Formular de aplicare
Sumar
Denumirea proiectului
Aria de acoperire

Numele aplicantului

Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide
în Republic Moldova, România și Ucraina (SMWM)
•
•
•

Consiliul raional Fălești

Parteneri

Termen de
implementare
Obiective

Raionul Fălești (Md)
Județul Iași (Ro)
Orașul Novoselytsya (Ua)

•
•
•
•
•
•

Consiliul Județean Iași (Romănia)
Primăria or. Fălești (R.Moldova)
Primăria or. Târgu Frumos (România)
Consiliul local Novoselytsya (Ucraina)
Centrul Regional de Mediu Moldova (R.Moldova)
AO „CUTEZĂTORUL” (R.Moldova)

24 luni
Obirctiv general:
• Dezvoltarea soluţiilor pe termen lung la problemele de mediu cu
care se confruntă zonele de frontieră, prin îmbunătăţirea
sistemelor de gestionare a deşeurilor municipale solide din raionul
Făleşti, Republica Moldova, judeţul Iaşi din România şi raionul
Novoselitsa din Ucraina.
Obiective specific:
• Reducerea volumului de deşeuri solide de la depozitele de deşeuri
în regiunile ţintă ale proiectului;
• Îmbunătățirea situaţiei de mediu în regiunile ţintă ale proiectului
• Creşterea nivelului de conştientizare şi de informare a publicului cu
privire la gestionarea deşeurilor, în regiunile vizate de proiect, cu
accent specific pe impactul asupra sănătăţii umane şi a mediului
• Promovarea cooperării transfrontaliere între autorităţile publice, şi
prin implicarea lor în activităţi şi schimbul între ei de informaţii şi
experienţă.

Grupurile țintă

Beneficiarii finali

•
•
•
•

Administrația publică locală și instituțiile publice
Instituțiile de învățământ (școlar și universitar)
Instituțiile specializate in gestionarea deșeurilor
Fermierii

Beneficiarii finali ai proiectului sunt cetățenii raionului Fălești (Md) și
județului Iași (Ro), care vor obține un mediu mai curat, Consiliul local
Novoselytsya, ce va rezolva problema de gestionare a deșeurilor,
companiile de reciclare a deșeurilor, ce vor obține materie primă

secundară, proprietarii de terenuri agricole, care vor avea acces la
îngrășămintele de bună calitate, iar populația din aceste regiuni va avea
acces la apa mai calitativă din râul Prut. Populația orașului Novoselytsya
care va fi informată cu privire la posibilele soluții de gestionare a
deșeurilor.

Rezultatele estimate

•

Îmbunătățirea mediului în raionul Fălești (Md) și județul Iași (Ro) și
regiunea vecină;
Construcția ne noi platforme de colectare a deșeurilor;
Creșterea volumului de deșeuri reciclate prin colectare separată de
sticle PET, sticlă, hârtie și instalarea linia de separare a deșeurilor;
Reducerea volumului de deșeuri municipale solide eliminate prin
depozitare, inclusiv a deșeurilor biodegradabile;
Reducerea, la depozitul de deșeuri municipale, de emisiile toxice,
inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de seră, generate de degradarea
deșeurilor organice prin descompunere anaerobă;
Îmbunătățirea capacităților tehnice ale depozitelor de deșeuri
existente în or. Fălești (Md) și or. Târgu Frumos (Ro), prin instalarea
unei linii de separare a deșeurilor;
Creșterea nevelului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la
impactul provocat de stocarea necorespunzătoare a deșeurilor
municipale solide, inclusiv utilizarea durabilă a materiilor prime
secundare ca de sticlă, hârtie, sticle PET în rn. Fălești (Md), jud. Iași
(Ro) și reg. Cernăuți (Ua).

•
•
•
•
•
•

Activități

•
•
•

Promovarea colectării separate a deșeurilor municipal solide,

prin extinderea rețelei de platforme de colectare în mai
multe comunități din raionul Fălești (Md) și județul Iași (Ro);
Îmbunătățirea condițiilor tehnice a depozitelor de deșeuri,
prin instalarea o linie de separare a deșeurilor în or. Fălești;
Sensibilizarea opiniei publice cu privire la promovarea
colectării separate a deșeurilor municipale solide și de
colectare a deșeurilor organice și consolidarea capacităților
autorităților publice.

