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Dacă doriți să mergeți repede, mergeți singur! Dar dacă 
doriți să ajungeți departe, mergeți împreună! 
                                                                Proverb African 



Integrarea MDS in economia circulara 



Ce este economia circulară? 

 Economia circulară este un model de 

producție și consum care implică partajarea, 

reutilizarea, repararea, renovarea și 

reciclarea materialelor și produselor 

existente cât mai mult posibil. În acest fel, 

ciclul de viață al produselor este extins. 



 Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica 

Moldova pentru anii 2013-2027 

 Studiu de fezabilitate pentru Sistemul de 

management integrat al deșeurilor în Zona de 

management al deșeurilor 8, 2017 

 Planul (program) regional de management al 

deșeurilor pentru Regiunea Nord,2013 

 Cererea prealabilă privind activitatea planificată 

“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

pentru Zona de Gestionare a Deșeurilor 8,2017 

 

 

 

Cadrul normativ  al MDS 



Regiunile de management al 
deșeurilor(RMD)  



Situatia actuala in domeniul MDS 
in RM 

  Circa 10% din deșeurile reciclabile sunt recuperate, 

90% sunt transportate la gunoiști fără reciclare 

Total depozite exploatate:    -1139; 

Suprafața depozitelor exploatate:         -1224 ha; 

Serviciile specializate de colectare și evacuare a 

deșeurilor acoperă:   

 circa 80 % populație din mediul urban; 

 6-10 % populație din mediul rural; 

lipsesc servicii în  circa 80 % din localitățile țării. 

 



 Principalele informații privind sistemul actual de 

gestionare a deșeurilor în ZMD 8, 2016: 

  Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul urban 

(% din populație) 68%  

 Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul rural (% 

din populație) 2% 

  Cantitatea totală de deșeuri generate (tone/an) 41.457 

  Cantitatea totală de deșeuri colectate (tone/an) 10.250  

 Cantitatea totală de deșeuri colectate din mediul urban 

(tone/an) 9.700 

  Cantitatea totala de deșeuri colectate din mediul rural (tone/an) 

550  

 Rata de reciclare și compostare (% din cantitatea generată) 

nesemnificativă 

  Numărul spațiilor de depozitare neconforme 137 

 



                                                                       
RMD 8 (Briceni,Edinet,Ocnita,Donduseni) 

 

Depozit regional -650 mii tone pentru 20 ani 

2 stații de transfer -Edineț 12 mii tone/an, Briceni 11 mii t./an 

1 stații de sortare  -Edineț 3600 tone / an 

2 stații de compostare - Dondușeni 1000 tone/an 

Echipament și utilaje   

-9 vehicule de 16 m3 

-10 vehicule de 10 m3 

-3292 containere 1,1 m3 

-9197 pubele de plastic de 120 l 

Cost total        -12,6 milioane euro 

 

 



Consultarea publică  

 Cererea  și Proiectul programului de 

realizare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru activitatea planificată 

”Crearea sistemului de management integrat 

al deșeurilor pentru zona de management a 

deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord a 

fost consultată public  în august 2017 

 Conform PA  sistemul de management 

integrat al deșeurilor în ZMD 8, RDN va fi 

funcţional în anul 2021 



Investitii necesare  



Principalele activități a  Sistemului  de management 
integrat al deșeurilor  pentru zona de management a 
deșeurilor 8  

  colectarea deșeurilor municipale atât din zona 

urbană, cât și din mediul rural; 

  colectarea separată a deșeurilor reciclabile din zona 

urbană și rurală; 

  transportul și transferul deșeurilor la instalațiile de 

gestionare a deșeurilor și realizarea a două stații de 

transfer a deșeurilor menajere în or. Edineț și or. 

Briceni și o stație de transfer pentru deșeurile 

reciclabile în or. Edineț; 

 



Principalele activități a  Sistemului  de management 
integrat al deșeurilor  pentru zona de management a 
deșeurilor 8   

 colectarea separată a deșeurilor verzi (vegetale) din 

zonele urbane și compostarea acestora la stația de 

compostare din or. Dondușeni; 

 sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat la 

stația de sortare din or. Edineț; 

  depozitarea deșeurilor nevalorificate la depozitul 

regional din or. Dondușeni; 

 promovarea compostării individuale. 

 



 Principalele informații privind sistemul 
actual de gestionare a deșeurilor în ZMD 8 : 

 Decizia Consiliului Orășenesc Dondușeni nr.6/3 din 27 mai 

2016 privind  selectarea terenului pentru amplasarea Centrului 

de Management Integrat al Deșeurilor cu supr. de 16 ha 

 Decizia Consiliului Orășenesc Dondușeni nr.3/6 din 29 martie 

2017 ,,cu privire la formarea prin separare a terenului 

proprietate UAT” un teren cu suprafața de 16,7824ha. 

 La data de 14 decembrie 2016 prin Decizia Consiliului 

Orășenesc Edineț nr. 13/10 a fost selectat terenul pentru 

amplasarea stației de transfer a DMS cu suprafața de 2,0 ha  

 La 14 iulie 2016 a fost întocmită Decizia Consiliului Orășenesc 

Briceni nr. 3/1 cu privire la selectarea terenului pentru 

amplasarea stației de transfer cu supr.2,0 ha 



Nivelurile tarifelor,2017 

 Tarif de recuperare integrală a costurilor pe termen 

lung constituie aproximativ 66,06 euro/tonă 

 Tariful achitat de populație(15,27-24,77lei/pers./lună 

–zonă urbană(51,00-72,93 euro/t) 

 Tariful achitat de populație(12,22-19,82lei/pers./lună 

–zonă rurală 

 Tariful achitat de non-gospodării-73,90euro/tonă 

 

 

 

 



Riscuri  

  dificultăţi de natură organizatorică, politică şi 

financiară, determinate de procesul de regionalizare; 

  costuri ridicate pentru conformarea cu standardele 

europene 

  dificultăţi în alocarea terenurilor pentru dezvoltarea 

infrastructurii de mediu, construcţia depozitelor de 

deşeuri menajere solide; 

  capacitatea limitată de absorbţie a fondurilor 

europene (proiecte complexe) 



Constrângeri 

-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; 

 

 5) dezvoltarea insuficientă a pieţei de 

reciclare şi valorificare a deşeurilor 
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                        Mulțumesc pentru atenție! 

 

Să privim cu încredere în viitor! 


