adresa de contact: MD - 2082, Str. Stefan eel Mare nr. 3, s. Colonita, mun. Chisinau 

(prefix) Tel. 022-579265 I 
(prefix) Fax 022 -579240 E-mail: 

primariacolonitaltl l 3({iJmail. ru 
Responsabil de proiect: Angela ZAPOROJAN, primarul satului Colonita, mun. Chisindu 

Denumirea proiectului: MODERNIZAREA SERVIC!ULUl DE SALUBRIZARE COLONITA - 
1 Vffl-(>R CURAT 
I 

Locul de realizare: mun. Chisinau, s. Colonita. 
Informatie generala despre comunitate 

Colonita este o localitate situatii la 7 km est de Chisinau . Anul 1605 se considera anul 
intemeierii localitatii Colonita. Dupii impdrtirea administrativ-teritorialii fn unitatea 
administratiei pub/ice locale intra satul Colonita. Suprafata adminsitrativa a satu/ui este de 2644 
ha. Dintre care supra/a/a fondului funciar constituie 1464 ha; pasuni - 464 ha; supra/a/a 

j localitatii - 2644 ha,· fondul silvic - 332 ha. drumurile - 35 ha. Conform date/or statistice la 
01. 01. 2015 numarul locuitorilor este de 4040 locuitori. - 

I 
I Sursele de formare a deseurilor; 
i I. Deseuri menajere formate ca urmare a activitdtii cotidiene a omului 

I 2. Deseuri menajere obtinute de la intretinerea animale/or domestice .. 

CEREREA DE SOLICIT ARE A GRANTULUI 
GESTIONAREA DE~EURILOR 





.}1 

Data depunegroiectului 
£f}. .'4fff 

Numarul de inregistrare al proiectului 
~63 2 

Numele responsabilului de proiect Angela ZAPOROJAN Semnatura 

Codul fiscal: 1007601006689 Contul bancar: 226614 
Codul bancii: TREZ MD2X Denumirea bancii: MF Trezoreria de Stat 

Suma solicitata de-la FEN (lei): 3 431.14 rnii lei 

Costul total al proiectului (lei): 4 037.14 mil lei 

Esenta proiectului 
Conform rezultatelor Studiului de Fezabilitate Serviciul va fi functional din punct de vedere 
economic $i financiar, doar daca gospodariile casnice vor Ji dotate cu pubele individuale, iar la 
casele cu apartamente, cit si la obiecte de menire sociala vor fl construite platforme de 
precolectare selectiva a deseurilor cu instalarea recipientilor necesari. 

Proiectul vizeaza procurarea a 1300 pubele individuale, 30 containere pentru deseuri menajere, 
20 containere pentru mase plastice si a utilajului necesar (1 autospecialii de dimensiuni mici 
pentru colectarea deseurilor din localitate, 1 autogreider, o presa de balotat masele plastice), 
precum §i constructia a 10 platforme de precolectare a deseurilor menajere pentru conso/idarea 
si dezvoltarea serviciului comunitar de salubrizare din s. Colonita $i extinderea lui in localitatile 
adiacente. Restructurarea activitatii Servciului de salubrizare ", consolidarea capacitatii de 
prestare a serviciilor prin dotare tehnica, materiale §i resurse umane, pozitia geografica 
avantajoasii de amplasare ofera posibilitiiti mari pentru crearea unui serviciu comunitar eficient. 

sfirsit 31 decembrie 2016 
zrua luna anul 

Termenele de realizare 
inceput 01 iulie 2016 

z.iua luna anul 

Proiectul va contribui la consolidarea §i dezvoltarea serviciului comunitar de salubrizare in satul 
Colonita si localitiuile din zona adiacenta pentru asigurarea accesului populatiei din localitati la 
un serviciu public local calitativ si eficient, crednd astfe/ noi oportunitati pentru dezvoltarea 
durabild, dezvo/tarea capacitiitii de implementare a proiectelor, atragerea investitiilor si 
cresterea calitat ii vie/ii /ocuitorilor si mediului inconjurator. 

Tipul proiectului 
Finantarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor si planurilor nationale de 
protectie a mediului, standardelor si normativelor, pentru constructia si participarea prin cote 
pfu"ti la constructia obiectivelor de protectie a mediului (inclusiv finantarea lucrarilor de 
proiectare si implementare a proiectelor in domeniul alimentarii cu apa ~i canalizare, finantarea 
lucrarilor de colectare ~i sortare a deseurilor ~i sustinerea intreprinderilor de prelucrare sau de 
neutralizare a lor, finantarea lucrarilor de ameliorare a calitatii bazinului aerian). 



Serviciul de salubrizare dins. Colonita este creat in baza deciziei Consiliului satesc Colonita nr.213 
din 22. 03.2000. Serviciul de salubrizare de pe lfngii primarie activeaza in baza unui Statut. 

De la momentul reorganizarii Serviciul cu regret, nu a cunoscut o dezvoltare ascendentii in 
ceea ce priveste consolidarea bazei tehnico-materiale $i extinderea serviciului. Pina in prezent 
serviciul asigura cit de cit o salubrizare minima a localitatii. Dotarea tehnicii a serviciului este 
slabii, iar tehnica existenta nu corespunde cerintelor pentru prestarea servicilor de salubrizare 
curente. La moment Serviciul dispune doar de 3 unitdti de personal, are in dotare o unitate de 
transport folositii pentru evacuarea deseurilor (tractor cu remorcii). Un aspect insii care nu poate ft 
trecut cu vederea este faptul, ca acest utilaj trece peste 25 ani si se afla intr-o stare 
nesatisfacatoare, avind uzurii totala si necesiui reparatii permanente . In gestiunea localitatii se 
ajla gunoistea amenajata satisfacator cu o supra/a/ii de circa 2 5 ha. autorizatii din anul :!O I .J $i 
amplasatd la periferiile s. Colonita. Anual aici se depoziteazii circa-t mii m.c. de deseuri menajere 
amestecate, inclusiv hirtie, carton, plastic, metal, sticla etc. Serviciul insii nu duce o eviderua stricta 
a volumului deseurilor colectate din /ipsa posibilitatii. 

,. Ca rezultat pozitiv in urma acestui proiect a Jost achizitionatii o unitate de transport - 
Buldoexcavator multufunctional. care pe viitor va da posibilitate de a executa lucrari de meruiner« 

5. Expunerea problemei, fundamentarea proiectului (descrierea situatiei existente privind 
colectarea, evacuarea si depozitarea deseurilor, insuficientele activitatilor actuale de gestionare a 
deseurilor si impactul sanitaro-igienic asupra slinatlitii populatiei $i mediului inconjurator) 

Proiectul vizeazii consolidarea si dezvoltarea serviciului comunitar de salubrizare in s. Colonita si 
localitatile din zona adiacenta pentru asigurarea accesului populatiei la un serviciu public local 
calitativ si eficient. creind astfel noi oportunitati pentru dezvoltarea durabila, dezvoltarea 
capacitatii de implementare a proiectelor, atragerea investitiilor si cresterea calitiitii vietii 
locuitorilor st mediului inconjurdtor. 

4. Tipul proiectului: in confonnitate cu capitolele aprobate de Parlament prin Legea bugetului, la 
compartimentul ,,Gestionarea deseurilor" se indica: · 

Finantarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor si planurilor nationale de 
protectie a mediului, standardelor si normativelor, pentru constructia si participarea prin cote 
Parti la constructia obiectivelor de protectie a mediului (inclusiv finantarea lucrarilor de 
proiectare $i implementare a proiectelor in domeniul alimentarii cu apli $i canalizare, finantarea 
lucrarilor de colectare ~i sortare a deseurilor ~i sustinerea intreprinderilor de prelucrare sau de 
neutralizare a lor, finantarea lucrarilor de ameliorare a calitatii bazinului aerian). 

3. Locul de realizare a proiectului: s. Colonita, mun. Chi~iniu 

Primaria satului Colonita 
Tel. 022 579240, fax 022-579240 
MD - 2082, str. Stefan eel Mare nr. 3, s. Colonita, mun. Cbi~inAu 
Angela Zaporojan, Primar 
Tel.mob. 079579164 

2. Pretendentul: denumirea institutiei (organizatiei, intreprinderii), tel/faxul, adresa, statutul 
juridic, responsabilul de proiect, functia lui, tel/faxul acestuia. 

1. Denumirea proiectului ~i categoria de granturi- 
i1fODE.RNIZ4REA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE COLON/TA- VJJTOR CURAT 

I. DESCRIEREA ~I ARGUMENT AREA PROIECTULUI 

PROPUNEREA DE PROJECT 



in cadrul acestui protect grupul-tinta §i beneflciarii au Jost alesi in urma identificarii nevoilor si 
necesitiitilor reale ale acestora, care are ca motiv principal reducerea riscurilor asupra siinatafii 
umane §i a mediului. Beneficiarii alesi in cadrul proiectului reprezintii genofondul republicii si le 
pune in lumina caliuuile §i potentialul, determinindu-i sii. se considere parte active in procesul de 

Grupurile-tintii ale proiectului sunt: 
1. Autoritatea publicii locala, Serviciul de Salubrizare Colonita; 

Beneficiarii proiectului sunt: 
I. Circa -1040 de locuitorii ai comunitiitii; 
2. Servciul de Salubrizare Colonita ce va presta servicii calitative de salubrizare; 
3. Agentii economici fn numiir de I 5. institutiile de fnviifamfnt si educatie - 2, institutiile 

sociale §i pub/ice - 2; 
-I. Turistii si calatoriii care vor vizita zona data. 

7. Grupul-tinta, beneficiarii: cui ii este adresat proiectul, cite persoane vor beneficia in rezultatul 
implementarii lui. 

Avdnd in vedere impactul enorm al proiectului asupra solutionarii unui sir de probleme privind 
starea mediului ambiant, rezultatele ob/inure in cadrul acestui proiect vor servi ca model de buna 
practica pentru-implementare in alte localitdti din Republica Moldova. 

Obiectivele proiectului sunt: 
• lmbunatatirea starii mediului inconjrator in satul Colonita, cit $i respectiv in localitiuile 

limitrofe, conform standardelor europene de protectie a mediului; 
• Sporirea capacitatilor serviciului de salubrizare privind aplicarea unui management 

eficient al deseurilor: 
• Dezvoltarea durabilii a serviciului de colectare selective. evacuare §i transportare a de 
• seurilor, cir ~·i promovarea calitiuii si eficientei acestui servicu; 
• Utilizarea eficienui a materialelor reciclabile. 

Problema ecologica concretii ce va ft solutionatii integral drept rezultat al realizarii proiectului 
este crearea unui sistem integral de management al deseurilor menajere in s. Colonita # in 
localitatile limitrofe, ceea ce va contribui direct $i la lichidarea gunoistilor neautorizate amplasate 
in aceste localitati. 
Scopul proiectului este Consolidarea si dezvoltarea bazei tehnico-materiale a intreprinderii 
municipale in prestarea serviciilor de colectare selectivii, transportare si depozitare a deseurilor. 

6. Scopul ~i obiectivele proiectului: se indica problema ecologica concreta ce va fi solutionata 
integral sau partial drept rezultat al realizarii proiectului (de exemplu: constructia si amenajarea 
poligonului de deseuri; colectarea si sortarea deseurilor; constructia intreprinderii de prelucrare 
a deseurilor; lichidarea gunoistilor neautorizate etc.). 

Serviciul de salubrizare pe viitor ar putea prin potentialul tehnic si de personal existent la 
fntreprindere sii ofere oportunitati reale pentru dezvoltarea serviciului, astfel incat sa acopere 
intreaga localitate, cit si so se extinda in localitatile din zona adiacenta. Restructurarea activitatii 
fntreprinderii municipale de profil, consolidarea capacitatii ei de prestare a serviciului prin dotare 
tehnicii, materiale ~i resurse umane, pozitia geografict: avantajoasa de amplasare fafa de 
localitiitile din zona adiacenta ofera posibilitati mari pentru crearea unui serviciu competitiv cu 
stabilirea unui sistem avansat de colectare a deseurilor. 

a drumurilor locale in perioada de iurna, dezapezire · a /or, cit si lichidarea gunotstilor 
neautorizate. 
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Intreprinderea de salubritate i§i va piistra statutul de intreprindere aflatii in subdiviziunea 
Primariei Colonita. Echipamentul procurat in cadrul proiectului st tot patrimoniul tntreprinderii va 
ramdne in gestionarea exclusive a Primariei Colonita. 

Dupd incheierea finantarii; activitatea Serviciului de salubrizare va fl asiguratd din prestarea 
serviciilor cu plata cdtre beneficiari. Tarifele pentru serviciile prestate vor Ji stabilite in dependenta 
de costurile serviciilor fixate in mecanismele economico-financiare elaborate in Studiul de 
Fezabilitate si adoptate prin decizie a Consiliului local. Conform prevederilor legislatiei Republicii 
Moldova in vigoare Consiliul local este abilitat cu stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor 
locale. De asemenea, conform Studiului de Fezabilitate intreprinderea va avea venituri 
suplimentare in comercializarea unor produse reciclabile (sticla, hdrtie, polietilena, mase plastice, 
metale etc.). 

9. Durabilitatea proiectului: care va fi soarta lui dupa incheierea finantarii, cum vor fi prelungite 
activitatile. 

Un alt impact al proiectului va fl minimizarea producerii de deseuri. Aceasta finta va Ji atinsd prin 
constientizarea populatiei de a se transforma din "producatori de deseuri" in "operatori activi de 
mediu ", prin educarea cetatenilor si agentilor economici in directia unei atitudini active fn 
rezolvarea problemelor de mediu aferente propriului habitat. 

Avdnd in vedere complexitatea conseciruelor produse de deseuri proiectul va crea toate conditiile 
necesare pentru ca beneficiarii finali (populatia, agentii economici, institutiile pub/ice) sa 
benejicieze de metode eficiente de protectie a mediului ambiant. Proiectul va demonstra ca 
.implementarea acestor actiuni nu se poate obtine decat in cadrul unui sistem organizat, nu haotic 
de management al Deseurilor menagere solide care trebuie sa fie permanent, la pref rezonabil si 
prestat in mod specializat. 

in cadrul implementarii proiectului vor fl obtinute urmatoarele rezultate: 
• Un sistem stabillt de colectare a deseurilor; 
• Un serviciu nou de management eficient al deseurilor menajere solide cu adoptarea cadrului 

regulatoriu st a mecanismelor financiar-economice de functionare a serviciului; 
• 90% din populatie irformatii si constientizatii privind starea mediului si aplicarea metodelor 

eficiente de gestionare a deseurilor; 
• Circa 3 mii de m.c. /luna de deseuri colectate, transportate si depozitate contra/at; 
• 5 de gunoisti neautorizate /ichidate, aproximativ 15 ha de terenuri salubrizate; 
• I 0 p/atforme de pre-colectare a DMS construite §i dotate cu 30 containere; 

v' I autospeciala de colectare a deseurilor st I autogreider achizitionate: 
• I presa de balotat mase/e plastice si hfrtia/PETI; 
• :!IJ containere din plasa metalica pentru mase plastice; 
• 1 JOU pubele cu capacitate de 1201 §i 200 cu capacitatea de 240/; 
• Crearea a eel putin 6 locuri noi de muncd; 
• 0 campanie de sensibilizare a opiniei pub/ice referitor la crearea serviciului de salubrizare; 
• Organizarea §i desfasurarea 4 emisiuni radio §i tv de promovare a rezultatelor proiectului; 
• 2000 pliante editate # diseminate despre o colectare separate a dseurilor; 
• 2 articole $i 2 comunicate de presii. 

8. Rezultatele reale ~i efectul ecologic: prevenirea ~i diminuarea poluarii solului, apelor de 
suprafata si freatice, altor componente ale mediului inconjurator, ameliorarea starii sanitaro 
epidemiologice a localitatii. 

dezvoltare durabilii a Strategiei de gestionare a deseurilor in R. Moldova pentru anii 2013-2027 la 
nivel local si regional. ca §i alinierea Moldovei la standardele Uniunii Europene. 
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Valoarea estimativii a investitiilor necesare pentru realizarea cu succes a proiectului, cit §i 
atingerea obiectivului general pentru dezvoltarea serviciului comunitar de salubrizare este de 
4037,14. Investitia va Ji realizatii §§i din surse/e proprii alocate de APL tn cadru/ proiectului, ca 
cofinantare in suma de 606,00 lei. 

12. Date despre cofinantatori $i descrierea concrcta a cotei solicitantului de grant 

Nr. Denumirea proiectului Termenii de Suma alocata 
implementare ~i nr. 

contractului 
1. Consolidarea ~i amenajarea luncii 07.04.2014-01.05.2015 4 826 202.00 lei 

riuletului din centrul s.Colonita cu Nr.4383 
organizarea scurgerii apelor pluviale. 

2. Retele de canalizare a sectorului nou 
pentru 306 case de locuit s.Colonita 
.mun.Chisinau. 21.10.14- 01.06.2015 500 000.00 lei 
etapa I Nr.4/3614-4637 

03.07.15-01.10.2016 2 000 000.00 lei 
etapa II Nr.3/3783-5314 

Etapa III 10.11.15-01.12.2016 2 000 000.00 lei 
Nr.413901-5425 

Etapa IV 02.06.16-01.06.17 2 021 559 lei 
Nr.2/4092-5525 

11. Experienta in colaborarea cu Fondul Ecologic National: daca ati mai beneficiat de finantare 
din Fondul Ecologic National. completati tabelul ce urmeaza, 

Angela Zaporojan, primar al s. Colonita; 
Vorotneac Petru, directorul Serviciului de salubrizare. 

10. Speeialistii implicati in realizarea proiectului: se expun pe scurt datele biografice si 
profesionale ale specialistilor implicati in realizarea proiectului. 

Implementarea acestui proiect va avea un impact enorm cu efecte multiple la nivelul 
conduitei populatiei si atitudinii fa/ii de protectia mediului inconjuriitor. De pe urma acestui proiect 
se asteapta schimbari de comportament privind prevenirea poluarii mediului manifestata prin 
eliminarea si reducerea surselor de poluare ceea ce va duce la: 

• Cresterea eficientei utilizarii materiilor prime; 
• Reducerea cantitatilor de substante poluante, deseuri inaintea etapelor de tratare, reciclare 

$i eventuala eliminare a acestora prin incinerare, depuneri in compostare etc. 

Implementarea proiectului va aduce schimbiiri la nivelul cadrului de reglementare local. Prin 
decizie a Consiliului local va fr adoptat Regulamentul cu privire la colectarea, transportarea §i 
depozitarea deseurilor menajere in localitate. Prin aceste reglementdri var fr stabilite regulile de 
gestionare a deseurilor menajere ~i protectie a mediului inconjurator. Prin reglementiirile adoptate 
se var stabili sanctiuni de ordin administrativ pentru incalcarea normelor elementare de colectare 
si depozitare nesanctionatii a deseurilor pe suprafete interzise. 















Ser.ghei Rusnac 

Ala Buznea 

Alexandr Engalicev 

Valeriu Verstiuc 

7. Concluzii. 
Ca urmare, proiectul de executie "Platforme de precolectare a deseurilor menajere solide in s. 

Colonita, mun. Chifinau" se recomanda pentru aprobare cu costut orientativ de deviz al investitorului, in preturi 
curente trim.II. 2015, valoarea estirnativa totata cu TVA20% - 251.14 mii lei, inclusiv: LCM - 237. 75 mii lei. alte 
cheltuieli - 13,4 mi lei. 

5. Date generale. 
Obiectivele proiectate sunt situate in s. Cotonita, mun. Chi~inau. _ 
Proiectul de executie prevede executarea platformelor tip pentru depozitarea containerelor de deseun. 

Dimensiunile in plan 5,0x2,5 m. 
Platforma de gunoi reprezinta o rarnpa din beton monolit. Pe perimetrul platformei este prevazut o 

bordura din elemente prefabricate de beton. 
Irnbracamintea platformei s-a format din urrnatoarele straturi: 

Stratul superior - beton monolit 820 F100, b=SO mm; 
Strat intermediary - beton monolit 61 ,5, b=SO mm; 
Strat de baza -'Pietri~. b=100 mm; 
Strat suport - sol compactat . 

Documentaf ls de deviz. 
Documenta\ia de de viz este elaborate prin metoda de resurse, correlate cu CPL.O 1. 01-2012 "lnstruc\iuni 

privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructie-monta] prin metoda de resurse", aprobata prin 
Hotarlrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1570 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea lndicatarelor noi de norme 
deviz, respectind modalitatea intocmiri de devize in constructli 

Documenta\ia de deviz este Intocmlta la situatia de preturi curente trimestrul II, 2015 cu utilizarea 
preturitor medii la resurse materiale, remunerarea muncii, func\ionarea utilajelor ~i mecanismelor de constructii. 

Costul de deviz evaluat de autorii proiectului ~i prezentat spre verificare total TVA 20% - 251.14 mii lei. 

6. Date privind rezultatele verificarii documentatiel de proiect. 
in urma verificarii docurnentatiei de proiect obiec\iile ~i propunerile facute de verificatori au fost predate 

proiectantului. care a operat in proiect rnodificarile necesare. 
La faza finala documentatia de proiect s-a starnpllat de verificatori atestau in ordinea stabilita. 

4. Date privind verificarea documentatiel de proiect: 
Verificarea documenta\iei de proiect s-a efectuat de inginer verificator: 
S. Rusnac - Devize. 

3. Baza de proiectare: 
Terna de proiectare; 

1. Beneficiar: i.M. GLOBECO International SRL, Primaria s. Coloni\a. 
2. Proiectant: i. M. GLOBECO International SRL (licenta seria A MMI I nr. 034419 din 23.11. 2009). 

Autori: 1$P N. Popova cert. ser. 2009 nr. 0289 din 18.11.2009. 

Raport de verificare nr. 1694-04-15 
la proiectul de executie 

"Platforme de precolectare a deseurilor menajere solide in s. Colonlta, 
mun. Chi!;inau". 

Anexa la scrisoarea Serviciului de Stat 
pentru Verificarea ~i Expertizarea Proiectelor 

si Constructiilor nr. 04-223 din 29.04.2105 
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Angela ZAPOROJAN 

Prin prezenta, primaria s. Colonita, mun. Chisinau garanteaza alocarea sumei 
606 mii lei pentru finantarea proiectului ,,MODERNIZAREA SERVJCIULUI DE 
SALUBRJZARE COLONITA - VJ/TOR CURAT'. 

Consiliului de Administrare 
al Fondul Ecologic National 

PECIIYEJIHKA MOJI):(OBA 
KOJ10HLt11...tKV1~CEJ1bCKV1~ COBET 

MYHHl.(HIIBii KHIIlllH3Y 
flPHM3PHR 

2082. c. KOflOIDII.J,A 
M)'HHUHIIHll KHilIHH3Y 

Y n.lllTecpaH =en Mape NQ .3 
TeJI. 57-92-40 

p/c 226630149810166 

EPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONITA 

MUNICIPILL CIDSINAU 
PRIMARIA 

2082 s. Colonita 
Municipiul Chisinau 

Str. Stefan eel Mare nr.3 
Tel. 57-92-40 

c/d 226630149810166 



Elena Creanga Secretar 

Presedintele Consiliul~·~==h~~~~~i~~~ 
Administrare al Fond~lu1 
Ecologic National 

Program 75/02, art. 133-32. 

Se aproba suma de 1000000 lei pentru finantarea proiectului Nr. 5638 
,,Modemizarea serviciului de salubrizare Colonita - viitor curat Modemizarea 
serviciului de salubrizare Colonita - viitor curat", prezentat de Primaria Colonita, 
mun. Chisinau, 

EXTRAS Nr. 151 
din PROCESUL VERBAL Nr. 3 

al Sedintei Consiliului de Administrare al Fondului Ecologic National 
din 9 septembrie 2016 




