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1 Introducere 

La începutul anului 2010, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) a inițiat proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale 
în Republica Moldova", care este implementat în colaborare cu părțile interesate 
guvernamentale locale, regionale și centrale. Partenerul principal al GIZ în 
implementarea acestui proiect este Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC).  
Primăria (municipalitatea) din or. Șoldănești a primit finanțare prin acest program 
pentru a stabili colectarea deșeurilor în Șoldănești și în 26 de sate din 
împrejurime, care în prezent nu beneficiază de servicii de colectare a deșeurilor. 
Viitorul sistem de colectare va consta din puncte de colectare (platforme), care 
sunt dotate cu pubele/ containere pentru colectarea separată a deșeurilor. 
Serviciul de colectare va fi furnizat de către întreprinderea municipală din 
Șoldănești, care a primit vehicule de colectare adecvate. Activarea serviciului de 
colectare este prevăzută pentru a doua săptămână a lunii aprilie, anul 2014. 
Elementele reciclabile colectate vor fi livrate la o stație de balotare temporară în 
Șoldănești, de unde bunurile compactate vor fi preluate pentru a fi ulterior 
prelucrate/comercializate. Deșeurile reziduale vor fi depozitate la 4 depozite de 
deşeuri existente (Cușmirca, Șoldănești, Răspopeni și Alcedar) până când se va 
deschide depozitul de de deşeuri modern ce urmează a fi construit în Parcani, r. 
Şoldăneşti. Deșeurile agricole și materialele organice similare vor fi depozitate în 
locaţiile existente locale. În viitor, aceste deșeuri vor fi transportate la instalația 
de compostare din Parcani. 
Pentru stabilirea stației temporare de balotare în Șoldănești primăria or. 
Șoldănești are nevoie de suport tehnic din partea consultanților naționali, pentru 
a compila documentele tehnice necesare întru a obține aprobările de funcționare 
a instalației. 

2 Descriere succintă a proiectului planificat 
În aprilie 2014, Întreprinderea municipală Regia Apă Şoldăneşti din or. Șoldănești 
va începe colectarea materialelor reciclabile din zona de serviciu. Materialele 
reciclabile vor fi colectate separat, fie într-un "container mixt uscat", sau, în până 
la 4 containere separate. Volumul total al materialelor reciclabile care este 
preconizat a fi colectat în 2014 se ridică la: 
Hîrtie mixtă:  90 t 
Plastic:  149 t 
Metale:  11 t 
Sticlă:   63 t 
 
Pentru anii următori se preconizează o creștere semnificativă a cantității de 
reciclabile ce urmează a fi colectate. Sistemul integrat al managementului 
deșeurilor solide în zona de serviciu prevede să prelucreze materialele reciclabile 
colectate în centrul de gestionare a deșeurilor, care urmează să fi stabilit în 
Parcani. Deschiderea  acestuia este programată pentru anul 2015. Dat fiind 
faptul că de la bun început s-a ajuns la concluzia că este important de a începe 
colectarea deșeurilor din mediul rural cu containere separate, este necesar să fie 
oferit spațiu temporar pentru balotarea materialelor reciclabile. Opțiunea de 
colectare separată și eliminare ulterioară a fost evaluată ca fiind neproductivă, 
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deoarece această procedură ar putea deruta rezidenții și deteriora angajamentul 
acestora în separarea deșeurilor.  
Stația de balotare temporară va fi stabilită la fosta uzină de beton armat din or. 
Șoldănești (imaginea 1) 
 

 
Imaginea 1: Uzina de beton armat abandonată din Şoldăneşti 
 

 
Imaginea 2: Complex pentru staţia de balotare temporară  
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Clădirea unde va fi stabilită staţia de balotare va fi închiriată de la actualii 
proprietari. S-a convenit asupra contractelor de rigoare. În vederea funcționării 
echipamentului de balotare nu sunt necesare lucrări de construcție, doar 
eliberarea spaţiului de elementele în plus. Prin urmare, nu sunt necesare 
documente de inginerie detaliate. 

 
Componentele care urmează să fie prelucrate în staţia de balotare sunt:  
• Carton și hârtie  
• Polietilenă de joasă densitate (LDPE) 
• Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)  
• Polietilentereftalat (PET)  
 
Procesul se bazează pe selectarea simplă, segregare și balotare, echipamentul 
existent are o capacitate maximă de 400 kg / oră.  
 
Locul de muncă trebuie dotat cu:  
• Zona de descărcare  
• Zona de depozitare pentru materiale   
• Zona de prelucrare  
• Zona de depozitare pentru materiale balotate  
• Zona logistică pentru încărcare  
• Zona sanitară temporară pentru angajați 
 
Zona de prelucrare cuprinde:  
• Sită pentru etapa de pre-segregare a materialelor fine nedorite.  
• Banda transportoare (condusă electric și cu viteză reglabilă prin potenţiometru), 
cu 4 locuri de muncă  
• Container de descărcare sau unitate de descărcare directă pentru reziduuri  
• Presă de balotat (siguranță manuală dublă), prese hidraulice acționate electric  
• Transpaletă manuală (stivuitor condus manual) 
 
Echipamentul a fost deja achiziționat și în prezent este stocat în atelierul 
întreprinderii municipale.  
 
Funcționarea stației de balotare necesită aprobări de la autoritățile administrației 
publice locale, cum ar fi avizul de mediu și cel sanitar. Se preconizează să nu fie 
necesar de prezentat expertize complexe în cadrul procedurii de aprobare. 
 

3 Termeni 
Serviciile de inginerie necesare includ un set complet compus din toate 
documentele necesare pentru procesul de aprobare și de asistenţă pentru 
municipalitate în vederea obţinerii aprobărilor respective. Compania va furniza 
aceste documente şi va facilita procesul de aprobare până se va acorda 
aprobarea finală pentru funcţionarea staţiei de balotare. 
 
Este necesar să fie prezentate următoarele documente:  
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• Planul general și planul de teren  
Inclusiv planul de instalare a echipamentelor, zonă sanitară intermediară, 
drumul de acces, livrările de utilități publice (energie electrică, apă, salubrizare 
și canalizare, etc.). Planul general poate include mai multe schiţe tehnice, în 
conformitate cu reglementările naţionale. 

 
Expertize avansate (expertiză de mediu sau studii similare) vor fi elaborate doar 
în cazul unei cereri specifice din partea autorităților locale sau naţionale, în timpul 
procesului de aprobare. Expertizele avansate sunt solicitate ca elemente 
opționale. 
 
Este necesar de a obţine de la autoritățile locale (sau/şi unităţile desconcentrate) 
următoarele permise: 
• Certificat de Urbanism 
• Aviz sanitar emis de către Centrul de Medicină Preventivă din Şoldănești 
(formular 301) 
• Aviz de mediu emis de Inspectoratul Ecologic din Şoldănești, care include actul 
privind inspecția și aprobarea. 
• Aprobarea pentru conectarea la rețelele de distribuție a energiei electrice. 
•Aprobarea specificaţiilor tehnice pentru alimentarea cu apă și proiectarea 
sistemului de canalizare. 
 
Pot fi solicitate autorizaţii suplimentare. Compania va furniza toate documentele 
necesare pentru a obține autorizațiile necesare. Compania este responsabilă de 
a se asigura că toate măsurile propuse în stabilirea staţiei de balotare sunt în 
conformitate cu standardele, legile și regulile naționale. 
 
Compania va coordona proiectarea proiectului (planurile), cu toate instituțiile / 
autoritățile responsabile. 
 
Compania trebuie să furnizeze toate produsele finite în cantitate suficientă pentru 
autoritatea națională și locală și un exemplar în formă tipărită și digitală pentru 
GIZ în scopuri de facturare. 
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4 Oferta 

4.1 Informaţie despre Companie: 
Denumirea Companiei :………………………………………………………………… 
 
Persoana de Contact: …………………………………………………………………… 
 
Tel : ……………………………………………………………………………… 
 
Fax: ……………………………………………………………………………… 
 
E-mail: …………………………………………………………………………… 

 

4.2 Oferta de preţ 
Poziţia Punctele care trebuie să fie îndeplinite Preţ în MDL 
1 Elaborarea tuturor documentelor necesare pentru a 

facilita procedura de aprobare pentru stabilirea staţiei de 
balotare şi pentru acordarea aprobării finale de 
funcţionare a acesteia: 

• Planul general şi planul de teren  
• Certificat de Urbanism   
• Aviz sanitar emis de către Centrul de Medicină 

Preventivă din or. Şoldănești (formular 301) 
• Aviz de mediu emis de Inspectoratul Ecologic 

din Şoldănești, care include actul privind 
inspecția și aprobarea. 

• Aprobarea pentru conectarea la rețelele de 
distribuție a energiei electrice. 

• Aprobarea specificaţiilor tehnice pentru 
alimentarea cu apă și proiectarea sistemului de 
canalizare  

• Proiectarea proiectului (planurile), coordonarea 
cu toate instituțiile / autoritățile responsabile  

 

2 Elaborarea de expertize adiţionale (expertiză de mediu 
sau studii similare) la solicitarea autorităţilor locale sau 
naţionale (opţional)  

 

SUM   
 

Compania îşi oferă consimţământul asupra unei perioade de performanță de 
maximum trei săptămâni pentru depunerea documentelor necesare pentru a 
începe procesul de aprobare. 
 
Locul / Data      Ştampila Companiei 
 
 
         Semnătura 
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