
Structura sistemului de 

salubrizare în orașul Chișinău 

Direcția generală locativ-

comunală și amenajare 

ÎMSL de sector 

ÎMGFL 1-23 

Salubrizare 

manuală 

trotuare 

Cheltuieli 

(mii lei/an*) 

Salubrizare 

stații 

Întreținere 

coșuri 

Salubrizare/des-

zăpezire 

mecanizată  

HAKO 

ÎM Spații Verzi 
Autogestiune 

Salubrizare 

manuală 

parcuri, 

scuaruri, alei 

Cheltuieli 

(mii 

lei/an*) 

Direcția generală 

transport public și căi de 

comunicații 

ÎM Exdrupo 

Salubrizare 

mecanizată și 

deszăpezire 

drumuri 

Cheltuieli 

(mii 

lei/an) 

Total cheltuieli 

salubrizare 

Servicii 

transport 

salubrizare/des-

zăpezire 

* Bugetul anului 2017 

7533,0 

530,0 

1097,0 

7415,0 

6250,0 

22825,0 

10273,0 30000,0 

Total cheltuieli 

salubrizare/deszăpezire 

63 098 mii lei/an 

Contract prestări servicii Contract transfer alocații 
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Suma alocațiilor bugetare pentru salubrizare anul 2017 vs  
suma alocațiilor necesare pentru salubrizare  

Cheltuielile anuale necesare, mii lei Alocaţii bugetare aprobate pentru anul 2017, mii lei

Procentul 

acoperirii: 

19% 

Procentul 

acoperirii: 

18% 

Total necesar: 178 159,0 mii lei/an 
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Salubrizare staţii Întreţinerea
platourilor de

colectare a
deşeurilor

Servicii transport
salubrizare/
deszăpezire

66.077 

20.012 

2.570 

10.799 

24.065 

13.294 

7.415 

530 
1.541 

6.250 

Descifrarea alocațiilor bugetare pentru salubrizare gestionate 
de către DGLCA 

Cheltuielile anuale necesare, mii lei Alocaţii bugetare aprobate pentru anul 2017, mii lei

3 316 mii m² 

1050 mii m² 

414 mii m² 

353 staţii 

15 934 mp 

5525 mp 

15 600 rute 

5 200 rute 

6 368 mii m² 

Necesarul TOTAL :       123 523 mii lei 
De facto TOTAL alocate 2017:  22 825 mii lei 
DEFICIT:     99 615 mii lei, 
Procentul acoperirii : 18% 



Salubrizarea terenurilor aferente blocurilor 

de locuințe, caselor particulare, imobilelor 

agenților economici/organizațiilor 

Administratorii 

blocurilor de locuințe 

ÎMGFL 

ACC 

APLP 

CCL 

16072,0 

6070,0 

7060,0 

4560,0 

Proprietarii 

caselor particulare 

Surse 

proprii 

Agenți 

economici/organi-

zații 

Surse 

proprii 

TOTAL 33762,0 

 

 

 

 

Salubrizarea curților de bloc: 

 

Tarif lunar existent  

0,24 lei/mp 

 

Tarif lunar necesar:  

1,44 lei/mp 
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Coeficientul de asigurare cu lucrători de igienă implicaţi în deservirea 
blocurilor locative în raport cu normativul  

anul Număr scriptic al muncitorilor

coeficient 

specific 0,26 

coeficient 

specific 0,38 coeficient 

specific 0,26 

coeficient 

specific 0,38 



Structura sistemului de control privind 

respectarea curățeniei în oraș 

Direcția generală 

locativ-comunală și 

amenajare 

Sancționarea 

administratorilor 

blocurilor de locuințe, 

conform art. 180    

Cod Contravențional  

Monitorizarea 

procesului de 

salubrizare a spațiilor 

publice de către 

ÎMSL/ÎMGFL 

Preturile de sector 

Sancționarea 

persoanelor 

fizice/juridice/de 

răspundere 

conform art. 154 

Cod Contravențional  

Monitorizarea 

procesului de 

salubrizare a 

spațiilor verzi de 

către ÎM Spații Verzi  

Direcția de poliție 

Chișinău 

Sancționarea 

persoanelor 

fizice/juridice/de 

răspundere 

conform art. 181 

Cod 

Contravențional  

Numărul proceselor verbale de contravenție (2017) – 2067 
 

Suma amenzilor stabilite (2017) – 889 000 lei  

Direcția generală 

transport public 

Monitorizarea 

procesului de 

salubrizare a 

străzilor de către 

ÎM Exdrupo  



PUNCTELE SLABE  

ale actualului sistem de salubrizare 

1. 30 de întreprinderi implicate la salubrizarea spațiilor publice din oraș. 

Respectiv, se înregistrează o calitate mai scăzută din cauza diferitor tipuri 

de management al întreprinderilor. 

2. Monitorizarea respectării regulilor privind curățenia și a calității lucrărilor 

de salubrizare este dificilă din cauză că mai multe departamente/preturi 

au responsabilități în acest sens și respectiv se face trimitere de la unul la 

altul. 

3. Același segment de drum se salubrizează de mai mulți operatori, și anume: 

drumul și rigolele – ÎM Exdrupo, zonele verzi de pe aliniament – ÎM Spații 

Verzi, trotuarele – ÎMSL/ÎMGFL, zonele verzi dintre trotuar și blocul de 

locuințe – administratorul blocului de locuințe.  

4. Platformele pentru colectarea deșeurilor menajere sunt gestionate cu 

dificultăți, și anume: ÎM Regia Autosalubritate evacuează doar deșeurile 

menajere din containere. Locatarii aruncă și alte tipuri de deșeuri în 

preajma platformei (deșeuri din construcții și demolări, deșeuri 

voluminoase, deșeuri periculoase, deșeuri vegetale). Respectiv de 

evacuarea acestor tipuri de deșeuri este responsabil administratorul 

blocului de locuințe, care de obicei nu dispune de transport pentru a le 

evacua. Astfel, persistă murdăria.    



PLAN DE ACȚIUNI  

în vederea îmbunătățirii sistemului de salubrizare 

ACȚIUNI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU (1-3 ANI) 

N/o Denumirea acțiunii Termen 

maxim 

1 Finalizarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea serviciului public de salubrizare. 

2 luni 

2 Prestarea serviciilor de salubrizare a spațiilor publice doar de 

către o întreprindere (ÎMSL) pe sector. Încheierea contractelor cu 

5 ÎMSL de sector.  

2 luni 

3 Modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcțio-

nare a DGLCA, astfel încât să îi fie atribute competențe concrete 

în vederea promovării politicilor și exercitării controlului în 

domeniul salubrizării, gestionării deșeurilor și spațiilor verzi.   

6 luni 

4 Atribuirea urgentă a terenurilor aferente blocurilor de locuințe și 

stabilirea și aprobarea zonelor de amenajare și salubrizare pentru 

fiecare bloc de locuințe, inclusiv a platformelor de gunoi. 

12 luni 

5 Intensificarea acțiunilor de sancționarea a persoanelor juridice 

/fizice/de răspundere pentru nerespectarea regulilor de 

curățenie a orașului.  

permanent 



PLAN DE ACȚIUNI  

în vederea îmbunătățirii sistemului de salubrizare 

ACȚIUNI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU (1-3 ANI) 

N/o Denumirea acțiunii Termen 

maxim 

6 Lichidarea paltformelor pentru colectarea deșeurilor menajere 

din cartierele cu case particulare. Încheierea contractelor cu 

fiecare proprietar, și evacuarea deșeurilor conform graficelor.  

12 luni 

7 Delimitarea zonelor verzi de pe aliniamentele stradale și 

transmiterea spre întreținere ÎMSL de sector. Astfel, ÎM Spații 

Verzi va gestiona doar parcurile, scuarurile și aleele. 

12 luni 

8 Organizarea gestionării integrate a deșeurilor de către ÎM Regia 

Autosalubritate, astfel încât să fie asigurată colectarea tuturor 

tipurilor de deșeuri de la cetățeni. 

36 luni 

9 Organizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor 

menajere pe 2 fracții – biodegradabile și reciclabile.  

12 luni  

10 Sporirea alocațiilor bugetare pentru salubrizarea spațiilor publi-

ce conform necesarului, și ajustarea tarifului la salubrizarea 

zonelor de amenajare și salubrizare din curțile de bloc. 

36 luni 



PLAN DE ACȚIUNI  

în vederea îmbunătățirii sistemului de salubrizare 

ACȚIUNI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU (1-3 ANI) 

N/o Denumirea acțiunii Buget 

estimativ 

(mii lei) 

Termen 

maxim 

 

11 Achiziționarea a 10 utilaje de salubrizare /deszăpezi-

re mecanizată (tip Hako) pentru spațiile publice și 

aleele din parcuri și scuaruri. 

 24600,0 24 luni 

12 Achiziționarea a 20 aspiratoare pentru încărcarea 

frunzelor uscate de pe trotuare/curți de bloc și spații 

verzi. 

2600,0 24 luni 

13 Achiziționarea a 20 tractoare pentru deszăpezirea 

curților de bloc și pentru transportarea deșeurilor 

vegetale, inclusiv din pacuri și scuaruri. 

10200,0 24 luni 

14 Amenajarea stației de compostare a deșeurilor 

vegetale, inclusiv dotarea acesteia cu utilajele 

necesare acestui proces. 

15000,0 12 luni  



VĂ MULȚUMIM! 


