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 INTRODUCERE   
 

“Un management corespunzător al deşeurilor  constituite un 

element esenţial pentru eforturile de a utiliza cât mai eficient 

resursele”. 

Raport „Managementul deşeurilor municipale solide - un bilanţ al realizărilor în 32 de ţări europene” 

 

Deşeurile reprezintă o problemă din ce în ce mai importantă la nivel global, regional dar şi local. 

Deşeurile solide rezultate din activităţile umane sunt de obicei aruncate, fiind considerate 

inutile. Ca urmare a creşterii rapide a producţiei şi consumului, comunităţile produc în mod 

regulat din ce în ce mai multe reziduri solide, ceea ce conduce la o creştere a volumului 

deşeurilor generate din diferite surse. Deşeurile solide au un potenţial ridicat de poluare a 

tuturor componentelor vitale ale mediului înconjurător atât la nivel local cât şi la nivel global. În 

aceste condiţii, managementul adecvat al deşeurilor solide constituie pilonul central al politicilor 

pe termen lung vizând dezvoltarea durabilă, prioritare fiind minimizarea cantităţilor de deşeuri 

generate, reciclarea, refolosirea şi eliminarea cât mai puţin poluantă a deşeurilor.  

Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor generează riscuri considerabile în ceea ce priveşte 

sănătatea publică, şi totodată costuri suplimentare pe termen scurt şi lung. Din acest motiv 

societatea apelează la managementul deşeurilor ce aduce aspecte privind optimizarea fluxurilor 

de materiale având în vedere parametri economici, tehnici şi de mediu. 

Prin broşura „Lecţii învăţate de la Proiectul-Pilot „Îmbunătățirea managementului 

integrat al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Florești și Rezina” ne propunem să 

evidenţiem o serie de aspecte referitoare la tipologia deşeurilor solide şi managementul 

acestora, politica actuală a Uniunii Europene şi Republicii Moldova  privind deşeurile solide, 

precum şi un set de reguli de bune practici, care pot contribui la creşterea ratei de reciclare a 

deşeurilor solide la nivel regional şi local.  
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 POLITICA EUROPEI PRIVIND DEŞEURILE - O POLITICĂ FĂRĂ 

DEŞEURI 
 
 

„Deșeurile sunt prea valoroase ca să le risipim. Reciclarea şi 

„mineritul urban” pot produce în prezent 350g de aur dintr-o tonă 

de deșeuri electronice, fiind astfel mult mai eficiente decât 

mineritul tradiţional.” 
Karl Falkenberg, ex- Director General al Mediului, CE 

 

Politica de gestionare a deşeurilor a UE,  este stabilită în diferitele Programe de Acţiune pentru 

Mediu, este implementată prin Strategia de Gestionare a Deşeurilor şi măsurile legislative 

ulterioare, prin Directive, Regulamente şi Decizii ale UE referitoare la probleme specifice de 

gestionare a deşeurilor. 

Transformarea deşeurilor într-o resursă face parte din „închiderea buclei” în cadrul 

sistemelor bazate pe economia circulară. Obiectivele şi ţintele stabilite în legislaţia 

europeană au fost factori primordiali în ceea ce priveşte o mai bună gestionare a 

deşeurilor; acestea stimulează inovarea în domeniul reciclării şi al reutilizării, limitează 

depozitarea deşeurilor, reduc pierderile de resurse şi creează stimulente pentru 

schimbarea comportamentelor. 
 

Transformarea deşeurilor în resurse 

reprezintă cheia economiei circulare. Potrivit 

recentei comunicări a Comisiei Europene 

privind “Economia circulară-un program de 

deşeuri zero pentru Europa”, până în anul 

2025 trebuie să se elimine depozitarea 

tuturor deşeurilor reciclabile, iar până în 2030 

statele membre ar trebui să depună eforturi 

pentru a elimina practic depozitarea 

deşeurilor, pe care să le utilizeze drept 

resurse. 

Trecerea la economia circulară se află în 

centrul agendei privind eficientizarea 

resurselor, stabilită de Strategia Europa 2020 

pentru o creştere economică inteligentă, 

durabilă şi inclusivă. Principalele idei vizând 

cum “să faci mai mult, cu mai puţin” au fost 

continuate în Programul de acţiune al Uniunii 

Europene privind mediul.  

Uniunea Europeană a înregistrat progrese 

semnificative în ceea ce priveşte 

transformarea deşeurilor în resurse şi 

promovarea unor modalităţi durabile de 

gestionare a deşeurilor, cum ar fi reciclarea. 

Cu toate acestea, performanţele variază 

considerabil între statele membre. Şase state 

au eliminat deja depozitarea deşeurilor 

municipale, reducând volumul de depozitare 

de la 90 % la mai puţin de 5 % în ultimii 20 de 

ani şi au atins rate de reciclare de 85 % în 

anumite regiuni. În alte state membre, peste 

90 % din deşeuri sunt depozitate în 

continuare, fiind reciclate într-o proporţie mai 

mică de 5 %. 
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 IERARHIA DEŞEURILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European a intrat în vigoare la 12 decembrie 2010, cu 

scopul de a transforma statele membre ale UE în " societăți de reciclare ". Directiva pune 

accentul pe deșeuri ca fiind resurse de prim rang, care pot oferi oportunități de creștere durabilă 

într-o economie cu emisii scăzute . 

Conform Directivei 2008/98/CE, prevenirea este prima prioritate în gestiunea deşeurilor şi 

reprezintă măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ierarhia deșeurilor și protecția sănătății populației și a mediului reprezintă obligații și nu opțiuni. 

Neîndeplinirea acestora duce la amenzi usturătoare. Responsabilii cu gestionarea deșeurilor de 

la nivelul producătorilor ori deținătorilor de deșeuri trebuie să întreprindă demersuri concrete 

privind respectarea ierarhiei deșeurilor și protecția sănătății populației și a mediului atunci când 

proiectează, aplică, verifică și analizează eficacitatea sistemului de management al deșeurilor din 

cadrul comunităţii sau organizațiilor. 

Ierarhia deșeurilor are la bază 

ordinea priorităților cadrului legislativ 

și al politicii în materie de prevenire a 

generării și gestionarii deșeurilor, 

după cum urmează: 

- Prevenire; 

- Pregătire pentru reutilizare; 

- Reciclare; 

- Alte operațiuni de valorificare, de 

exemplu valorificarea energetică; 

- Eliminare. 

 

 

 

 

Figura 1. Ierarhia deșeurilor 
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 DEŞEURILE: O PROBLEMĂ SAU O RESURSĂ? 

 

Transformarea deşeurilor într-o resursă până 

în 2020 este unul dintre obiectivele principale 

ale Foii de parcurs a UE către o Europă 

eficientă din punct de vedere energetic. Foaia 

de parcurs subliniază, de asemenea, 

necesitatea de a asigura o reciclare de înaltă 

calitate, eliminarea depozitelor de deşeuri, 

limitarea recuperării de energie la materialele 

nereciclabile şi stoparea transporturilor 

ilegale de deşeuri. 

În multe ţări, deşeurile provenite din bucătarii 

şi grădinărit constituie cea mai mare parte din 

deşeurile municipale solide. Deşeurile de 

acest tip, atunci când sunt colectate separat, 

pot fi transformate într-o sursă de energie 

sau îngrăşăminte.  

Digestia anaerobă reprezintă o metodă de 

tratare a deşeurilor care implică trecerea 

deşeurilor biodegradabile printr-un proces de 

descompunere biologică, similar celui din 

depozitele de deşeuri, dar în condiţii 

controlate. Digestia anaerobă produce biogaz 

şi materii reziduale care, la rândul lor, pot fi 

utilizate ca îngrăşăminte, precum compostul. 

Aproximativ 10 % din totalul deşeurilor 

generate în Europa reprezintă ceea ce se 

numeşte „deşeuri municipale" – deşeuri 

generate, în principal, de gospodării şi, în 

mai mică măsură, de întreprinderile mici şi 

de clădirile publice, precum şcolile şi 

spitalele. 

Cantitatea de deşeuri pe care o generăm 

este strâns legată de tiparele noastre de 

consum şi de producţie. Numărul foarte 

mare de produse care intră pe piaţă 

reprezintă o altă provocare. Schimbările 

demografice, precum creşterea numărului 

de gospodării alcătuite dintr-o singură 

persoană, afectează, de asemenea, 

cantitatea de deşeuri pe care le generăm 

(de exemplu, ambalarea produselor în 

pachete mai mici). 
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 REPUBLICA MOLDOVA - PE DRUMUL                                                       

UNIUNII EUROPENE „ZERO DEŞEURI”  
 

„Viziunea strategică a managementului deşeurilor în Republica Moldova 

constă în dezvoltarea pînă în anul 2027 a unui sistem integrat de 

gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere economic şi care 

să asigure protecţia mediului înconjurător şi a  sănătăţii populaţiei.” 
 

Sistemul de management a deşeurilor 

actualmente este insuficient şi necesită o 

reformă pentru a fi dezvoltat în Republica 

Moldova. Pentru dezvoltarea cu succes a 

sectorului în regiune trebuie de ţinut cont de 

experienţa însuşită în acest domeniu şi în alte 

ţări, care poate oferi suport informaţional 

pentru planificarea procesului de 

management a deşeurilor. 

Pentru asigurarea executării acţiunilor 

prioritare în domeniul protecţiei mediului, 

prevăzute de Programul de activitate al 

Guvernului în scopul executării Planului de 

acţiuni al Guvernului, în scopul dezvoltării 

infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru a 

proteja în mod adecvat mediul la nivel global, 

naţional şi local de efectele asociate cu 

managementul deşeurilor generate de 

cetăţeni, întreprinderi şi instituţii, precum şi 

pentru stabilirea cadrului legal şi instituţional 

necesar pentru a sprijini alinierea treptată a 

practicilor Republicii Moldova de gestionare a 

deşeurilor la cele ale Uniunii Europene în luna 

aprilie 2013 s-a aprobat Strategia de 

gestionare a deşeurilor în Republica 

Moldova pentru anii 2013-2027. 

Promovarea abordării regionale în 

planificarea gestionării deşeurilor este 

esenţială atît pentru atragerea investiţiilor 

necesare, cît şi pentru  asigurarea recuperării 

costurilor mari alocate pentru implementarea 

Strategiei de gestionare a deşeurilor în 

Republica Moldova pentru anii 2013-2027.  

Obiectivele generale ale Strategiei sînt 

următoarele: 

1) dezvoltarea sistemelor integrate de 

management al deşeurilor menajere prin 

armonizarea cadrului legislativ, instituţional şi 

normativ la standardele UE, bazate pe 

abordare regională şi divizarea teritorială a 

ţării în 8 regiuni de management al 

deşeurilor;  

2) dezvoltarea infrastructurii regionale de  

eliminare a deşeurilor menajere solide şi a 

staţiilor de transfer, în conformitate cu 

practicile statelor membre ale UE; 

3) dezvoltarea sistemelor de colectare şi 

tratare a fluxurilor de deşeuri specifice 

(deşeuri de echipamente electrice, cauciucuri, 

baterii etc.) prin promovarea / implementarea 

principului „responsabilitatea producătorului”. 
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 ANALIZA SWOT PRIVIND GESTIONAREA                                       

DEŞEURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT privind gestionarea deşeurilor în Republica Moldova 

Puncte tari Puncte slabe 

 existenţa unui proiect de Lege privind 

deşeurile, elaborat în conformitate cu 

Directivele UE;  

 suportul financiar şi asistenţa tehnică 

acordată Republicii prin intermediul 

donatorilor internaţionali; 

 existenţa Fondului Ecologic Naţional; 

 existenţa unui sistem funcţional capabil să 

asigure implementarea unui număr suficient 

de programe/proiecte. 

 infrastructura precară pentru colectarea, 

transportul şi eliminarea deşeurilor; 

 nivelul redus de informare a populaţiei şi a 

agenţilor economici privind gestionarea 

integrată a deşeurilor; 

 cantităţile sporite de deşeuri produse şi 

depozitate;  

 nivelul redus al colectării selective a deşeurilor; 

 dezvoltarea insuficientă a pieţei de reciclare şi 

valorificare a deşeurilor. 

Oportunităţi Ameninţări 

 dezvoltarea unor planuri de investiţii pe 

termen lung, în condiţiile dezvoltării 

durabile; 

 crearea unui sistem integrat de management 

al deşeurilor; 

 utilizarea fondurilor UE ca o contribuţie 

importantă pentru îmbunătăţirea 

standardelor de mediu; 

 adoptarea abordării „Producţie mai pură”, 

creşterea eficienţei utilizării resurselor şi a  

investiţionale şi de asistenţă tehnică. 

 dificultăţi de natură organizatorică, politică şi 

financiară, determinate de procesul de 

regionalizare; 

 costuri ridicate pentru conformarea cu 

standardele europene privind schimbul de 

tehnologii pentru gestionarea deşeurilor şi 

folosirea „celor mai bune tehnici disponibile”; 

 dificultăţi în alocarea terenurilor pentru 

dezvoltarea infrastructurii de mediu, construcţia 

depozitelor de  deşeuri menajere solide. 

 

Sursa: Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 248din 10 aprilie 2013                                                                                        

”Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova  pentru anii 2013-2027” 
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 PROIECTUL „MODERNIZAREA SERVICIILOR 

PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” 

(MSPL)  
 

„ Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, 

tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor. Responsabilitatea pentru 

activităţile de gestionare a deşeurilor revine generatorilor acestora în 

conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte” sau după caz, producătorilor 

în conformitate cu principiul “responsabilitatea producătorului”. 

 

Conform studiilor din cadrul Strategiei de 

gestionare a deşeurilor în Republica Moldova 

pentru anii 2013-2027, sectorul 

managementul deseurilor la nivel naţional 

necesită investiţii foarte mari, ceea ce 

presupune evident implicarea instiţutiilor 

financiare ale statului în finanţarea obiectelor 

destinate reciclării şi eliminării deşeurilor, 

precum şi a instituţiilor financiare externe 

pentru construcţia infrastructurii ce ţine de 

acest sector. 

Ministerul Federal pentru Cooperare 

Economică şi Dezvoltare (BMZ) al Germaniei, 

prin intermediul Agenţiei de Cooperare 

Internaţională a Germaniei (GIZ), în 

colaborare cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor (MDRC) al 

Republicii Moldova, implementează Proiectul 

„Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova” (MSPL).  

Scopul general al proiectului este de a 

îmbunătăți condițiile de prestare ale 

serviciilor publice locale în Republica 

Moldova, prin acordarea de sprijin actorilor 

regionali și locali în racordarea necesităților 

locale la prioritățile regionale și naționale. 

Cadrul temporal general de implementare a 

proiectului MSPL este stabilit pentru perioada 

01/2010 – 12/2015. 

Principalii beneficiari ai MSPL sunt cetățenii 

din jurisdicția autorităților publice locale 

(APL-urilor) din cele trei Regiuni de 

Dezvoltare ale Republicii Moldova. 

MSPL vizează două domenii de intervenție:  

Domeniul de Intervenție 1 –  Prestarea 

serviciilor publice locale  

Suport acordat ADR-urilor și APL-urilor în 

planificarea, elaborarea, implementarea și 

gestionarea proiectelor-pilot, în vederea 

îmbunătățirii serviciilor publice locale.  

Domeniul de Intervenție 2 – Planificarea și 

programarea regională 

Suport acordat ADR-urilor și APL-urilor în 

planificarea și programarea regională. 

Toate proiectele-pilot beneficiază de o 

structură cinci-dimensională de suport, în 

cadrul căreia fiecare dimensiune se unește cu 

anumite rezultate specifice, ceea ce asigură, 

în ansamblu, prestarea eficientă și eficace a 

serviciilor publice locale. 
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  DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1: SERVICII PUBLICE LOCALE 
 

Cerinţele de calitate ale proiectelor includ aspecte precum implicarea cetăţenilor în 

procesul de planificare şi monitorizare a proiectelor, cooperarea intercomunitară în 

furnizarea în comun de servicii, garantarea egalităţii de gen la accesarea facilităţilor 

publice şi creşterea eficienţei. 

 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova” (MSPL) sprijină 

Administraţiile Publice Locale prin intermediul 

Agenţiilor de Dezvoltare Regională, în special 

în ceea ce priveşte planificarea şi 

implementarea proiectelor de investiţii şi a 

diferitelor măsuri legate de capacitatea de 

dezvoltare a diferitelor părţi interesate în 

acest proces. 

În conformitate cu abordarea MSPL, toate 

proiectele-pilot din cadrul domeniul de 

intervenţie 1 al proiectului: servicii publice 

locale, aplică abordări inovatoare tehnologice, 

organizaţionale şi participative, care ar trebui 

să servească drept sursă de inspiraţie pentru 

aplicarea acestor modalităţi în alte 

părţi/regiuni ale ţării. Aceste inovaţii, în 

procesele de identificare, implementare şi de 

control al calităţii proiectelor-pilot, constituie 

un potenţial considerabil de sporire a acestor 

experienţe locale pentru alte comunităţi şi 

platforme de deservire în regiunile Moldovei. 

 

În eforturile de îmbunătăţire a serviciilor 

publice locale în raioanele-pilot, în cadrul 

Domeniului de Intervenţie 1: servicii publice 

locale ,este aplicat modelul de îmbunătăţire a 

serviciilor publice locale în baza rezultatelor. 

Modelul se bazează pe ipoteza conform 

căreia îmbunătăţirea accesibilităţii, calităţii şi 

eficienţei serviciilor publice locale necesită un 

ansamblu de activităţi complexe în domeniul: 

 planificării şi  programării locale 

integrate; 

  o cooperare eficientă dintre APL-uri 

cu privire la prestarea de servicii; 

  dezvoltarea capacităţilor APL-urilor şi 

a furnizorilor de servicii; 

  îmbunătăţiri ale infrastructurii 

serviciilor; 

  mobilizarea comunităţii şi implicarea 

cetăţenilor în îmbunătăţirea serviciilor 

publice locale.   
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 MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE - GESTIONAREA 

DEŞEURILOR SOLIDE ÎN RAIONUL ŞOLDĂNEŞTI, REZINA, FLOREŞTI    
 

În iunie 2010 în cadrul Proiectului 

„Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova” (MSPL), a fost selectat 

conceptul proiectului „Extinderea 

managementului integrat al deșeurilor 

solide din orașul Șoldănești în 7 localități 

din raioanele Șoldănești și Rezina 

amplasate în bazinul r. Ciorna”, care fusese 

înaintat spre finanțare în cadrul primului apel 

pentru propuneri de proiecte din Fondul 

Național de Dezvoltare Regională (FNDR).    

Obiectivul general al proiectului: Reducerea 

nivelului de poluare a mediului prin extinderea 

managementului integrat de colectare, stocare 

şi reciclare a deşeurilor din orașului Șoldănești 

si din 7 localităţi amplasate în bazinul r. 

Ciorna. 

Cu susţinerea GIZ, APL I ale oraşelor 

Șoldăneşti şi Floreşti în anul 2012 au fost 

pregătite Notele Conceptuale  şi ulterior au 

fost elaborate în întregime cererile de 

susţinere financiară pentru FNDR. 

Proiectul din Șoldăneşti a fost denumit 

„Îmbunătăţirea serviciilor municipale privind 

sistemul de colectare a deşeurilor solide, stocare 

controlată şi măsuri de sustragere şi reducere a 

deşeurilor în raionul Șoldăneşti şi alte localităţi 

din bazinul râului Ciorna”, iar proiectul din 

Floreşti a fost denumit „Un mediu curat pentru 

o societate durabilă”. Ambele proiecte au fost 

selectate pentru a fi finanţate în anul 2013. 

La 25 aprilie 2013, a fost lansat oficial 

proiectul-pilot „Îmbunătăţirea sistemului 

integrat de management al deşeurilor solide în 

raioanele Șoldăneşti, Rezina şi  Floreşti”. De 

asemenea, a fost inaugurat sediul furnizorului 

de servicii de apă şi canalizare, management al 

deşeurilor solide din Șoldăneşti. 

Cadrul Logic este instrumentul principal care 

ajută la întărirea capacităţii de concepţie, 

implementare şi evaluare a proiectului- pilot, 

şi este folosită pe tot ciclul proiectului. 

Cadrul Logic este folosit intern pentru a ajuta 

procesele de concepţie şi evaluare a 

proiectului. De asemenea se fi foloseşte în 

lucrul cu consultanţii externi care sunt 

implicaţi în procesele de concepţie şi evaluare. 

În plus Cadrul Logic al proiectului încurajează 

o abordare multidisciplinară pentru concepţia 

şi supravegherea proiectului. 

 Cadrul Logic MDS Şoldăneşti, Rezina: 

http://serviciilocale.md/public/files/pilot

/2014_11_04_Cadru_Logic_MDS_Soldan

esti_VB_ROM_1.pdf 

 Cadrul Logic MDS Floreşti 

:http://serviciilocale.md/public/files/pilo

t/2014_12_10_Cadru_Logic_MDS_Florest

i_IN_RO.pdf 

http://serviciilocale.md/public/files/pilot/2014_11_04_Cadru_Logic_MDS_Soldanesti_VB_ROM_1.pdf
http://serviciilocale.md/public/files/pilot/2014_11_04_Cadru_Logic_MDS_Soldanesti_VB_ROM_1.pdf
http://serviciilocale.md/public/files/pilot/2014_11_04_Cadru_Logic_MDS_Soldanesti_VB_ROM_1.pdf
http://serviciilocale.md/public/files/pilot/2014_12_10_Cadru_Logic_MDS_Floresti_IN_RO.pdf
http://serviciilocale.md/public/files/pilot/2014_12_10_Cadru_Logic_MDS_Floresti_IN_RO.pdf
http://serviciilocale.md/public/files/pilot/2014_12_10_Cadru_Logic_MDS_Floresti_IN_RO.pdf
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 DOMENIUL DE ACTIVITATE 1: PLANIFICAREA ȘI 

PROGRAMAREA STRATEGICĂ LOCALĂ 
 

Planificarea regională asigură o viziune strategică asupra sectorului de dezvoltare şi ajută 

autorităţile locale să elaboreze planuri proprii şi să fie în conformitate cu Strategia 

Naţională de Gestionare a Deşeurilor, care prevede regionalizarea serviciilor. 

 

Proiectul-pilot „Îmbunătăţirea sistemului 

integrat de management al deşeurilor solide în 

raioanele Șoldăneşti, Rezina şi  Floreşti” este 

implementat în baza Modelului de Serviciu 

public eficient, care presupune suport din 

partea MSPL în Planificarea și programarea 

strategică locală, sprijin în elaborarea/ 

actualizarea capitolului corespunzător al 

Strategiilor de Dezvoltare Socio-Economică și 

a planurilor de dezvoltare locală. 

La capitolul Planificare și programare 

strategică, în strînsă cooperare cu Consiliile 

Raionale și ADR-urile, s-au armonizat 

Strategiile de Dezvoltare Socio-economică, cu 

incorporarea capitolului de  Managementul 

deşeurilor solide în Raionul Șoldănești, 

Floreşti şi Rezina. 

Echipa germană de consultanţi a Centrului 

pentru Instruire Avansată în domeniul 

Dezvoltării Rurale (SLE) de la Universitatea 

Humboldt din Berlin a fost subcontractată în 

anul 2012 pentru a contribui la elaborarea de 

concepte practice de identificare a 

priorităţilor de investiţii în domeniul 

Managementului deşeurilor solide (MDS), 

pentru a propune modalităţi pentru 

consolidarea furnizorilor de servicii existenţi, 

susţinerea APL-urilor din raioanele Şoldăneşti, 

Rezina şi Floreşti în actualizarea capitolului 

MDS al Strategiei de dezvoltare socio-

economică. 

Informaţiile despre situaţia existentă în 

domeniul MDS au fost colectate de experţi 

prin chestionarea primarilor şi interviuri 

semistructurate cu actorii principali din acest 

sector (APL 1, APL 2, structuri desconcentrate, 

sectorul privat, ONG-uri, furnizori de servicii). 

O serie de ateliere de lucru au servit drept 

bază pentru elaborarea strategiei specifice 

sectorului într-un mod participativ. 

APL de nivel 1 şi 2 din r. Şoldăneşti au 

participat în mod activ în procesul de 

elaborare a documentului. Procesul de 

planificare a fost coordonat de Agenţia de 

Dezvoltare Regională Centru, care a asigurat 

promovarea politicilor regionale din domeniu 

şi colaborarea cu ministerele de resort şi 

instituţiile specializate din sectorul dat. 

Până în lunile septembrie-octombrie 2015, 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord și 

Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ) vor oferi autorităților din 

raionul Florești asistență tehnică în procesul 

de elaborare a capitolului despre MDS din 

SDSE Florești, astfel încât, începând cu anul 

2016, documentul strategic să fie valid. Acest 

fapt le va permite autorităților locale din 

raionul Florești să obțină finanțare pentru  

îmbunătățirea serviciilor de gestionare a 

deșeurilor solide. 
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 DOMENIUL DE ACTIVITATE 1: PLANIFICAREA ȘI 

PROGRAMAREA STRATEGICĂ LOCALĂ 
 

Strategia de dezvoltare socio-economică (SDSE) a fiecărui raion constituie o bază 

potrivită pentru planificarea locală, un capitol consolidat despre Mangementul Deşeurilor 

Solide ar trebui să ajute autorităţile locale să elaboreze planuri proprii, în conformitate cu 

Strategia Naţională de Management a Deşeurilor. 

 

Dezvoltarea domeniului de planificare şi programare 

strategică locală s-a bazat pe următoarele activităţi 

organizate: 

1. Şedinţa iniţială în fiecare  raion pentru a 

informa despre abordare.  

2. Seminarul cu primarii în fiecare raion pentru a 

face schimb de informaţii între APL 1 şi APL 2 

şi pentru a identifica necesităţile şi potenţialul 

în sectorul MDS.  

3. Seminare raionale cu reprezentanţi ai APL 1 şi 

APL 2 în fiecare raion pentru a discuta 

aspecte legate de o viziune locală, pentru a 

elabora obiective şi măsuri şi pentru a 

identifica actorii cheie în MDS. 

4. Seminarul inter-raional în Şoldăneşti, Floreşti 

cu reprezentanţi ai APL 1, APL 2, autorităţile 

centrale, serviciile desconcentrate, ONG-uri, 

furnizori de servicii şi generatorii de deşeuri).  

O matrice a sistemului de servicii a servit ca 

un instrument pentru a discuta despre 

rolurile şi responsabilităţile fiecărui actor. 

Aceste seminare au fost pregătite, moderate şi 

realizate în comun cu ADR-urile şi APL 2, pentru a 

creşte gradul de responsabilitate. 
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 LECŢIILE ÎNVĂŢATE: VALORIFICAREA EXPERIENŢEI  ÎN „PLANIFICAREA 

ȘI PROGRAMAREA STRATEGICĂ LOCALĂ” 

 

O modalitate de valorificare a experienţei  obţinute în cadrul Proiectului-pilot  este de a încerca 

să se extragă din această experienţă aspectele esenţiale, de care ar fi  bine să se ţină cont în 

procesul de elaborare şi gestionare a domeniului Planificarea și programarea strategică 

locală. Mai jos sunt prezentate lecţiile învăţate în cadrul proiectului pentru planificarea şi 

programarea strategică locală:  

1. Autorităţile publice locale implementează proiectele în conformitate cu strategiile 

naţionale, regionale şi raionale ; 

2. Organizarea grupurilor de lucru pentru a determina care sunt necesităţile locale în materie 

de MDS, combinate cu priorităţile sectoriale regionale şi naţionale 

3. Componenţa grupului de lucru pentru eleborarea SDSE trebuie să aibă un stil participativ; 

4. Implicarea în proces a reprezentanţilor tuturor APL-urilor; servicii teritoriale 

desconcentrate; 

5. Participare activă, va contribuie la îmbunătăţirea cooperării şi comunicării între APL I, APL 

II şi alte părţi interesate, conducînd la un nivel mai înalt de transparenţă şi la realizarea 

primilor paşi pentru instituţionalizarea planificării; 

6. Desfăşurarea procesului de actualizare al SDSE de către experţi internaţionali şi naţionali; 

7. În zonele acoperite de proiect, toate măsurile APL-urilor sunt implementate pentru 

sectoarele AAC și MDS în conformitate cu Strategiile de Dezvoltare Socio-Economică (SDSE) 

actualizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obstacolele Proiectului -Pilot  

 

1. Administraţiile publice nu dispun de resurse financiare şi de personal cu experienţă 

profesională. 

2. APL-urile nu au capacităţi şi viziuni clare privind planificarea şi programarea locală. 

De aceea ei au nevoie de asistenţă din partea experţilor în domeniu; 

3. Factorii de decizie nu conştientizează importanţa, necesitatea şi rolul lor în procesul 

de planificare locală. Acest fapt duce la neimplementarea documentelor aprobate 

de ei însuşi; 

4. Autorităţile responsabile de monitorizarea implementării documentelor de 

planificare locală nu au pîrghii de a verifica realizarea planului de activităţi din 

cadrul documentelor de planificare. 

 



 

16 

 DOMENIUL DE ACTIVITATE 2: COOPERAREA INTERCOMUNITARĂ 

PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 

 
 

Dacă autoritățile publice locale din Republica 

Moldova își propun să reprezinte un rol 

important în dezvoltarea locală și în creșterea 

calității vieții cetățenilor, aceştea ar trebui să 

opteze pentru cooperarea intercomunitară 

(CIC), fără de care multe dintre ele vor fi în 

imposibilitate de a satisface cerințele de 

servicii publice, puse în sarcina lor. 

Strategiile Raionale de Dezvoltare Socio-

Economică formează cadrul pentru 

cooperarea eficientă a APL-urilor în domeniul 

furnizării comune a serviciilor publice locale. 

În urma asistenţei  pe care  experţii şi 

consultanţii proiectului MSPL au oferit-o în 

iniţierea şi implementarea CIC în localităţile 

proiectului pilot, cooperarea dintre localităţile 

publice locale s-a intensificat. 

Legislaţia Republicii Moldova prevede expres 

dreptul autorităților publice locale de a 

coopera, atât în apărarea intereselor comune, 

cît și în realizarea de lucrări și prestarea de 

servicii publice de interes comun.  

Așadar, în esență, autoritățile publice locale 

au dreptul și baza legală elementară necesară 

pentru cooperare, totuși legislația actuală lasă 

nereglementate  unele aspecte importante ce 

țin de mecanismul de instituționalizare a 

cooperării. 

Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală , prevede la 

art. 14, aliniatul 1, litera j) competența 

consiliului local de a decide, în condiţiile legii, 

asocierea cu alte APL, inclusiv din străinătate, 

pentru realizarea unor lucrări şi servicii de 

interes public, pentru promovarea şi 

protejarea intereselor autorităţilor APL, 

precum şi colaborarea cu agenţi economici şi 

asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în 

scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de 

interes comun. În mod similar, art. 43, alin. (1), 

lit. t) din aceeași lege prevede dreptul 

consiliului raional de a decide asocierea cu 

alte autorități ale administrației publice locale 

în realizarea serviciilor publice locale. 
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 DOMENIUL DE ACTIVITATE 2: COOPERAREA INTERCOMUNITARĂ 

PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 
 

 

  Obiectivul concret al cooperării intercomunitare reprezintă factorul decisiv, cu impact   

asupra tuturor celorlalte caracteristici ale sale, inclusiv forma organizatorico-juridică şi 

modalitatea de finanțare comună. 

Pentru o mai bună planificare și organizare, 

procesul de dezvoltare și implementare a 

cooperării în domeniul managementului 

integrat al deșeurilor în raioanele Șoldănești, 

Florești și Rezina a fost convențional divizat în 

patru etape: 

1. Etapa de politici – în cadrul acestei etape 

autoritățile locale decid să adere la o 

structură UMBRELĂ și să contribuie activ 

în procesul de stabilire a structurii ce 

cooperare în domeniul deșeurilor; 

2. Etapa de pregătire – în cadrul acestei 

etape sunt colectate date, este analizată 

situația și sistemul și este identificat în 

comun modelul de cooperare cel mai 

adecvat și mai fezabil; 

3. Etapa de implementare/tranziție – în 

cadrul căreia este implementată crearea 

legală și instituțională a structurii de 

cooperare inter-comunală; 

4. Etapa de optimizare – aceasta este o fază 

continuă. 

Una din cele mai importante concluzii și 

recomandări ține de necesitatea informării și 

implicării cetățenilor, chiar de la cele mai inițiale 

etape ale cooperării. Consultările și audierile 

publice, adunări ale satului, toate sunt necesare 

pentru a obține suportul populației. De 

asemenea campaniile de informare și 

conștientizare/educare sunt foarte binevenite și 

pot avea un impact pozitiv. 
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 LECŢIILE ÎNVĂŢATE: VALORIFICAREA EXPERIENŢEI  ÎN „COOPERAREA 

INTERCOMUNITARĂ PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE” 

 

O modalitate de valorificare a experienţei  obţinute în cadrul Proiectului-pilot  este de a încerca 

să se extragă din această experienţă aspectele esenţiale în faza de dezvoltare a sistemului de 

cooperare intercomunitară în vederea dezvoltării unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în 

raioanele Șoldănești, Florești și Rezina şi însușite lecții importante care pot fi utile pentru toate 

autoritățile locale din Moldova care doresc să urmeze exemplul.   

1. În condițiile unui cadrul legal confuz și a lipsei experienței în regionalizarea serviciilor 

publice, este foarte importantă calitatea asistenței tehnice și expertizei acordate; 

2. Este necesară atragerea unui cerc cît mai larg de parteneri care pot susține procesul de 

cooperare, cum ar fi ministerele de resort, ADR-urile, administrația raională, organizații 

neguvernamentale, grupuri de inițiativă cetățenești, etc.; 

3. Este necesar ca perioada de implementare a proiectului, în special a investițiilor fizice să fie 

realistic evaluată. Anunțarea unui termen prea scurt poate dezamăgi partenerii locali în 

cazul întârzierilor repetate; 

4. Este necesar să se înțeleagă că deși pot beneficia de suport financiar și asistență tehnică în 

faza de dezvoltare a sistemului, autoritățile locale nu trebuie să se bazeze doar pe acest 

suport. În orice caz, APL-urile trebuie să fie conștiente că menținerea și operarea în 

continuare a sistemului este responsabilitatea lor primară; 

5. Cooperarea intercomunitară trebuie să găsească un echilibru între comercializarea 

furnizării serviciului public și interesul public, dar totuși reprezintă o comercializare (nu 

poate activa în pierdere, or serviciul trebuie să fie subsidiat din bugetele locale).  

6.  În domeniul serviciilor publice comunale, instituționalizarea cooperării poate avea loc prin 

crearea de persoane juridice de drept privat, prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova. 

Cele mai adecvate forme organizatorico-juridice pentru cooperarea intercomunală în 

domeniul serviciilor de gospodărie comunală sunt Societatea pe Acțiuni și Societatea cu 

Răspundere Limitată (pentru arii mai mici, în care numărul fondatorilor nu va depăși 50).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obstacolele Proiectului -Pilot  

1. Adoptarea deciziilor locale de către consiliile locale din localitățile partenere, în 

cadrul proiectului-pilot din raioanele Șoldănești, Rezina și Florești, cu privire la 

stabilirea taxelor locale și crearea unei S.A. în Șoldănești și Florești a scos la iveală 

lipsa comunicării între primari și membrii consiliilor locale și modul diferit de a 

percepe constatările, fapt ce a dus la refuzul de a adopta deciziile necesare. 

2. Nu există un model universal/definitiv/perfect al cooperării intercomunitare. 

Pentru fiecare caz în parte, aspectele financiare, tehnice și legal-instituționale se 

adaptatează la specificul și necesitățile concrete. 
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 DOMENIUL DE ACTIVITATE 3: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII 

SERVICIILOR LOCALE  
 
 
 

Activitățile de reciclare măresc durata de  

existență a depozitului de deşeuri în medie 

de doi-trei ani, de utilizare a echipamentelor 

de compactare corespunzătoare încă doi ani. 

În total, combinația de minimizare a 

deşeurilor şi de compactare corespunzătoare 

permite o prelungire a duratei de existență de 

pînă la cinci ani. 

La etapa actuală, în Republica Moldova 

capacităţile de proiectare a depozitelor de 

deşeuri sunt foarte limitate. Schema 

tehnologică de elaborare a depozitelor de 

deşeuri a fost aprobată în 2001, însă de 

atunci nu a fost aplicată vreodată. Există o 

singură persoană destul de în vârstă care 

lucrează în acest domeniu.  

Lipsa capacităţilor la Inspectoratul Ecologic 

de Stat, care este responsabil pentru 

acordarea expertizei de mediu 

corespunzătoare. Este prima dată când o 

companie de proiectare încearcă să elaboreze 

un desen tehnic conform legi slaţiei 

actualizate şi standardelor tehnice 

corespunzătoare.  

IPS “Iprocom” a fost selectată să elaboreze 

proiectarea tehnică a depozitului de deșeuri 

planificat din Șoldănești. 

Selectarea a fost bazată pe o licitație 

competitivă, însă din cinci companii 

participante, doar IPS “Iprocom” posedă 

experiență în proiectarea depozitelor de 

deșeuri în Republica Moldova. 

Aspecte importante sunt legate de rezultatele 

analizei de tendință, rezultatele microevaluării 

opțiunilor strategice, concluzia duratei de 

existență, potențialului de generare a gazului, 

şi cerința suprafeței.  

Toate aceste date au condus la proiectarea 

unui depozit de deşeuri pentru aplicare în trei 

etape: 

Etapa întîi: Şoldăneşti plus şapte sate;  

Etapa a doua: Şoldăneşti + sunt incluse  toate   

cele 33 de sate din raion;  

Etapa trei: Şoldăneşti + crearea unui  depozit 

regional de deşeuri pentru raioanele 

Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti.   

Până în prezent, în raionul Florești, au fost 

costruite 215 platforme de depozitare a 

deșeurilor, urmează a fi construite depozitul  

sanitar la Șoldănești, 2 centre de reciclare la 

Șoldănești și Florești, 2 stații de transfer la 

Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, și Florești. 
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 DOMENIUL DE ACTIVITATE 3: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII 

SERVICIILOR LOCALE  
 

 

„Echipamentu şi utilajul trebuie sa fie procurate în baza necesităţilor reale şi este necesară 

monitorizarea şi evaluarea acţiunilor pentru a putea demonstra beneficiarilor şi ce 

valoare adaugată s-a obţinut.”  

Prestatorul de servicii Î.M. „Regia-Apă Șoldănești” a 

beneficiat de investiții germane consistente, care îi 

permit să își extindă activitatea și să devină un 

operator eficient și profitabil. La 25 aprilie 2013 a 

fost inaugurat sediul renovat al companiei. Sediul 

Î.M. „Regia-Apă Șoldănești" a fost reconstruit, 

valoarea lucrărilor cifrându-se la cca 940 de mii de 

lei. Totodată, pentru a optimiza capacitățile 

operaționale ale întreprinderii, au fost procurate 

mașini specializate în valoare de peste 24 de 

milioane de lei. Printre acestea, se numără: 

echipament pentru reciclare, compactare, buldozere, 

tractoare ș.a. Au mai fost procurate uniforme pentru 

cei 30 de angajați și achiziționată tehnică pentru 

oficiu. 3 autospeciale pentru colectarea și 

transportarea deșeurilor au fost transmise către 

beneficiarii proiectului „Îmbunătățirea sistemului 

integrat de management al deșeurilor solide în 

raioanele Șoldănești, Rezina și Florești". 

Autospecialele cu capacitatea de 22 m3 și 14 m3  

sunt echipate cu un mecanism special de ridicare și 

descărcare a containerelor de tip Euro, cu deșeuri. 

Două autospecialele, repartizate Întreprinderii 

Municipale de salubritate din Șoldănești, iar una la 

Florești, folosite pentru colectarea și transportarea 

deșeurilor menajere solide. Ele deservesc  localitățile 

partenere din cadrul proiectului din raioanele 

Șoldănești, Rezina și Florești. 

Va fi construit un depozit sanitar la Șoldănești, două centre de reciclare la Șoldănești și Florești 

și două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești. La această etapă, au fost construite peste 

470 de platforme și procurate containerele. 
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    LECŢIILE ÎNVĂŢATE: VALORIFICAREA EXPERIENŢEI  ÎN 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR LOCALE” 
 
 
 

Valorificare a experienţei  obţinute în cadrul Proiectului-pilot  este de a încerca să se extragă din 

această experienţă aspectele esenţiale şi însușite lecții importante care pot fi utile pentru toate 

autoritățile locale din Moldova care doresc să urmeze exemplul:   

1. Activităţile de îmbunătăţire a infrastructurii serviciilor sunt implementate prin 

intermediul investiţiilor capitale şi achiziţiilor de echipamente speciale. 

2. Elaborarea desenelor tehnice privind staţia de reciclare. Desenele vor fi depuse spre 

aprobare la Inspectoratul Ecologic de Stat şi Serviciul de Stat pentru Verificarea şi 

Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor; 

3. Inspectoratele de Stat cu expertiză ecologică și tehnică sunt deschise să aprobe un 

proiect tehnic care este în conformitate cu standardul European; 

4. Prezenţa supervizorului tehnic în teritoriu reprezintă un aspect important al procesului 

de monitorizare al calităţii; 

5. Vizitele săptămânale de monitorizare sunt importante pentru gestiunea proiectului de 

către consultantul GIZ şi reprezentantul ADR-ului; 

6. ADR-urilor le-a fost oferită asistenţă externă în elaborarea documentelor de licitaţie, 

organizarea achiziţiilor publice într-o manieră transparentă, supravegherea lucrărilor 

de construcţii, elaborarea actelor de predare-primire şi a rapoartelor privind 

implementarea; 

7. APL-uri din raioanele-pilot au posibilitatea să înregistreze infrastructura publică la 

oficiul cadastral, iar investițiile în bilanț /inventar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obstacolele Proiectului -Pilot  

 

1. Capacităţile companiilor locale de proiectare necesită ameliorare şi actualizare 

prin instruire. 

2. Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru nu a asigurat expedierea, spre 

aprobare catre ministerele de resort, a dosarelor cadastrale pentru schimbarea 

destinației teritoriului, fapt ce a cauzat intarzieri. 

3. Caietele de sarcini cu specificaţiile tehnice au fost elaborate în mod 

necorespunzător ce a provocat repetarea procesului de achiziţii publice şi 

procurarea echipamentelor de calitate mai joasă ori care nu corespundeau 

scopului propus; 

4. În procesul de amplasare a platformelor, primarii nu au luat în consideraţie 

propunerile şi recomandările experţilor ceea ce a dus la nemulţumirea populaţiei, 

accesului îngreunat la platforme şi termenului de construcţii planificat. 
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 DOMENIUL DE ACTIVITATE 4: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR 

APL-URILOR ȘI A FURNIZORILOR DE SERVICII LOCALE  
 
 

Asigurarea unei furnizări efective a serviciilor 

publice - inclusiv în domeniul managementul 

deşeurilor solide – ține de responsabilitatea 

autorităților publice locale. În afara furnizării de 

servicii, autoritățile publice au responsabilitatea 

de a supraveghea calitatea acestora. Resursele 

publice sunt însă întotdeauna limitate. 

Administraţia publică va câştiga încrederea 

cetăţenilor şi a altor tipuri de beneficiari, 

oferindu-le servicii prompte şi asigurând 

constanţă în calitatea prestării serviciilor. 

Autorităţile şi furnizorii de servicii vor fi apte 

să stimuleze implicarea cetăţenilor, 

identificând astfel probleme, anticipând 

provocări şi propunând soluţii pe care le 

fundamentează, testează şi validează 

sistematic. Astfel, se va genera un cadru de 

servicii adecvate nevoilor cetăţenilor şi ţintite 

pe eficienţă economică. Relaţia dintre 

administraţia publică şi beneficiari înseamnă 

dedicaţie, corelaţie şi orientare pe soluţii. 

APL-urile și furnizorii de servicii au nevoie  de 

asistență permanentă din partea 

consultanților și a experților, în ceea ce 

privește consolidarea capacității și furnizarea 

serviciilor. 

În  acest sens în cadrul proiectului- pilot a 

fost desfășurată o evaluare a  necesităților în 

materie de capacități. 

Reieșind din necesitățile individuale ale 

furnizorului de servicii este elaborat un 

program de consolidare a capacităților. 

În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în 

luarea altor tipuri de decizii, administraţia 

publică se va sprijini pe participarea 

cetăţenilor, şi a actorilor cheie din societate 

prin mecanisme stabile de consultare. 

Autorităţile şi instituţiile publice vor răspunde 

nevoilor societăţii, susţinând în mod direct 

iniţiativele acesteia. 

Agenţia de Cooperare Internaţională a 

Germaniei şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcțiilor continuă 

colaborarea cu Academia de Administrare 

Publică a Republicii Moldova, axată pe 

consolidarea capacităţilor autorităţilor 

administraţiei publice locale de nivelul I şi II în 

domeniul planificării strategice, elaborării 

proiectelor şi dezvoltării regionale. 
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 DOMENIUL DE ACTIVITATE 4: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR 

APL-URILOR ȘI A FURNIZORILOR DE SERVICII LOCALE  

 

„Îmbunătăţirea capacităţilor în domeniul managementului deşeurilor,  asigurară 

interacţiunea profesioniştilor din structurile publice cu furnizorii de servicii publice astfel 

încât ambii să acţioneze în interesul superior al cetăţeanului şi  a protejării mediului 

înconjurător. „ 

 

Consolidarea  capacităţilor APL-urilor şi furnizorilor 

de  servicii locale este absolut necesar, ca autorităţile 

administraţiei publice locale, furnizorii de servicii 

responsabile de prestarea majorităţii serviciilor 

publice, sa asigura creşterea calităţii şi a accesului la 

serviciile publice, să dezvolte şi să se implementeze 

mecanisme care să asigure un nivel minim, indiferent 

de locul şi timpul de livrare (standarde de calitate şi 

de cost), permiţând în acelaşi timp instituţiilor şi 

autorităţilor publice cu interes pentru inovare şi 

dezvoltare şi resursele necesare să dezvolte servicii la 

calitate superioară, precum şi diverse mecanisme 

alternative de livrare a acestora. 

De la începerea proiectului- pilot, au fost descoperite 

următoarele probleme și provocări: 

- Capacitatea slabă a APL-urilor în elaborarea 

propunerilor de proiect; 

- Capacitatea slabă în identificarea soluțiilor 

tehnice optime a proiectelor 

- Capacitatea slabă a ADR-urilor în managementul 

proiectului; 

- Abilități insuficiente a ADR-urilor și APL-urilor în 

achizițiile publice. 
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 LECŢIILE ÎNVĂŢATE: VALORIFICAREA EXPERIENŢEI  ÎN 

„CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR APL-URILOR ȘI A FURNIZORILOR 

DE SERVICII LOCALE” 
 
 
 

În urma desfăşurării unei serii de şedinţe şi ateliere de lucru în domeniul MDS, se evedenţiază 

aspectele esenţiale şi însușite lecții importante care pot fi utile pentru toate autoritățile locale 

din Moldova care doresc să urmeze exemplul:   

1. Dezvoltarea capacităţilor prestatorului de servicii se realiza în baza unui  studiu diagnostic 

privind necesităţile de instruire; 

2. Studiul diagnostic stă la baza elaborării unui plan de dezvoltare a capacităţilor 

personalului . planul trebuie consultat cu beneficiarul (fondatori, managementul 

întreprinderei existente) la toate capitolele; 

3. Reprezentanții APL-urilor au avut acces la experiența și lecțiile învățate oferite de experţi 

externi, în perspectiva implementării unor proiecte viitoare; 

4. Primarii au beneficiat de consultanță în procesul de elaborare a bugetelor privind mds 

ținându-se cont de opțiunile de suport din parte bugetului regional și național. 

5. Asistență oferită de experţi şi consultanţii giz în procesul de elaborare a actelor de primire-

predare și a rapoartelor de implementare; 

6. APL-urile au posibilitatea de a identifica proiectele investiţionale în baza planificării şi 

programării integrate participative;   

7. Evaluarea de referinţă a capacităţilor  ale ADR-urilor de către experţii şi consultanţii GIZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obstacolele Proiectului -Pilot  

 

1. Procesul decizional rămâne unul personalizat, birocratic, slab fundamentat şi 

insuficient de transparent; 

2. O cultură administrativă conservatoare definită prin rezistență la schimbare și 

lipsă de inițiativă; 

3. Nu există o susținere reală și o cerere din partea celor care iau decizii pe 

domeniile proiectului pentru analize de impact; 

4. Administrația publică este orientată preponderent spre aspecte funcționale și 

organizatorice, folosind actul normativ ca principal instrument de decizie, fiind 

mai puțin preocupată de introducerea unui mod rațional de gândire și 

metodologic structurat în activitatea sa, ceea ce o face puțin predictibilă. 
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 DOMENIUL DE ACTIVITATE 5: MOBILIZAREA COMUNITĂȚII ȘI 

IMPLICAREA CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

SERVICIILOR PUBLICE LOCALE   
 

Pentru o protecţie a mediului eficientă este 

necesar un complex de activităţi şi acţiuni 

judicios corelate în vederea îmbunătăţirii 

condiţiilor de mediu şi sănătate a populaţiei şi 

care implică dezvoltarea unei mentalităţi 

adecvate a comunităţii, evaluarea cu realism a 

problemelor de mediu, stabilirea priorităţilor 

şi elaborarea strategiilor corespunzătoare de 

rezolvare a acestora şi, nu în ultimul rând, 

schimbarea atitudinii şi comportamentului 

faţă de mediul înconjurător şi 

responsabilizarea civică, pentru transmiterea 

către generaţiile viitoare a unui mediu curat şi 

sănătos cu respectarea celor trei dimensiuni 

ale dezvoltării durabile – economică, 

ecologică şi socială. 

Printr-un proces permanent de conştientizare, 

informare şi sensibilizare asupra necesităţii 

promovării tehnologiilor şi modelelor de 

producţie de ultimă generaţie, sectorul public 

trebuie să aibă iniţiative care să producă 

efecte concrete şi cuantificabile. 

Proiectul îşi propune să contribuie la 

educarea şi conştientizarea populaţiei privind 

măsurile ce pot fi luate de fiecare cetăţean, 

astfel încât să contribuie la stoparea poluării 

şi menţinerii unui mediu curat şi primitor. 

Comportamentul fiecăruia în interacţiunea cu 

natura trebuie îmbunătăţit iar acest deziderat 

poate fi atins printr-o educaţie susţinută şi 

conştientă. 

Dacă nu schimbăm comportamentul acum, 

viitorul nostru va fii mai puţin sigur şi tot mai 

mulţi oameni se vor lupta pentru resurse 

naturale din ce în ce mai reduse. 

Va trebui să schimbăm modul în care 

consumăm resursele naturale. Consumăm tot 

mai mult din resursele naturale, poluăm din 

ce în ce mai mult şi punem în pericol 

componentele de mediu.  

Locuitorii raioanelor Şoldăneşti, Floreşti şi 

Rezina  în cadrul proiectului- pilot  sunt 

informaţi continuu despre beneficiile 

colectării separate a deşeurilor, despre 

responsabilitatea cetăţenilor de a achita la 

timp facturile pentru noul serviciu public. 

 

. 
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 DOMENIUL DE ACTIVITATE 5: MOBILIZAREA COMUNITĂȚII ȘI 

IMPLICAREA CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

SERVICIILOR PUBLICE LOCALE   
 

„Implicarea redusă a populaţiei în rezolvarea problemelor de mediu, respectiv în programele de 

colectare şi recuperare a deşeurilor, poate fi explicată prin: lipsa unui mecanism sistematic de 

informare în legătură cu prezervarea mediului înconjurător şi cu consecinţe asupra încălcării 

normelor de mediu.” 
 

Serviciul de colectare separată a deşeurilor în cadrul 

Proiectului-pilot a demarat în primăvara-vara lui 

2014. Costul lunar al acestui serviciu va fi de 8 lei de 

persoană pentru locuitorii satelor şi 10 lei de 

persoană pentru locuitorii oraşelor. Sloganul 

campaniei, „Pentru sănătate şi un mediu mai curat, 

colectează deşeurile separat", însoţeşte cele 20.000 

de broşuri, care vor fi distribuite cetăţenilor în 

cadrul celor 35 de întâlniri publice preconizate. 

Materialele promoţionale elaborate au pus accent 

pe beneficiile colectării separate a deşeurilor pentru 

sănătate şi mediu. Astfel, populaţia plaseză 

deşeurile în containere diferite: hârtie, sticlă, plastic-

metal-tetrapak şi deşeuri reziduale. Pentru a ilustra 

criteriile de separare, s-a organizat câte o activitate 

amplă de salubrizare pentru fiecare din cele trei 

raioane. 

Consultanţii ADR „Habitat", organizaţie non-

guvernamentală selectată prin concurs pentru a 

gestiona campania de comunicare, vor ţine 70 de 

lecţii publice tematice pentru elevii a 35 de instituţii 

de învăţământ din cele trei raioane, pentru a 

schimba atitudinea şi comportamentul faţă de 
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mediul înconjurător şi responsabilizarea civică. 

 
 

 LECŢIILE ÎNVĂŢATE: VALORIFICAREA EXPERIENŢEI  ÎN „MOBILIZAREA 

COMUNITĂȚII ȘI IMPLICAREA CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR PUBLICE  

 

Este foarte  importanta dobândirea de cunoştinte, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamente de 

către toţi cetăţenii celor trei raioane pentru asumarea răspunderii pentru menţinerea calităţii 

mediului inconjurator activităţile proiectului- pilot evedenţiază aspectele esenţiale şi însușite 

lecții importante care pot fi utile pentru toate autoritățile locale din Moldova care doresc să 

urmeze exemplul:   

1. Organizaţiile non-guvernamentale existente la nivel local  care sunt în stare să crească nivelul 

d esensibilitate în rândul populaţiei, desfăşoară activităţi de creştere a sensibilităţii în 

colaborare cu autorităţile locale (APL1 şi APL2) prin diverse metode, precum ar fi zile naţionale 

de curăţenie, campanii de informare în şcoli sau expoziţiile publice. 

2. Implementarea cu succes a proiectului pilot necesită implicarea fiecărui consiliu local în parte. 

În multe cazuri, este suficientă informarea unui primar sau a adunării primarilor raionali 

pentru a mobiliza locuitorii în a colabora cu autorităţile locale; 

3.  Pentru a contribui eficient la modificarea în domeniul unei politici, de ex. managementul 

deșeurilor, este probabil să fie necesare eforturi suplimentare pentru a discuta cu consiliile 

locale și pentru a  implica, de asemenea, ministerul de resort relevant, într-o măsură mult mai 

intensă; 

4. Cu cât procesul este mai participativ, cu cât sunt implicaţi mai mulţi factori interesaţi 

importanţi, cu atât şansele unei implementări cu succes a procesului de dezvoltare raională 

sunt mai mari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obstacolele Proiectului -Pilot  

1. Nu există o abordare şi orientare sistemică la nivel naţional privind campaniile de 

mobilizare naţională în domeniul MDS; 

2. Insuficienţă implicare a cetățenilor în dezbateri publice, corelată cu existența unei 

percepții preponderent negative în rândul cetățenilor cu privire la rolul și 

impactul dezbaterilor și consultărilor publice cultură administrativă 

conservatoare definită prin rezistență la schimbare și lipsă de inițiativă; 

3. Educaţia ecologică lipseşte cu desavârşire, atat timp cât se observa pasivitate din 

partea locuitorilor 
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 REPERE ISTORICE A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI-

PILOT    
 

Octombrie 2011 - Primul atelier de coordonare la nivel inter-raional a comunităților din raionul 

Șoldănești, Florești și Rezina  ce a dat start procesului de actualizare a Strategiilor raionale de 

dezvoltare socio-economică (SDSE), pe componenta managementului integrat al deșeurilor solide, 

pentru a formula o viziune comună pentru crearea unei sistem integrat al serviciului public de 

gestionare a deșeurilor. 

 

Octombrie - decembrie 2012 - Echipa Centrului pentru Instruire Avansată în domeniul 

Dezvoltării Rurale (SLE) a Universităţii Humboldt, Berlin a fost subcontractată pentru a contribui la 

dezvoltarea conceptelor practice de identificare a priorităţilor investiţionale în domeniul MDS, 

pentru a propune modalităţi pentru consolidarea furnizorilor de servicii existenţi în ceea ce 

priveşte regionalizarea, susţinerea APL din raioanele Șoldăneşti, Rezina şi Floreşti în actualizarea 

capitolului MDS al SDSE. 

Februarie 2013 - Mnitorizarea obiectului  „Construcția a 77 de platforme pentru colectarea 

deșeurilor menajere solide în localitățile Băhrinești, Prajila, Ghindești și Gura Camencii" din 

raionul Florești din Regiunea de Dezvoltare Nord. În calitate de membri ai comisiei de 

monitorizare au fost primarii localităților beneficiare, reprezentanți GIZ, ADR Centru, ADR Nord, 

Consiliul raional Florești și primăria Florești. Invitați în cadrul aceleiași comisii au fost 

reprezentanți ai serviciilor deconcentrate din raionul Florești. Aceștia din urmă, au eliborat avizul 

de recepție.  

 

Februarie 2013- 3 autospeciale pentru colectarea și transportarea deșeurilor au fost transmise 

către beneficiarii proiectului „Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor 

solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești", Autospecialele cu capacitatea de 22 m3 și 14 m3  

sunt echipate cu un mecanism special de ridicare și descărcare a containerelor de tip Euro, cu 

deșeuri.  Două autospecialele, repartizate Întreprinderii Municipale de salubritate din Șoldănești, 

iar una la Florești, folosite pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide. Ele 

deservesc  localitățile partenere din cadrul proiectului din raioanele Șoldănești, Rezina și Florești. 
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Martie  2013 - Monitorizarea finală a construcției obiectului  „Platforma pentru depozitarea 

selectivă a deșeurilor menajere solide, lotul 9, în localitățile Băhrinești, Prajila, Ghindești și Gura 

Camencii" din raionul Florești din Regiunea de Dezvoltare Nord. În calitate de membri ai comisiei de 

monitorizare au fost primarii localităților beneficiare, reprezentanți GIZ, ADR Centru, ADR Nord și 

operatorul economic. Invitați în cadrul aceleiași comisii au fost reprezentanți ai serviciilor deconcentrate 

din raionul Florești. Comisia a efectuat vizite în localitățile unde au fost construite platforme și au evaluat 

calitatea lucrărilor efectuate. În urma vizitelor comisia de recepție a constatat că lucrările sunt îndeplinite 

conform documentației de proiect. 

 
 

Aprilie 2013 - Inaugurarea sediul renovat pentru prestatorul de servicii Î.M. „Regia-Apă 

Șoldănești". La eveniment au fost prezenți peste 70 de persoane, printre care reprezentanți ai 

autorităților naționale, regionale și locale. Invitații au subliniat importanța că toți cetățenii să 

beneficieze de servicii publice de calitate, pe de o parte, și să fie responsabili și grijulii cu mediul 

înconjurător, pe de altă parte. Sediul Î.M. „Regia-Apă Șoldănești" a fost reconstruit, valoarea 

lucrărilor cifrându-se la cca 940 de mii de lei. Pentru a optimiza capacitățile operaționale ale 

întreprinderii, au fost procurate mașini specializate în valoare de peste 24 de milioane de leI: 

echipament pentru reciclare, compactare, buldozere, tractoare, uniforme pentru cei 30 de angajați 

și achiziționată tehnică pentru oficiu. 

 

Aprilie 2013 - La etapa de 

implementare a proiectului 

„Îmbunătățirea sistemului integrat 

de management al deșeurilor solide 

în raioanele Șoldănești, Rezina și 

Florești" au fost procurate 3 

automobile de marca RENAULT, 

destinate pentru prestarea serviciilor 

de către Întreprinderile Municipale 

din Șoldănești, Florești și Cotiujenii 

În urma procedurilor de achiziție 

publică drept cîștigator pentru 

procurarea acestor mașini a fost 
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desemnată firma Bras SRL din România..  
 
 
 

Ianuarie-iunie 2014- Locuitorii 

raioanelor Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina 

informaţi despre beneficiile colectării 

separate a deşeurilor şi 

responsabilitatea cetăţenilor de a 

achita la timp facturile pentru acest 

serviciu public. Campania, cu genericul 

„Pentru sănătate şi un mediu mai curat, 

colectează deşeurile separat" a fost 

desfăşurată de Agenţiile de Dezvoltare 

Regională Centru şi Nord, cu sprijinul 

financiar al Guvernului Germaniei. 

Serviciul de colectare separată a 

deşeurilor a demara în primăvara-vara 

lui 2014. Costul lunar al acestui serviciu 

estede de 8 lei de persoană pentru 

locuitorii satelor şi 10 lei de persoană pentru locuitorii oraşelor.  Sloganul campaniei, „Pentru 

sănătate şi un mediu mai curat, colectează deşeurile separat", însoţeşte cele 20.000 de broşuri, 

care sunt distribuite cetăţenilor în cadrul celor 35 de întâlniri publice preconizate. 

Ianuarie-iunie 2014- Organizarea şedinței cu Specialiști din cadrul Secției managementul 

proiectelor (SMP) a ADR Centru, consultanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ), primarul or. Șoldănești, directorul Regia - Apă Șoldănești, proiectantul și coordonatorul  

local de proiect, discutând posibilitatea  aprobării localului, amplasării liniei de balotare și sortare, 

procurate în cadrul proiectului, și punerea acesteia în funcțiune. 

 În cadrul ședințe au fost discutate și responsabilitățile parților  implicate în inițierea procesului de 

colectare a deșeurilor. 

 

Ianuarie 2015- Autoritățile publice locale (27 de primari) și reprezentanți ai organizațiilor 

neguvernamentale din raionul Florești s-au reunit pentru a participa la ședința de inițiere în 

procesul de elaborare a capitolului „Managementul deșeurilor solide” (MDS) din Strategia de 

dezvoltare socio-economică a raionului Florești (SDSE Florești).  
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 ANEXA 1  
 
 

 

 

 

Regionalizarea managementului deşeurilor prin divizarea teritorială în 

8 regiuni de management al deşeurilor 

conform  Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 

 

Regiunea Raioane 

Regiunea 1 Cantemir, Cahul, Taraclia, Comrat; 

Regiunea 2 Leova, Cimişlia, Basarabeasca; 

Regiunea 3 Căuşeni, Ştefan Vodă; 

Regiunea 4 Străşeni, Ialoveni, Hînceşti, Criuleni, Cocieri, Anenii Noi; 

Regiunea 5 Ungheni, Nisporeni, Călăraşi; 

Regiunea 6 Şoldăneşti, Rezina, Teleneşti, Orhei; 

Regiunea 7 Drochia, Rîşcani, Glodeni, Floreşti, Făleşti, Sîngerei, So-roca; 

http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=51&id=115&t=/Publicatiii
http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=51&id=896&t=/Publicatiii-resurse/Management-al-deseurilor/Strategia-de-Dezvoltare-
http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=51&id=896&t=/Publicatiii-resurse/Management-al-deseurilor/Strategia-de-Dezvoltare-
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Regiunea 8 Briceni, Ocniţa, Edineţ, Donduşeni 

 

Sursa: Anexă 2  la Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10 aprilie 2013 ”Strategia de gestionare a 

deşeurilor în Republica Moldova  pentru anii 2013-2027” 

 

 ANEXA 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de Acord de cooperare 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL _________________ 

PRIMĂRIA_________________ 

 

                                                ACORD DE COOPERARE 

ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN RAIOANELE ȘOLDĂNEȘTI, 

FLOREȘTI ŞI REZINA 

 

Semnat de primarul orașului/satului/comunei________________, raionul___________, Dl. 

_________________. 

PREAMBUL 

Fiind conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de generațiile actuale și cele viitoare, 

înțelegând faptul că este nevoie să acționăm acum, în comun și să fim solidari, 

Înțelegând că interesul comun este mult mai important decât diferențele și interesele fiecărei 

localități în parte, precum și de faptul că prin soluționarea problemelor de mediu la nivelul întregii 

regiuni – vom beneficia cu toții,  

Înțelegând că obiectivul cooperării este sporirea calității serviciilor publice de gestionarea a 

deșeurilor, precum și a ariei de acoperire a acestora, prin identificarea și utilizarea celor mai bune 

tehnologii disponibile, accesibile din punct de vedere financiar, fezabile din punct de vedere 

economic, care sunt prietenoase cu mediul și sunt acceptabile din punct de vedere politic, pentru a 

obține un impact ecologic pozitiv pentru populația regiunii de cooperare,  

Înțelegând că este imposibil de edificat un sistem eficient management al deșeurilor solide 

separat la nivelul fiecărei comunități, fiind conștienți că acest lucru este posibil doar printr-o 

cooperare, colaborare, coordonare și comunicare efectivă și continuă cu alte localități din regiunea de 

cooperare, 

Angajându-ne să asigurăm transparență maximă și participarea publică în procesul de 

dezvoltare și implementare a sistemului regional de gestionare a deșeurilor,   

Înțelegând necesitarea comercializării serviciilor publice în interesul necesităților publice. 
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Aderând la principiile Uniunii Europene din domeniul administrării deșeurilor – prioritățile de 

gestionare a deșeurilor (mai întâi de toate reducere cantității generate, apoi reutilizarea, reciclarea, 

recuperarea energetică și doar la final depozitarea gunoiului), principiul proximității, principiul 

accesibilității (afordabilității) și principiul competitivității,  

Precum și la principiile – dezvoltare prin concurență, generarea de venit în loc de generarea de 

cheltuieli, ecologia economică versus economia ecologică și întrunirea cerințelor Acquis-ului UE,    

Făcând trimitere la articolul 10 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, care prevede că 

colectivităţile  locale au dreptul, în exerciţiul  competenţelor lor, de a coopera în cadrul legii și de a 

se asocia cu alte  colectivități locale pentru realizarea unor sarcini de interes comun, 

Invocând și prevederile articolului 5 din Legea cu privire la descentralizarea administrativă, precum 

și pe cele ale lit. „j”, alin. (2), art. 14 din Legea cu privire la administrația publică locală, 

 Orașul/satul/comuna/__________________ prin decizia consiliului local, andosată prin semnătura 

primarului împuternicit de acesta, DECLARĂ URMĂTOARELE: 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1 Obiectul acordului îl constituie angajamentul orașului/satului/comunei _____________, din raionul 

______________ de a coopera cu unitățile administrativ teritoriale de nivelul unu și doi din raioanele 

învecinate, precum și cu alți parteneri, în vederea dezvoltării unui Sistem Regional de Management 

Integrat al Deşeurilor. 

1.2 Dezvoltarea sistemul regional de management integrat al deșeurilor în regiunea de cooperare se 

va baza pe facilitățile existente și planificate de gestionare a deșeurilor. 

1.3 Prezentul acord reprezintă o declarație inițială a asumării angajamentului de a coopera cu 

localitățile din regiunea de cooperare și nu definește contracte de furnizare a serviciilor (de ex. 

concesionare, delegare, gestiune), care vor fi dezvoltate împreună mai târziu pe parcursul 

procesului.  

 

II. ANGAJAMENTELE ASUMATE 

2.1 Orașul/satul/comuna ____________________  își asumă următoarele angajamente: 

a) să participe activ la toate etapele de dezvoltare și implementare a programului de cooperare 

intercomunitară a localităților din regiunea de cooperare în vederea edificării unui sistem regional 

de Management Integrat al Deşeurilor; 

b) să furnizeze datele disponibile, precum și să contribuie la culegerea datelor suplimentare 

necesare în procesul de modelare, dezvoltare și implementarea a sistemului de management a 

deșeurilor (de ex. privind gunoiștile existente, date privind generatorii de deșeuri, indicatori socio-

economici, etc.);  
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c) să disemineze în rândul locuitorilor orașului/satului/comunei informația despre cooperare și să 

contribuie la sensibilizarea și la obținerea suportului populației în realizarea obiectivelor cooperării; 

d) să se implice, direct și prin grupurile de lucru, în modelarea și instituționalizarea cooperării, precum 

și în identificarea celei mai adecvate structuri a tarifului pentru furnizarea serviciului;  

e) să participe și să contribuie la dezvoltarea abordărilor strategice și a planurilor de acțiuni în 

domeniul managementului deșeurilor și de mediu, la nivelul regiunii de cooperare, a raionului, cît și la 

nivel local; 

f) să participe la întruniri, mese rotunde, ateliere de lucru și alte evenimente organizate în legătură cu 

dezvoltarea și implementarea programului;  

 

III. DREPTURILE SEMNATARULUI  

3.1 Orașul/satul/comuna _______________________ își rezervă și se bucură de următoarele drepturi: 

a) să delege în comun cu celelalte localități din raion care au semnat prezentul acord, 5 

reprezentanți/membri în grupul de lucru pe aspectele legale și instituționale și 5 în grupul de lucru pe 

aspectele tehnice și financiare;    

b) să ia decizii privind implicarea în continuare în cooperare la fiecare etapă de dezvoltare și 

implementare a cooperării; 

c) să se retragă din schema de cooperare la orice etapă a acesteia; 

d) să beneficieze în egală măsură de avantajele și rezultatele cooperării; 

e) să beneficieze de asistență tehnică și consultanță din partea partenerilor (GIZ, CALM, Ministerul 

Mediului și Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, ADR-urile, etc.) în dezvoltarea și 

implementarea programului de cooperare 

 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

4.1 Prezentul acord este semnat în 3 copii identice și intră în vigoare din momentul semnării; 

4.2 Depozitarul acordului este GIZ Moldova, care v-a păstra o copie a acordului; 

 

Nume, prenume________________ 

Primar de _______________  Data____________________  

Semnătura__________ 
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Model de decizie de aprobare a acordului de cooperare de către consiliul local 

(Antetul localității) 

Republica Moldova 

CONSILIUL LOCAL ______________ 

 

DECIZIA 

nr. ………... din ….....  ………………………… 201__ 

privind aprobarea acordului de cooperare în domeniul managementului integrat al deşeurilor în 

raioanele Șoldănești, Florești şi Rezina 

În temeiul art.14 alin.(2) lit. j din Legea administraţiei publice locale nr. 436 din 28.12.2006, cu modificările şi 

completările ulterioare și a articolului 5 din Legea cu privire la descentralizarea administrativă nr. 435 din 

21.12.2006,  

având în vedere prevederile art.10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.1253-XIII din 16.96.1997 şi in vigoare din 1 

februarie 1998, 

ţinând seama de prevederile pct. 11 al Statutului-cadrul al satului (comunei), oraşului (municipiului), aprobat 

prin Legea nr. 436 din 06.11.2003, 

Înțelegând că obiectivul cooperării este sporirea calității serviciilor publice de gestionarea a deșeurilor, precum 

și a ariei de acoperire a acestora, prin identificarea și utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile, 

accesibile din punct de vedere financiar, fezabile din punct de vedere economic, care sunt prietenoase cu 

mediul și sunt acceptabile din punct de vedere politic, pentru a obține un impact ecologic pozitiv pentru 

populația regiunii de cooperare, 

 

          CONSILIUL  LOCAL   …………………………….……..adoptă prezenta decizie: 

Art.1. Se aprobă Acordul de cooperare în domeniul managementului integrat al deşeurilor în raioanele 

Șoldănești, Florești şi Rezina. 

(2) Se împuternicește primarul ____________________ să reprezinte localitatea (satul, comuna, oraşul) 

____________________ în procesul de cooperare.  

         Art.3 Executarea prezentei decizii este pusă în sarcina primarului comunei (satului, oraşului, 

municipiului)_______________________    

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                Contrasemnează: SECRETARUL 
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Model de decizie  

 

DECIZIE nr. 

din_____________ 2014 

Cu privire la aprobarea tarifelor 

pentru colectarea şi transportare deşeurilor menajere 

 

În conformitate cu prevederile art.14, alin.(2), lit.h), q) din Legea nr.436 din 26.12.2006 privind administraţia 

publică locală; art.4, alin.(1), litb) din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; 

art. (3), lit.d), alin.(5), art.6, lit.h), alin.(2), art.14, 15 din Legea nr.1402 privind serviciile publice de gospodărie 

comunală; în baza al.7, lit.a), partea III din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a 

serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile 

deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin H.G. 

nr.191 din 19.02.2002 

 

CONSILIUL LOCAL DECIDE: 

1.Se aprobă tarifele, diferenţiate pe consumatori, pentru serviciile de salubrizare prestate pe teritoriul 

_____________________________, r-nul Floreşti, începând cu  ______._____________.2014, după cum urmează: 

a) Pentru locatarii blocurilor locative – 7,06 lei/persoană/lună; 

b) Pentru locatarii sectorului individual – 9,41 lei/persoană/lună; 

c) Pentru agenţii economici – 150 lei pentru un metru cub (fără TVA); 

d) Pentru persoanele juridice de drept public – 150 lei pentru un metru cub (fără TVA). 

2.  Se aprobă tariful de evacuare la solicitare a unui metru cub de deşeuri menajere în mărime de: 

a) Pentru populaţie – 56,46 lei pentru un metru cub; 

b) Pentru agenţii economici – 150 lei pentru un metru cub (fără TVA); 

c) Pentru persoanele juridice de drept public - 150 lei pentru un metru cub (fără TVA). 

 

3. Se stabileşte ca revizuirea şi ajustarea tarifului pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor să fie 

făcută anual; 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la _____._____________.2014; 

5. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina Primarului. 

 

Preşedinte al şedinţei_____________________ 

Secretar al Consiliului_____________________ 
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Model de Manual Operaţional pentru servicii publice de salubrizare 

   

 

 

 

 

MANUAL OPERAŢIONAL 

PENTRU SERVICIILE 

PUBLICE DE SALUBRIZARE 
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Manualul descrie condiţiile de desfăşurare a activităţilor de precolectare, colectare, transport şi 

cântărire a deşeurilor. Alte activităţi conexe sunt descrise în Anexele la prezentul manual 

operaţional. 

Manualul conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, 

tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, 

terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele 

asemenea. Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la 

verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din 

actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare. 

Manualul precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi 

stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării 

serviciului de salubritate, respectiv al activităţilor ce ţin de precolectarea, colectarea şi 

transportul deşeurilor, sortarea deşeurilor, depozitarea controlată a deşeurilor. 

 

CAPITOLELE MANUALULUI OPERAŢIONAL PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE 

CAPITOLUL I Obiectul prezentului manual 

 

CAPITOLUL II Cerinţe organizatorice minimale 

 

CAPITOLUL III Serviciul de salubrizare 

SECŢIUNEA 1 

Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din 

deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special 

 

SECŢIUNEA 2 

Sortarea deşeurilor  

 

SECŢIUNEA 3 

Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale 
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şi energetice a deşeurilor 

 

SECŢIUNEA 4 

Depozitarea controlată a deşeurilor  

 

SECŢIUNEA 5 

Alte servicii ce pot fi presate de către operator 
 


