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Contextul Studiului 

Din moment ce Republica Moldova şi-a obţinut independenţa în 1991, a trecut printr-un 

proces de transformare continuă transformându-se dintr-o republică sovietică într-o ţară 

suverană şi democrată. Dat fiind faptul că sistemele comuniste de est au fost marcate de o 

guvernare extrem de centralizată, cedarea puterii de decizie de la nivel naţional la nivel 

sub-naţional a jucat un rol important pe agenda politică moldovenească. Începând cu anul 

2006, politica de descentralizare în Republica Moldova este determinată de Legea cu 

privire la descentralizarea administrativă. În timp ce descentralizarea a progresat 

semnificativ la nivel oficial, efectele la nivel local sunt încă destul de moderate. Un indicator 

în acest sens este furnizarea slabă şi ineficientă a serviciilor publice locale (SPL) pentru 

populaţie, cum ar fi alimentarea cu apă şi canalizare, eficienţa energetică şi gestionarea 

deşeurilor. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), care a fost înfiinţat în 

anul 2009, este responsabil pentru implementarea politicilor în acest sector la nivel 

regional. Agenţiile de dezvoltare regională (ADR), instituţii subordonate ministerului, sunt 

responsabile de apelarea la politicile naţionale pentru planificarea celor trei regiuni de 

dezvoltare regională: Sud, Centru şi Nord.  

În anul 2010, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a implementat 

proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL) în Republica Moldova. GIZ a 

demarat un proiect pilot în sectorul managementului deşeurilor solide (MDS) în 

colaborare cu Ministerul Mediului (MM) şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

(MDRC). Obiectivul lor este de a stabili o zonă de gestionare a deşeurilor în cele trei 

raioane învecinate, şi anume Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina. La fel ca şi în majoritatea 

zonelor rurale ale ţării, managementul deşeurilor în aceste raioane pilot este până în 

prezent slab dezvoltat. Majoritatea celor aproximativ 100 de comunităţi şi de 185.000 de 

locuitori, nu beneficiază de un astfel de serviciu. Proiectul a demarat trei procese care 

favorizează cooperarea intercomunitară (CIC), investiţii în infrastructură (de exemplu, 

pentru un depozit sanitar deja planificat) şi elaborarea planurilor strategice în vederea 

furnizării unei baze pentru dezvoltarea unui sistem de management al deşeurilor în zona 

comun gestionată.  



Proiectul GIZ-MSPL a mandatat Centrul pentru Instruire Avansată în Domeniul Dezvoltării 

Rurale (SLE) să sprijine administraţiile raionale în elaborarea capitolului managementului 

deşeurilor solide în strategiile de dezvoltare socio-economică (SDSE) din cele trei raioane 

într-o manieră participativă şi actuală. SDSE reprezintă un instrument de planificare pentru 

nivel local care permite autorităţilor locale să creeze şi să pună în aplicare strategii întru 

propria lor dezvoltare, în funcţie de necesităţile şi oportunităţile locale, şi să acceseze 

fonduri naţionale. În plus, SDSE trebuie să fie aliniate recomandărilor politice pe plan 

intern, asigurând astfel armonizarea strategiilor între nivelul naţional şi cel local.  

Studiul de faţă reflectă fundalul conceptual şi metodologic al misiunii de trei luni. Acesta 

descrie abordarea aleasă de echipa SLE, sintetizează principalele constatări şi pune în 

discuţie realizările. Mai mult, recomandările sunt oferite comandatarului şi partenerilor 

principali de cooperare. 

Domeniul de aplicare al studiului 

Acest raport oferă un exemplu a modului în care planificarea strategică participativă poate 

fi practicată la nivel local în Republica Moldova (RM) şi poate contribui la modernizarea 

serviciilor publice locale în cadrul descentralizării.  

Echipa SLE, în strânsă cooperare cu Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR), vizează 

sprijinirea administraţiilor raionale în dezvoltarea planurilor strategice sectoriale pentru ca 

gestionarea deşeurilor solide să fie incluse ca capitole separate în fiecare dintre strategiile 

de dezvoltare socio-economică a raioanelor. Noi perspective asupra modului de rezolvare 

a provocărilor comune privind MDS în cele trei raioane-pilot trebuie să fie dezvoltate 

împreună în mod participativ. Echipa SLE a acţionat în calitate de facilitator al procesului, 

permiţând părţilor implicate să comunice dincolo de frontierele politice şi administrative. În 

plus faţă de iniţierea procesului de dezvoltare conţinutului pentru strategia MDS, măsurile 

de dezvoltare a capacităţilor cu parteneri locali şi regionali în domeniul planificării 

strategice participative şi proiectare atelier a fost o componentă importantă a proiectului. 

Astfel de măsuri ar trebui să sprijine partenerii în eforturile lor de a reproduce procesul de 

planificare în mod autonom.  

Cooperarea a avut loc în special în spaţiile comune de interacţiune în cadrul atelierelor de 

lucru şi s-a bazat pe dialoguri multilaterale. 

Metodologia şi descrierea abordării 

Ciclul de planificare strategică a oferit un cadru pentru abordarea echipei SLE. Acest ciclu 

cuprinde o succesiune de etape logice care ghidează utilizatorul prin procesul de 

dezvoltare a strategiilor şi este încadrat de patru întrebări importante: 



(1) Unde ne aflăm acum? (şi anume înţelegerea situaţiei actuale din sectorul specific şi 

responsabilităţile, problemele şi nevoile actuale ale părţilor interesate) 

(2) Unde vrem să mergem? (şi anume definirea unei viziuni pe termen lung şi obiective pe 

termen mediu) 

(3) Cum vrem să mergem acolo? (şi anume evaluarea măsurilor de realizare a obiectivelor)  

(4) Cum implementăm activităţile? (şi anume elaborarea unui plan de acțiuni, care indică în 

mod clar actori responsabili şi cadrul de timp corespunzător) 

Echipa SLE a ales metode şi instrumente pentru a sprijini dezvoltarea conţinutului 

capitolului specific SDSE, luând în considerare întrebările relevante şi pentru a consolida 

planificarea strategică participativă, inclusiv: 

• Dialogul cu părţile interesate ca un cadru metodologic pentru asigurarea 

participării tuturor grupurilor de părţi interesate relevante, 

• Instrumente de planificare selectate pentru a oferi şi monitoriza rezultatele 

etapelor relevante de planificare strategică (de exemplu, analiza problemelor şi 

nevoilor, pentru clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor), 

• Activităţi de dezvoltare a capacităţilor, cum ar fi training-urile de moderare şi 

instruiri la locul de muncă, de-a lungul misiunii SLE pentru a garanta 

reproductibilitatea şi dezvoltarea ulterioară a abordării de planificare strategică 

participativă, şi  

• O evaluare rapidă a situaţiei actuale a MDS în cele trei raioane pilot cu ajutorul 

chestionarelor distribuite primarilor şi interviurilor semi-structurale cu părţile 

interesate relevante (de exemplu, administraţia locală la nivel de comunitate [APL1] 

şi la nivel de raion [APL2], entităţi de stat desconcentrate, ONG-uri, furnizori de 

servicii, sectorul privat şi instituţii la nivel naţional).  

 

Echipa SLE  a decis că pentru a îndeplini ambele misiuni, cel mai binevenit ar fi să 

organizeze un şir de ateliere de lucru:  dezvoltarea participativă a conţinutului capitolului 

SDSE în conformitate cu cele patru întrebări de bază menţionate mai sus şi consolidarea 

planificării strategice participative în cadrul administraţiilor. Atelierele de lucru care au fost 

organizate în cadrul misiunii SLE şi obiectivele lor principale pot fi rezumate în felul 

următor:  

• Întâlnirea de lansare a proiectului în fiecare raion pilot, pentru a le informa cu 

privire la abordare şi a distribui chestionare.  



• Primul atelier de lucru raional pentru a distribui informaţia dintre APL1 şi APL2 în 

fiecare raion şi a identifica problemele, necesităţile şi oportunităţile din sectorul 

MDS.  

• Al doilea atelier de lucru raional cu reprezentanţi din APL1 şi APL2 în fiecare 

raion pentru a discuta aspectele diferitor viziuni cu privire la acest sector, a elabora 

obiective specifice pentru MDS şi măsuri pentru a identifica actorii principali din 

sectorul MDS.  

• Atelier de lucru inter-raional cu reprezentanţii autorităţilor centrale şi din cele trei 

raioane pilot (anume: APL1, APL2, entităţi deconcentrate, ONG-uri, prestatori de 

servicii şi generatori de deşeuri). Aşa-numita matrice a sistemelor de servicii a servit 

drept instrument pentru discutarea rolurilor şi responsabilităţilor fiecărui actor şi a 

constituit un prim pas în elaborarea unui plan de acţiuni pentru un viitor sistem de 

procesare a deşeurilor.  

Trebuie să menţionăm faptul că toate atelierele de lucru au fost planificate, moderate şi 

desfăşurate în comun cu partenerii regionali ai ADR din regiunile de dezvoltare Centru şi 

Nord.  

 

Rezultate  

1) Rezultate specifice pentru MDS  

Situaţia din sectorul MDS este similară în toate cele trei raioane pilot. Aceasta se 

caracterizează prin servicii slab dezvoltate de MDS în orăşele şi sate mari. Majoritatea 

comunităţilor mici duc lipsă de un sistem de MDS. Mai mult chiar, administraţiile publice nu 

dispun de resurse financiare şi profesionale şi de personal calificat. Abilităţile tehnice ale 

inginerilor şi specialiştilor în gestionarea deşeurilor sunt reduse şi trebuie solicitate de la 

partenerii din exterior.  

În timpul misiunii, participanţii au elaborat componente preliminare centrale ale viitoarelor 

capitole SDSE cu privire la MDS sub formă de viziune, obiective şi măsuri pentru fiecare 

raion. Reprezentanţii celor trei raioane au convenit asupra unei viziuni preliminare comune 

cu privire la MDS. Aceste acorduri urmează să fie aprobate de experţi tehnici în MDS, iar la 

sfârşitul procesului de elaborare a strategiei – de consiliile raionale respective.  

Echipa SLE a formulat cinci obiective cheie din cele mai acute necesităţi, care în mare 

parte au fost identice pentru fiecare raion pilot în felul următor:  

  

 



Tabel: cinci obiective cheie pentru misiunea echipei SLE care reies din problemele comune 
privind MDS din cele trei raioane pilot: 

Problemă MDS  Obiectiv corespunzător  

Serviciile de MDS care există în 
oraşele şi satele mari sunt 
subdezvoltate; iar satele mici nu 
dispun deloc de astfel de servicii.   

Obiectivul 1: Este elaborat şi lansat un sistem de 
servicii durabil pentru managementul integrat al 
deşeurilor solide.    

 

Lipsesc gunoiştile autorizate.  

Gunoiştile existente nu sunt 
gestionate corespunzător şi sunt într-
o stare proastă.  

Obiectivul 2: Deşeurile sunt stocate într-un mod 
controlat prin utilizarea celei mai bune tehnologii 
disponibile şi care nu necesită cheltuieli excesive.  

 

Oamenii săraci nu-şi pot permite să 
beneficieze de servicii de 
gestionare a deşeurilor.  

Obiectivul 3: Sistemul de servicii de MDS poate fi 
finanţat pe termen scurt şi lung din contul taxelor 
plătite de utilizatori şi din alte surse.  

Gradul de conştientizare a 
populaţiei cu privire la situaţia 
ecologică este redus.  

 

Obiectivul 4: A aduce în atenţia publică a  tuturor 
producătorilor de deşeuri (gospodării, ferme, 
întreprinderi, industrii) şi instituţiilor publice 
necesitatea de a avea un nou sistem de servicii în 
managementul deşeurilor solide.  

Deşeurile nu sunt reciclate.  Obiectivul 5: Apariţia deşeurilor trebuie prevenită şi 
minimalizată. Dacă este posibil, acestea trebuie 
refolosite sau recuperate.  

 

Pentru fiecare obiectiv, participanţii au elaborat diverse măsuri necesare. Ca un pas 

următor, reprezentanţii administraţiilor locale, entităţile de stat deconcentrate, furnizorii de 

deşeuri, organizaţiile neguvernamentale şi companiile private au identificat preliminar 

posibilele roluri şi responsabilităţi legate de măsurile elaborate anterior. În consecinţă, s-a 

creat un temei pentru elaborarea unui plan de acţiuni pentru viitoarele strategii de MDS 

care trebuie completate de către parteneri.   

 

2) Rezultate cu privire la Panificarea Strategică Participativă  

Comunicarea şi cooperarea dintre instituţiile publice locale pare a fi intermitentă, după cum 

arată gradul diferit de informare şi cunoştinţele cu privire la deşeuri şi planificarea 

strategică. Aşadar, experienţa comună de lucru din timpul misiunii a contribuit la 

îmbunătăţirea comunicării şi cooperării dintre APL1 şi APL2 şi alte părţi interesate. În 

cadrul atelierelor de lucru a fost remarcat un potenţial înalt de cooperare în rândul diferitor 

părţi interesate şi dorinţa lor de a înfiinţa un sistem comun de gestionare a deşeurilor 

integrate.  



Recomandări  

Echipa SLE a întocmit mai multe recomandări specifice cu privire la ceea ce trebuie 

îmbunătăţit în actualul sistem de gestionare a deşeurilor solide. Aspectele generale ale 

recomandărilor subliniază modul în care poate fi consolidat procesul de planificare a 

serviciilor publice locale.  

1) Cu referire la MDS, echipa SLE recomandă ca:  

• Ministerul Mediului să finalizeze şi să aprobe Strategia Naţională de Gestionare a 

Deşeurilor Solide şi să actualizeze strategiile de reducere a deşeurilor 

menajere cât mai curând posibil, astfel încât administraţiile locale să poată face 

referinţă la documente şi legislaţia relevantă.  

• Factorii de decizie să ia în calcul experienţa existentă din Moldova cu privire la 

MDS. Echipa SLE a identificat potenţial în sectorul privat în plus la experienţa 

existentă cu privire la elaborarea şi implementarea unei strategii regionale de 

gestionare a deşeurilor.  

• Organizaţiile neguvernamentale care dispun de capacităţi de a creşte gradul de 

conştientizare în rândul populaţiei să întreprindă acţiuni de responsabilizare în 

cooperare cu autorităţile locale (APL1 şi APL2) în diferite moduri, cum ar fi zile 

naţionale ale curăţeniei, campanii de informare în şcoli sau expoziţii publice.  

 

2) Cu referire la planificarea strategică participativă, echipa SLE recomandă ca:  

• Autorităţile naţionale să adopte un cadru legal cu privire la planificarea 

strategiilor locale pentru a oferi îndrumări asupra modului de elaborare a SDSE.  

• APL2 să creeze un departament de planificare strategică cu scopul de a 

instituţionaliza procesul de planificare.  

• MDRC, în cooperare cu organizaţiile internaţionale, să consolideze rolul agenţiilor 

regionale de dezvoltare care constituie o punte între deficitele la nivel local şi cele 

la nivel naţional. Pentru a sprijini corespunzător procesul de planificare strategică, 

MDRC ar trebui să sporească resursele financiare şi umane ale ADR-urilor şi să 

efectueze măsuri de dezvoltare a capacităţilor pentru personal.  

 

 

 



Concluzii  

Dacă e să privim la misiunile echipei SLE dintr-o perspectivă mai largă, pe parcursul 

studiului au fost dezvoltate trei teme majore. Au fost prezentate următoarele concluzii:  

1) Descentralizarea 

Procesul de descentralizare în RM a adus o nouă dimensiune de autonomie locală. 

Misiunea a scos la iveală diverse lacune, cum ar fi roluri şi responsabilităţi neclare, lipsa 

strategiilor pentru serviciile publice locale şi provocări noi fără precedent asociate cu lipsa 

de experienţă a administraţiilor locale care trebuie să facă faţă noilor funcţii. Echipa SLE 

consideră că aceste lacune pot fi depăşite de vreme ce angajamentul tuturor partenerilor 

de la toate nivelurile este destul de înalt. Procesul de descentralizare din RM se află pe o 

direcţie promiţătoare, care însă mai nevoie de timp pentru a se îmbunătăţi. Prin urmare, 

este foarte important să identificăm nivelul corespunzător şi gradul de adaptare culturală a 

descentralizării, deoarece în special localităţile mici din Moldova nu dispun de capacităţi 

pentru a implementa toate serviciile publice locale (SPL) din cont propriu. Prin urmare, 

trebuie luată în calcul o redistribuire a responsabilităţilor (de exemplu, sub forma cooperării 

intercomunitare).  

 

2) Managementul Deşeurilor Solide  

Studiul echipei SLE a stabilit că populaţia locală consideră că MDS nu este cel mai 

important SPL care lipseşte la moment, iar procesare finală a deşeurilor este deseori 

efectuată în individual şi necorespunzător. Una dintre cauzele acestei atitudini este faptul 

că populaţia nu cunoaşte impacturile negative cauzate de deşeurile neprocesate (e.g. 

poluarea solului şi a apelor subterane). Prin urmare, investiţiile în tehnologiile noi care 

corespund standardelor de mediu vor fi durabile doar dacă va creşte gradul de 

conştientizare din partea populaţiei. Echipa SLE recomandă insistent desfăşurarea în 

paralel a unor campanii de conştientizare. Numai atunci când avantajele sanitare şi de 

mediu vor fi înţelese de toţi şi vor părţile interesate vor fi motivate, toate părţile implicate 

vom face faţă împreună provocărilor care le ies în cale.  

 

3) Participarea 

Abordarea participativă pe care echipa SLE a ales-o a fost bine gândită de actorii locali, 

exprimând dorinţa lor de a aplica metode noi la întâlnirile şi atelierele de lucru ulterioare. 

Mai mult chiar, participarea a unit actorii principali, declanşând noi cooperări în rândul celor 

care ar fi putut fi neglijaţi anterior în activităţile de planificare cum ar fi societatea civilă şi 

companiile private. Pe lângă aceasta, abordarea a arătat că diverse scopuri necesită 

diferite grade de participare. În timp ce participarea informativă cu privire la planificarea 



strategică şi managementul deşeurilor solide a fost necesară de-a lungul întregului proces, 

participarea consultativă a fost necesară numai în cazul aspectelor cheie, cum ar fi 

identificarea problemelor şi necesităţilor locale în domeniul MDS. În sfârşit, participarea nu 

trebuie să fie tensionată, în special dacă anumite standarde specifice sectoriale pot fi 

stabilite doar de experţii din aceste domenii (spre exemplu: cerinţele tehnice).  

 

1 Recomandări 

Următoarele recomandări prezintă idei despre modul de îmbunătăţire a planificării 

strategice actuale în Republica Moldova, cu accent deosebit pe procesul de elaborare a 

SDSE. În plus, sunt prezentate recomandările de sector pentru MDS. Deşi recomandările 

abordează mai multe părţi interesate, acestea se concentrează pe nivelurile de 

administrare locale (APL1 şi APL2), precum şi ADR-uri, dat fiind faptul că acestea au fost 

principalii parteneri implicaţi în activitatea SLE.  

1.1 Recomandări pentru Planificarea strategică şi 

transferabilitatea abordării SLE 

Cadrul legislativ 

• Este recomandabil ca guvernul naţional să adopte un cadru pentru strategiile 

sectoriale şi de dezvoltare, care să prioritizeze necesităţile locale. Strategia 

Naţională privind MDS a fost un proiect prevăzut pentru mai mulţi ani, astfel a 

încetinit planificarea la niveluri administrative inferioare. 

• Administraţiile centrale şi locale din RM, precum şi ADR-urile ar trebui să facă 

publice strategiile şi planurile tuturor (de exemplu, prin intermediul Internet-ului) 

pentru a asigura un nivel corespunzător de transparenţă şi responsabilitate. 

Rolul Agenţiilor de Dezvoltare Regională 

• ADR-urile, responsabile pentru planificarea strategică la nivel regional, trebuie să 

înlăture decalajul între nivelul local şi cel central. Cu toate acestea, MDRC şi 

partenerii de dezvoltare ar trebui să sprijine, de asemenea, ADR-urile în ceea 

ce priveşte dezvoltarea personalului (de exemplu, instruirea moderatorilor pentru 

atelierele de planificare, colectarea datelor, precum şi instrumentele de planificare), 

pentru a-şi îndeplini în mod eficient rolul care le revine. ADR-urile pot oferi 

asistenţă APL 2 în cadrul procesului de planificare într-un mod imparţial (de 

exemplu moderare, consiliere juridică) şi pregătirea acestora în vederea planificării 



independente. Cu toate acestea, APL 2 trebuie să fie apt de a elabora SDSE şi alte 

documente de planificare în mod independent. 

SDSE 

• Administraţia centrală ar trebui să creeze un cadru legislativ care să 

reglementeze tipurile de planuri ce ar trebui să existe la nivel local (de 

exemplu, în fiecare raion ar trebui să existe SDSE). 

• Guvernul naţional ar trebui să creeze şi să pună la dispoziţie orientări privind 

modul de elaborare a SDSE şi a planurilor strategice în general. Mai mult, 

instrumentele pentru elaborarea acestora lor ar trebui să fie puse la dispoziţia 

administraţiilor locale. ADR-urile ar trebui să ofere instruire persoanelor 

responsabile din cadrul APL 2 implicate în procesele de planificare, cu privire la 

modul de elaborare a strategiilor locale de dezvoltare. 

- APL 2 ar trebui să fie informate cu privire la temeiul juridic pentru planificare, 

şi 

- APL 2 ar trebui să aibă posibilitatea de a clarifica întrebările şi a face schimb 

de idei cu alţi reprezentanţi privind modul de îndeplinire a rolului acestora (de 

exemplu, la nivel regional diferite APL 2 ar trebui să se reunească pentru a 

face schimb de experienţă cu experţii invitaţi privind problemele specifice 

fiecărui sector).  

• ADR sau APL 2ar trebui să formeze APL 1 cu privire la modul de elaborare a 

propunerilor de proiecte şi să informeze APL 1 cu privire la fondurile existente 

(de exemplu, de la FNDR sau FEN). În acest sens, referinţele în propuneri la 

documentele SDSE pot fi foarte utile. Pentru a dispune de şanse mai mari de 

aprobare, APL-urile ar trebui să negocieze propunerile cu alte APL-uri şi să includă 

posibilitatea de a beneficia de la cooperarea intercomunală pentru propunerile lor. 

•  APL  2 ar trebui să documenteze procesul de elaborare a conţinutului SDSE 

în mod clar. Acest lucru va ajuta personalul nou să actualizeze o strategie şi să 

înţeleagă şi să îmbunătăţească procesul de dezvoltare în viitor. 

•  APL 2 ar trebui să dispună de propriul departament de planificare (similar celui al 

ADR), care să fie responsabil pentru toate procesele aferente planificării (colectarea 

datelor, planificarea dezvoltării, monitorizarea şi evaluarea). Astfel, actualizarea şi 

planificarea SDSE, în general, ar trebui să fie instituţionalizată. 

•  Se recomandă ca APL 2 şi ADR să desemneze fiecare câte un angajat 

responsabil, care să fie dispus, capabil şi disponibil să coordoneze şi să faciliteze 

procesul de actualizare a SDSE. 



• Toate părţile implicate în procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare trebuie 

să ia în consideraţie aspectele ecologice. 

• Datele socio-economice şi sectoriale ar trebui să fie colectate şi actualizate în 

mod regulat ca temei pentru planificarea, monitorizarea şi evaluarea acţiunilor. 

Datele socio-economice ale fiecărei comunităţi (nivelul APL 1) ar trebui să fie 

disponibile la nivelul  APL2  pentru planificare dezvoltării strategice.  

1.2 Recomandări pentru sectorul MDS  

Beneficiu din experienţe 

• Consolidarea celor mai bune practici existente în Republica Moldova. 

Raioanele din toată ţara ar trebui să facă schimb de experienţă şi să formeze 

structuri de interacţiune, pentru a discuta: 

- modele, cum ar fi modele de cooperare intercomunitară în sectorul MDS 

(exemplu ar putea fi regiunea-pilot), precum şi 

- parteneriate publice-private sau modele similare (de exemplu, întreprinderea 

mixtă AVE Ungheni), lecţii învăţate şi succesele înregistrate de către astfel de 

parteneriate. 

• Stimularea schimbului de cunoştinţe privind cele mai bune practici din 

România sau alte ţări est-europene în localităţile rurale cu un sistem de MDS 

funcţional pentru toate părţile interesate (de exemplu, ME, APL2, APL1, furnizorii de 

servicii, ONG-uri, printre altele), pentru a înţelege:  

- modul în care este elaborat un sistem de MDS, 

- modul în care sunt elaborate documentele (strategiile şi planuri în domeniul 

deşeurilor), 

- ce activităţi sunt efectuate de către societatea civilă, 

- modul în care cooperează actorii în MDS, 

- care sunt rolurile şi responsabilităţile fiecărei părţi interesate, şi 

- ce lecţii au fost învăţate.  

• Oferirea stagiilor de practică sau de ucenicie pentru managerii prestatorilor de 

servicii din Moldova de către furnizorii unor servicii care se bucură de o bună 

funcţionare în străinătate pentru diferite funcţii (de exemplu, management, 

contabilitate, colectarea şi transportul deşeurilor) în diferite locaţii (de exemplu, 

depozit de reciclare, depozit de deşeuri şi altele). Acest lucru ar ajuta managerii să 

obţină o mai bună înţelegere a rolurilor şi responsabilităţile lor. 



Dimensiunea tehnică a MDS  

• Susţinerea reutilizării, reciclării şi recuperării deşeurilor. Pe lângă măsurile de 

sensibilizare, parlamentarii ar trebui dea stimulente întreprinderilor în vederea 

economisirii resurselor de utilizare a materialelor. Utilizarea deşeurilor ca sursă de 

energie ar trebui să fie examinată cu atenţie de către sectorul industrial. 

• Furnizarea consilierilor ocazionali, la nivel local în vederea contribuirii la 

restructurarea şi reorganizarea furnizorului de servicii şi consilierii APL 1 şi    cu 

privire la modul de promovare a cooperării inter-raionale. Experţii interni sau 

externi ar trebui să-şi instruiască personalul cu privire la modul în care funcţionează 

structura nouă. 

• Informarea furnizorilor de servicii cu privire la drepturile şi responsabilităţile 

acestora, în special în calitate de furnizor de servicii pentru comunitate. 

Conştientizarea şi participarea 

• ONG-urile şi alţi actori ai MDS (de exemplu, furnizorii de servicii, IES, CNSP, 

printre altele), ar trebui să organizeze campanii şi alte activităţi de sensibilizare 

în comun şi cu acordul sau cooperarea administraţiilor locale. ONG-urile ar trebui să 

fie încurajate să-şi sporească activităţile din acest sector depăşind activităţile 

anuale, cum ar fi zilele de curăţare. Mai mult, APL 1 poate susţine măsuri de 

conştientizare în localitatea sa în vederea reducerii cantităţii de deşeuri şi sporirii 

disponibilităţii de  plată pentru serviciile de MDS adecvate. 

• Determinarea ulterioară a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor actorilor din 

cadrul sectorului de MDS. Acest lucru creează transparenţa şi responsabilitatea 

fiecărui actor, evită structurile paralele şi încurajează cooperarea. 

• Serviciile de MDS ar trebui să fie mai bine poziţionate la nivelul APL 2, cu o 

cooperare activă din partea APL 1. Datorită fragmentării extinse a unităţilor 

administrativ-teritoriale de primul nivel, responsabilizarea la nivelul APL2 este mult 

mai practică. 

• Încurajarea cooperării intercomunitare ca un model pentru a contribui la 

depăşirea capacităţilor limitate ale APL1. CIC necesită o structură administrativă, 

cum ar fi consiliu de gestionare a deşeurilor, la nivel raional sau interraional. 

• APL 2 ar trebui să analizeze dorinţa şi capacitatea de plată a populaţiei, precum 

şi modul de susţinere a grupurilor vulnerabile, în crearea unui model financiar pentru 

acest sistem de deservire (şi altele). 



2 Concluzii 

Ultimul capitol prezintă concluziile, în primul rând, cu privire la realizările activităţii; prin 

urmare, cele patru rezultate ale activităţii vor fi revizuite şi evaluate. În al doilea rând, vor fi 

analizate experienţele activităţii şi să vor trage concluzii cu privire la aspectele sale 

centrale, cum ar fi descentralizarea, gestionarea deşeurilor solide şi participarea. 

2.1 Concluziile activităţii  

În urma dezbaterii substanţiale privind abordarea activităţii la capitolul 6, această secţiune 

evaluează măsura în care au fost atinse cele patru rezultate principale ale activităţii 

prezentate în punctul 1.2. Cele patru rezultate sunt: 

• Analiza situaţiei şi schimbul de necesităţi privind MDS, 

• Iniţierea cooperării intercomunitare, 

• Sprijinirea actualizării capitolului de elaborare a SDSE privind MDS, şi 

• Iniţierea replicabilităţii procesului de planificare strategică. 

 

În ceea ce priveşte rezultatul 1, echipa a fost de acord să efectueze o evaluare rapidă 

care cuprinde colectarea datelor de bază privind regiunea şi situaţia actuală a gestionării 

deşeurilor. 

Chestionarele, interviurile specializate cu părţile interesate identificate din sectorul MDS, şi 

grupurile de lucru din atelierele APL1 şi APL2 au permis echipei să obţină o înţelegere  

durabilă a situaţiei privind deşeurile şi ansamblul de actori din raioanele pilot. Rezultatele 

au fost următoarele: 

- În toate cele trei raioane situaţia în sectorul MDS este similară. 

- Diferiţi actori din raioane pilot au apreciat schimbul de informaţii cu privire la 

situaţia MDS lor în general, şi a investiţiilor fizice nou planificate între ele. Pe 

lângă faptul că a fost recepţionată pozitiv, informaţia a fost crucială pentru 

desfăşurarea activităţii. 

- Comunicarea între actori a fost îmbunătăţită prin depăşirea diferitor niveluri 

de informare şi conştientizare. Aceasta a format un fundament necesar 

pentru măsurile suplimentare de planificare (strategică), cooperare 

intercomunală şi implementare. 

În pofida utilităţii evaluării rapide, va fi necesar să se efectueze o analiză aprofundată - 

inclusiv a datelor tehnice privind cantitatea şi compoziţia deşeurilor, analiza disponibilităţii 



de plată a populaţiei, şi discuţii detaliate în grupuri focalizate - în scopul elaborării unei 

strategii personalizate.  

 

Rezultatul 2 a fost promovarea cooperării intercomunitare în domeniul gestionării 

deşeurilor solide. Actorii din satele şi raioanele pilot au precizat faptul că nu au avut nicio 

experienţă anterioară cu CIC, şi că nu dispun de structuri de comunicare între raioanele 

pilot. În acelaşi timp, CALM şi GIZ au lansat şi exploatat un proces paralel de instituire a 

CIC în cele trei raioane în timpul activităţii. Scopul său a fost de a identifica soluţii comune 

pentru coordonarea şi realizarea zonei viitoare de gestionare a deşeurilor. SLE a sprijinit 

acest proces de cooperare în mod indirect, prin activităţile sale de elaborare a strategiei 

privind MDS ca şi mai mulţi actori implicaţi şi scopurile au fost identice. Unele dintre 

activităţile şi constatările activităţii referitoare la CIC au fost:  

- Actorii publici şi privaţi din regiunea-pilot s-au întâlnit de mai multe ori şi au 

făcut schimb de idei, necesităţi şi soluţii. 

- Actorii au convenit pe larg asupra necesităţii de a coopera între ei în vederea 

soluţionării provocărilor ce ţin de domeniul deşeurilor în mod eficient. 

- Actorii au analizat pe larg problemele şi soluţiile similare în întreaga regiune-

pilot - o bază bună pentru măsuri suplimentare de cooperare. 

- Actorii şi-au clarificat rolurile şi responsabilităţile preliminare într-o colaborare 

posibilă şi au identificat potenţialele beneficii reciproce. 

- În cadrul reuniunilor nu au apărut obstacole considerabile, cum ar fi conflicte 

de interese sau diferenţe politice profunde. 

   

Principalele realizări ale activităţii - sprijinirea dezvoltării strategiilor de dezvoltare 

socio-economice în domeniul MDS în cele trei raioane – se află în rezultatul 3:  

- Activitatea a sensibilizat primarii şi angajaţii responsabili pentru gestionarea 

deşeurilor solide şi i-a familiarizat cu informaţiile de bază şi cunoştinţele 

privind sectorul MDS. 

- Activitatea a introdus şi a aplicat instrumente participative de planificare 

strategică în raioanele pilot. 

- În raioanele Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina, echipa SLE a demarat procesul de 

elaborare a strategiei, inclusiv o analiză a situaţiei de bază şi formularea 

provizorie a unei viziuni, obiective şi măsuri. 



- Cele trei raioane au luat măsuri preliminare pentru armonizarea acţiunilor 

acestora în sectorul MDS: Ele au creat o viziune comună şi au clarificat 

rolurile şi responsabilităţile posibile ale actorilor. 

Astfel, activitatea a pus bazele continuării procesului de elaborare a strategiei. Subiectul 

principal este de a menţine structurile de comunicare create şi de a decide cine va prelua 

conducerea în viitoarele acţiuni de planificare. GIZ şi GOPA vor rămâne actori importanţi în 

coordonarea şi sprijinirea următoarelor acţiuni ale procesului, pentru a asigura finalizarea 

capitolului MDS a SDSE în raioanele pilot în următoarele luni. 

 

Rezultatul 4 este strâns legat de măsurile de dezvoltare a capacităţilor şi 

instituţionalizarea cunoştinţelor şi experienţei. Scopul a fost asigurarea unui anumit 

nivel de independenţă a  partenerilor de  asistenţa externă, oferindu-le posibilitatea astfel 

de a-şi continua şi de a replica procesul de planificare în mod independent. Mai multe 

măsuri aplicate de către echipa SLE au avut drept scop transferarea abilităţilor şi 

cunoştinţelor către ADR, APL 1 şi APL 2. Astfel, echipa SLE: 

- a prezentat informaţii şi concepte de bază privind gestionarea deşeurilor 

solide participanţilor în cadrul atelierelor de lucru, 

-  a prezentat ADR, APL 1 şi APL 2 metodele şi instrumente participative de 

planificare a strategiei (de exemplu, analiza problemelor şi a necesităţilor, 

identificarea obiectivelor sau a matricei sistemului de deservire), şi 

-  a desfăşurat cursuri de instruire în domeniul moderării şi facilitării împreună 

cu personalul departamentului de planificare al ADR care funcţionează în 

strânsă cooperare cu administraţiile raionale din regiunea-pilot. 

Participanţii au evaluat metodele participative de planificare a strategiei şi aplicabilitatea lor 

într-un mod pozitiv. 

Cu toate acestea, este dificil de stabilit dacă aceste metode vor avea un impact durabil 

asupra parteneriatelor de cooperare şi dacă acestea ar putea fi continuate şi replicate cu 

alte ocazii. Dat fiind faptul că durata activităţii nu a fost suficientă pentru a provoca 

schimbări durabile în acest domeniu cronofag, unele recomandări vizează planificarea 

consolidării continue şi abilităţi de moderare. Pe lângă măsurile de dezvoltare a 

capacităţilor, procesele de planificare ar trebui să permită partenerilor să le reproducă în 

mod independent (folosind costuri reduse, cerinţe tehnice reduse, know-how extern şi 

consultare atunci când este necesar etc.). 



2.2 Concluzii cu privire la aspectele principale ale activităţii 

Următorul punct reflectă unele constatări cu privire la procesele de descentralizare şi 

democratizare, managementul deşeurilor solide, precum şi participarea din cadrul acestei 

activităţi. 

Descentralizarea şi democratizarea 

1. Descentralizarea a conferit autonomie şi structuri democrate la nivel local: Ca 

urmare a procesului de descentralizare din ultimele două decenii, administraţiile locale au 

obţinut o mai mare autonomie în planificarea dezvoltării locale şi bugetare. Existenţa unor 

strategii de dezvoltare locală şi regională a extins influenţa administraţiilor sub-naţionale în 

sistemul politic. Autonomia financiară locală a sporit ca urmare a posibilităţii accesării 

fondurilor pentru proiecte de dezvoltare. Pe lângă aceasta, mecanismele de control 

democratic, cum ar fi consiliile locale şi raionale, sunt responsabile pentru exercitarea 

controlului asupra instituţiilor executive respective ale acestora. 

În pofida provocărilor cu care se confruntă administraţiile locale din cauza procesului de 

descentralizare, majoritatea interlocutorilor din administraţiile publice locale au agreat 

sporirea autonomiei lor.  

2. Procesul nu este deocamdată finalizat, au apărut noi provocări şi conflicte: 

Administraţiile locale urmează să-şi identifice rolurile în sistemul politic reformat. După cum 

au declarat mai mulţi interlocutori, în prezent consiliile locale şi raionale nu-şi execută 

funcţia de organe de control independente. Este posibilă a opunere nesemnificativă faţă de 

autoritatea executivă din partea membrilor consiliului, deoarece aceştia depind politic de 

primar sau preşedintele raionului. O altă provocare pentru procesul de descentralizare este 

lipsa capacităţii şi a resurselor financiare pentru planificarea dezvoltării profesionale la nivel 

local. 

Relaţia dintre principalii actori locali (APL 1 şi APL 2), a demonstrat că rolurile şi 

competenţele noi pot cauza conflicte. În cazul acestei activităţi, între aceştia au apărut 

dispute în ceea ce priveşte rolurile lor în sistemul de gestionare a deşeurilor, deoarece 

ambele instituţii se consideră ca fiind competente să se ocupe de furnizorul de servicii şi 

gestionarea sistemului de MDS. De asemenea, preocupările bugetare generează 

argumente continue între APL 1 şi APL 2. APL 2 este responsabil pentru distribuirea 

contribuţiilor naţionale APL 1. Aceasta a cauzat acuzaţii din partea primarilor în ceea ce 

priveşte însuşirea ilegală a resurselor financiare de către APL2. 

Aceste exemple confirmă faptul că pentru a consolida sistemul descentralizat sunt 

necesare eforturi suplimentare. 

3. Identificarea nivelului corect de descentralizare: Conform declaraţiilor mai multor 

primari din localităţile rurale, divizarea teritorială actuală este prea fragmentată şi la scară 



mică pentru primari ca aceştia să-şi exercite funcţiile. Majoritatea bugetului local este 

rezervat pentru întreţinerea administraţiilor publice. Ca urmare, administraţiile pot investi cu 

greu resurse în vederea îmbunătăţirii infrastructurii locale sau să presteze servicii de bază. 

Potrivit acestora, entităţile teritoriale politice trebuie să se alăture pentru a lucra mai 

eficient. Mai multe APL 1 ar putea fuziona, de exemplu, într-o structură mai mare, serviciile 

publice ar putea fi furnizate mai eficient dacă satele şi municipiile şi-ar uni resursele şi 

infrastructura. 

Din acest punct de vedere, este posibil ca divizarea teritorială actuală să nu fie ultima 

versiune şi ar putea fi eventual modificată până în momentul în care ţara va descoperi cea 

mai potrivită formă. CIC poate fi o soluţie (intermediară) destul de avantajoasă. 

Managementul Deşeurilor Solide 

1. Nu este considerat în întregime drept un serviciu public: Conform opiniei primarilor 

exprimate în chestionare, gestionarea deşeurilor nu este o prioritate atât de mare precum 

sunt alte servicii, cum ar fi aprovizionarea cu apă sau construcţia drumurilor. Spre 

deosebire de aceste servicii, oamenii pot compensa absenţa sistemului public de 

gestionare a deşeurilor prin arderea gunoaielor sau aducându-le la rampe de depozitare 

neautorizate. Cetăţenii sunt mai puţin dependenţi de guvern pentru a asigura un sistem de 

gestionare a deşeurilor decât în cazul serviciilor care pot fi furnizate doar de către stat, cum 

ar fi drumurile şi asigurarea cu apă. Astfel, îmbunătăţirea sistemului de aprovizionare cu 

apă va fi mult mai apreciat de către populaţie şi va consolida reputaţia unui primar mai mult 

decât eforturile depuse în sectorul MDS. 

Mai mult decât atât, consecinţele abordării nepotrivite a problemei deşeurilor (de exemplu, 

poluarea solului şi a apei, implicaţii climatice sau probleme de sănătate) nu sunt 

întotdeauna vizibile în mod direct şi relaţia acestora cu deşeurile nu este în mod necesar 

cunoscută de populaţie. Ca urmare, solicitarea unui sistem public de gestionare a 

deşeurilor de către populaţie nu este mare. Gestionarea deşeurilor solide nu este 

considerată ca un serviciu care trebuie furnizat de către administraţiile publice. 

Mai mult decât în alte servicii, activităţile de conştientizare sunt necesare pentru a 

comunica populaţiei beneficiile sistemului de gestiune a deşeurilor. 

2. Cheltuieli investiţionale mari pentru ţările în curs de dezvoltare: Prioritatea şi 

conştientizarea redusă sunt asociate cu costurile investiţionale mari pentru infrastructura 

fizică, cum ar fi camioanele de gunoi, staţiile de transfer şi reciclare, platformele, depozitele 

de deşeuri sanitare şi incineratoare, printre altele. Stimulentele pentru actorii politici în 

vederea depăşirii problemelor aferente gestionării deşeuri sunt, prin urmare, destul de mici, 

deoarece beneficiile politice aşteptate sunt moderate. Astfel, un sistem MDS creează, de 

asemenea, locuri de muncă şi poate aduce beneficii economice în cazul în care o cantitate 



considerabilă de material reciclat este redirecţionat către ciclul de producţie economică. 

Potrivit unui expert GOPA, cu toate acestea, cantitatea produsă de deşeuri pe cap de 

locuitor în regiunea pilot este în prezent destul de scăzută (0,3 kg în zonele rurale ale RM 

faţă de 1,5 kg în Germania sau 1 kg în ţara vecină România (Statista, 2012). 

Din cauza costurilor investiţionale sporite, ţările în curs de dezvoltare sau în tranziţie, cum 

ar fi Republica Moldova trebuie să găsească soluţii tehnice adecvate, care sunt accesibile 

şi pot fi menţinute de către ţări.  

3. MDS necesită gestiunea şi participarea actorilor relevanţi: Mai mult decât alte 

servicii, cum ar fi aprovizionarea cu apă (în cazul în care, de exemplu, condiţiile geologice 

şi hidrologice trebuie să fie luate în considerare), operarea unui sistem de gestionare a 

deşeurilor solide depinde de gestionarea şi coordonarea actorilor implicaţi. În afară de 

studii tehnice de fezabilitate şi implementarea infrastructurii fizice, diferiţi actori trebuie să 

fie convinşi sau stimulaţi să se alăture sistemului. 

MDS poate fi, prin urmare, definită ca o provocare complexă în cazul în care trebuie să fie 

încurajată întreaga societate. 

Participarea  

1. Abordarea participativă recunoscută de către parteneri: Pe parcursul activităţii, 

autorităţile locale şi-au exprimat aprecierea faţă de metodele participative de planificare a 

strategiei, care au fost aplicate pentru a elabora conţinutul SDSE cu privire la MDS. APL1 

şi APL 2 au subliniat importanţa implicării societăţii civile şi a altor părţi interesate în 

activităţile de planificare. Potrivit participanţilor, metodele participative sunt un model pe 

care îl vor aplica în viitoarele activităţi de planificare. 

Participarea, prin urmare, pare să fie atractivă, chiar dacă nu există o tradiţie participativă 

în cultura politică a ţării.   

2. Participarea poate implica cooperare, drept de proprietate şi transparenţă:  

Interacţiunea participativă între autorităţile locale, societatea civilă şi alţi actori sociali a 

contribuit la crearea dreptului de proprietate în comun asupra strategiei MDS în 

conformitate cu consilierile primite în procesul de planificare. Experienţa de planificare 

comună a promovat, de asemenea, cooperare între participanţii atelierelor de planificare. 

Furnizarea informaţiilor cu privire la MDS şi proiectul depozitului de deşeuri sanitare a 

asigurat, de asemenea, o procedură transparentă de planificare. Astfel, experienţa de 

planificare participativă poate avea un impact semnificativ asupra diferitor niveluri. 

3. Limitele de participare: Implicarea actorilor menţionaţi, totuşi, este limitată la anumite 

etape ale planificării strategice. Consultarea cu administraţiile locale, cetăţenii şi ONG-urile 

este necesară, în principal, la etapa iniţială a procesului atunci când trebuie să fie 



identificată o viziune şi obiectivele de dezvoltare. La etapele ulterioare, spaţiul de 

participare este redus astfel cum necesită expertiza tehnică. Cu toate acestea, informaţiile 

trebuie să fie furnizate în timpul întregii etape de implementare. Opinia critică a populaţiei 

cu privire la proiect poate fi considerată un sistem de monitorizare publică.  

 


