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Perioada de implementare iunie 2010 – 2016,  
în derulare 

 
Scopul: Cetățenii din localitățile selectate ale  
raioanelor Șoldănești și Rezina au acces la  
serviciile MDS îmbunătățite 
 
Beneficiari  

• ~ 45.500 locuitori din 27 localități 

Parteneri 
• Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru  

(Agenția de implementare) 
• Consiliul raional Șoldănești 
• Primăria Șoldănești  
• Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
• Ministerul Mediului 

 
Buget și contribuții financiare  
100% din suma totală alocată sunt utilizate până în prezent 

• ~ 2.400 Euro – Consiliul raional Șoldănești; 
• ~ 21.600 Euro – 23 acționari (Autorități Publice Locale (APL)) ai  S.A. 

‘Salubritate Șoldănești’   
• 2.264,125 Euro  – Guvernul Germaniei 

  
Rezultate 

• Planificarea și programarea locală armonizată în raioanele  Șoldănești și 
Rezina constituie baza serviciilor MDS îmbunătățite în localitățile selectate 

• Cooperarea între APL-urile raioanelor Șoldănești și Rezina  privind 
prestarea serviciilor MDS este eficientă  

• Infrastructura serviciilor MDS în raioanele Șoldănești și Rezina  este 
îmbunătățită 

• APL-urile raioanelor Șoldănești și Rezina și prestatorul de servicii MDS din 
Șoldănești sunt capabili să gestioneze eficient serviciile MDS îmbunătățite  

• APL-urile raioanelor Șoldănești și Rezina și cetățenii acestora sunt implicați 
activ în îmbunătățirea serviciilor MDS. 

 
 

Modernizarea Serviciilor Publice 
Locale în Republica Moldova 
 

Implementat de 

Managementul integrat al deșeurilor solide (MDS) în raioanele  

Șoldănești și Rezina  

 
Sectorul deșeurilor solide 

este reglementat de 

Strategia Națională de 

Gestionare a Deșeurilor 

2013-2027 elaborată  

conform Directivelor EU. 

Guvernul Republici Moldova 

se angajează să dezvolte un 

nou cadru legislativ și 

instituțional ce vizează 

reglementarea gestionării 

deșeurilor conform legislației 

EU, care ar fi eficient din 

punct de vedere economic, 

luând în considerare 

sănătatea omului și mediul. 

27 gunoiști sunt închise  

și reduse la 4 depozite 

temporare și consolidate 

de deșeuri solide  

Prestatorul regional de 

servicii MDS din 

Șoldănești este lansat în 

baza deciziilor de 

fondare semnate de  

23 APL-uri 

Accesul populației la 

serviciile MDS din 27 

comunități a crescut de 

la 33% în 2012 la 80% 

în 2015 
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