
 
   Ministerul Mediului 

Viziuni strategice în domeniul 
managementului deșeurilor 

 
Moldova, Chișinău, 8-9 septembrie 2015 



 
Acordul de Asociere UE-RM  

Obligația Ministerului Mediului (MM) – 
transpunerea  a 6 Directive 
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Directiva 2008/98/CE privind deșeurile; 
Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri; 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din    
     industriile extractive;  
Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de          
ambalaje; 
Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente    
   electrice şi electronice (DEEE); 
Directiva 2006/66/ CE  privind bateriile și acumulatorii și  
   deșeurile de baterii și acumulatori. 



Prioritățile MM pentru 2015-2016  
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 Adoptarea Legii deșeurilor  
Aprobarea regulamentelor de punere în aplicare a Legii 
deșeurilor    
 - Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice   
 - Regulamentul cu privire la depozitele de deșeuri 
 - Regulamentul privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și    
acumulatori  
 - Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 
Elaborarea  programelor de gestionare a deșeurilor și de 
prevenire a generării acestora. 
Crearea mecanismelor economice pentru implementarea  
    principiului de responsabilitate extinsă a producătorului. 



 
 
Cadrul legal  
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•  Strategia de mediu a RM pentru anii 2014-2023 
• Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția 
mediului înconjurător 
• Legea nr. 1347 din 09.10.1997 privind deșeurile de 
producție și menajere 
• Strategia de gestionare a deșeurilor în RM pentru 
anii 2013- 2027, H.G. nr.248 din 10.04.2013 
Legea nr. 86 din 25 mai 2014 privind evaluarea 
impactului asupra mediului 
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Grupurile țintă 
 
 

 Strategia de gestionare a deșeurilor 
în RM pentru anii 2013- 2027 

1) Populaţia – accesul la servicii calitative de gestionare a deșeurilor 
2) Autoritățile Administrației Publice Locale – organizarea gestionării 

deșeurilor, crearea sistemelor integrate de management al deșeurilor 
3) Autoritățile Administrației Publice Centrale – elaborarea documentelor 

de politici calitative 
4) Serviciile de salubrizare din localitățile urbane – extinderea activității 

și în localitățile rurale, posibilitatea de eliminare a deșeurilor prin 
depozitare sau tratare mecanico-biologică 

5) Agenții economici antrenați în reciclarea deșeurilor – colectarea selectivă 
a deșeurilor reciclabile (sticlă, mase plastice, hîrtie, carton) 

6) ONG-urile – organizarea acțiunilor de informare privind noile modalități 
de gestionare a deșeurilor 

7) Statul – consolidarea poziției de partener de încredere în cooperarea 
internațională pentru a putea beneficia de asistență financiară 
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Problemele gestionării deșeurilor 

Reglementările depășite (legislative, normative, tehnice)   
Capacitățile instituționale insuficiente 
Acoperirea parțială cu servicii de colectare și transportare a 
deșeurilor 
Capacitățile insuficiente pentru depozitarea finală a 
deșeurilor 
Eliminarea deșeurilor periculoase, inclusiv a celor 
spitalicești 
Abandonarea haotică a deșeurilor din construcții și 
demolări 
Finanțarea insuficientă a managementului deșeurilor  
Aplicarea penalităților minore în cazul nerespectării 
legislației de mediu 
Participarea redusă a publicului în colectarea selectivă a 
deșeurilor 



   Obiective generale  
 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al 

deşeurilor menajere conform standardelor UE, bazate pe 
abordare regională şi divizarea teritorială a ţării în 8 
regiuni de management al deşeurilor; 
 Creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate cu 

20-30% către anul 2027 prin promovarea colectării 
separate a DMS și creșterea capacităților de valorificare 
energetică; 
 Dezvoltarea infrastructurii regionale de  eliminare a 

deşeurilor menajere solide şi a staţiilor de transfer, în 
conformitate cu practicile statelor membre ale UE;  
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Obiective generale  
  Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, 

prin crearea capacităților de compostare  a acestora în cadrul 
stațiilor de transfer sau centrelor de prelucrare a deșeurilor, 
inclusiv la întreprinderile din sectorul agroindustrial în 
dependență de volumul deșeurilor generate; 
  Dezvoltarea sistemelor de colectare şi tratare a fluxurilor de 

deşeuri specifice (ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, cauciucuri, baterii etc.) prin promovarea şi 
implementarea principului „responsabilitatea extinsă a 
producătorului”, inclusiv a celor periculoase (deşeuri medicale, 
uleiuri uzate, etc.), prin plasarea a cîte un punct de colectare 
la nivel de regiune. 
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Rezultate scontate: 
• Se prevede construcția a 

două stații de tratare 
mecanico-biologică a 
deșeurilor în regiunea Bălți și 
Chișinău și 7 depozite pentru 
celelalte regiuni. 
 

• Costul de implementare este 
de aproximativ 370 milioane 
euro. 
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         Activități în derulare (2014-2015) pentru       
realizarea Strategiei de gestionare a deșeurilor  

                  Realizarea studiilor de fezabilitate 
Proiectul  ,,Modernizarea serviciilor publice locale în R. 
Moldova”, realizat cu suportul Agenției de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ).  
-Aria de intervenție 2 Planificare și programare regională. 
Sectorul ,,Managementul deșeurilor solide” în Regiunea 1 – 
Cantemir, Cahul, Taraclia; cu încadrarea localităților șin UTA 
Găgăuzia.  
-Regiunea 5 – Ungheni, Nisporeni, Călăraşi; Regiunea 8 – 
Briceni, Ocniţa, Edineţ, Donduşeni.  
Proiectul ,,Asistență tehnică și instituțională în tratarea 
deșeurilor solide în regiunea de Sud a Moldovei,, implementat de 
Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA) în Regiunea 2 – Leova, 
Cimişlia, Basarabeasca şi Regiunea 3 – Căuşeni, Ştefan Vodă, 
concomitent se examinează încadrarea a UTA Găgăuzia în  
Regiunea 2 de management al deșeurilror. 



• - a fost desfășurat concursul (31.09.2015) de selectare a 
companiilor pentru perfectarea studiilor de fezabilitate pentru 
construcţia depozitelor regionale şi staţiilor de tratare 
mecanico-biologică în:  

• Regiunea 4 – mun. Chişinău, Străşeni, Ialoveni, Hînceşti, 
Criuleni, Cocieri, Anenii Noi; 

• Regiunea 6 – Şoldăneşti, Rezina, Teleneşti, Orhei; 
• Regiunea 7 – mun. Bălţi, Drochia, Rîşcani, Glodeni, Floreşti, 

Făleşti, Sîngerei, Soroca;  
• -cheltuielile vor fi acoperite de Fondul de Trust al 

Parteneriatului Estic de Asistenţă Tehnică (EPTATF). 
• Ministerul Mediului de comun cu organismele internaţionale şi 
potenţialii donatori a asigurat acoperirea integrală a țării cu SF de 
fezabilitate pentru dezvoltarea sistemelor regionale de 
management al deşeurilor.   
 

  
 

Proiecte în derulare, finanțate de către Banca      
Europeană de Investiții (BEI) planificate pentru 2015-
2016 
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Svetlana Bolocan 
Șef-direcție, Direcţia prevenirea poluării  

şi gestionarea deşeurilor 
 

e-mail: bolocan@mediu.gov.md;  
 

Tel: 022 204 527 

Mulțumesc pentru atenție! 

mailto:banaru@mediu.gov.md
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