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  Anexă 
la decizia Consiliului municipal 
Chişinău 
nr. 23/10 din 17 mai 2005 

 
 

Programul  
de gestionare a deşeurilor în municipiul Chişinău  

 
 

Introducere 
   

Gestionarea deşeurilor este o parte componentă a unei ramuri complexe din 
punct de vedere organizatorico-tehnic a gospodăriei comunale – salubrizarea. 
Însăşi noţiunea „gestionarea deşeurilor” prevede colectarea, evacuarea şi 
neutralizarea sigură a deşeurilor. 

Una din problemele prioritare de mediu este valorificarea deşeurilor, care 
prezintă un complex de acţiuni menite să micşoreze volumul generării reziduurilor 
menajere şi industriale şi utilizarea maximă a lor în calitate de materie primă 
secundară. 

Gestionarea adecvată a deşeurilor a devenit o problemă socială, ecologică şi 
economică deosebit de actuală şi stringentă, soluţionarea căreia este pusă în seama 
autorităţilor administraţiei publice locale. 

Cu toate că, serviciile Primăriei municipiului Chişinău, agenţii economici şi 
asociaţiile obşteşti întreprind un şir de măsuri în vederea reducerii cantităţii de 
deşeuri, diminuării impactului negativ asupra mediului înconjurător, prelucrării şi 
utilizării lor ca materie primă secundară, totuşi aceste acţiuni sunt insuficiente şi 
fragmentare.  

În condiţiile creşterii progresive a cantităţii deşeurilor, lipsei unui sistem 
centralizat de salubrizare, precum şi apariţiei continue a gunoiştilor neautorizate în 
localităţile municipiului este necesară o abordare complexă din partea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi, respectiv, un program complex de acţiuni de 
gestionare a deşeurilor.  

Întru asigurarea unui mediu sănătos şi a unui aspect estetic adecvat 
municipiului Chişinău, cu introducerea maximală a deşeurilor în circuitul 
economic, în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 606 din 28.06.2000 “Cu 
privire la aprobarea Programului naţional de valorificare a deşeurilor de producţie 
şi menajere”, a fost elaborat Programul municipal de gestionare a deşeurilor în 
municipiul Chişinău. 

Programul este elaborat de către Direcţia socio-ecologică a Consiliului 
municipal Chişinău în baza dispoziţiei primarului general al municipiului Chişinău  
nr. 42-d din 27.01.2004 şi a deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 13/24 din 
23 iulie 2004. 

Direcţia a elaborat şi a transmis preturilor, primăriilor şi serviciilor  
municipale chestionarul referitor la managementul deşeurilor şi problemele 
existente la etapa actuală. Atît informaţia colectată, cît şi propunerile parvenite de 
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la aceiaşi reprezentanţi în cadrul seminarului în domeniul managementului 
deşeurilor, organizat de către Direcţie în septembrie 2004, au servit drept bază la 
elaborarea Programului nominalizat. Au fost luate în consideraţie şi unele sugestii 
propuse de experţii străini în cadrul seminarului internaţional „Managementul 
deşeurilor solide în municipiul Chişinău”, desfăşurat în luna mai 2004.  

Obiectivele Programului sunt: crearea Centrului municipal al 
managementului deşeurilor  pe lîngă Direcţia socio-ecologică,  crearea sistemului 
de salubrizare, asigurarea serviciului de salubrizare cu tehnica şi echipamentul 
necesar, colectarea selectivă a deşeurilor solide, reducerea volumului deşeurilor 
evacuate la rampa municipală, construirea uzinei de incinerare a deşeurilor. 

Programul prevede construirea rampelor de depozitare şi înhumare a 
deşeurilor  în toate localităţile  municipiului (cu excepţia or. Codru şi Durleşti). 

Programul stabileşte acţiunile de colectare separată a deşeurilor, includere 
maximală în circuitul economic a unor categorii de deşeuri, ceea ce va conduce la 
obţinerea  unei cantităţi impunătoare de materie primă secundară şi  unei surse de 
venituri ce ar putea acoperi parţial cheltuielile legate de gestionarea acestor 
deşeuri. Sunt identificate întreprinderile, organizaţiile pentru colectarea şi 
prelucrarea anumitor deşeuri. 

Implementarea Programului este destinată asigurării unui mediu sănătos 
populaţiei şi va constitui un pas semnificativ spre dezvoltarea durabilă a 
municipiului. 

 
Starea actuală privind gestionarea deşeurilor  menajere şi industriale în 

municipiu  
 

Municipiul Chişinău dispune de un  poligon pentru depozitarea deşeurilor 
menajere şi de producţie cu o suprafaţă de 19,4 ha,  suprafaţa totală cu căile de 
comunicaţie şi serviciile specializate constituie 22,5 ha, amplasat în apropierea s. 
Creţoaia, raionul Anenii Noi (la o distanţă de 30 km de la staţia municipală de 
transbordare a deşeurilor ), dat în exploatare în primul trimestru al anului 1990, cu 
o capacitate de 44 mln m3. În fiecare zi se depozitează circa 3000 m3 deşeuri sau, 
anual, circa 700-750 mii tone de deşeuri.  

Cantitatea deşeurilor colectate şi evacuate la gunoiştea municipală creşte din 
an în an. De exemplu, dacă în anul 2002 au fost evacuate 741000 m3, apoi în anul 
2003, respectiv, 752000 m3.  

Conform datelor Regiei „Autosalubritate”, dinamica evacuării trimestriale 
(în m3)  a deşeurilor în anii 2003-2004 a fost următoarea: 

 
Trimestrul Anul I II III 

2003 180000 182000 184000 
2004 186000 187000 190000 

 
Pînă în prezent, la poligonul municipal sunt depozitate 11500 mii m3 

deşeuri. Ca atare potenţialul acestui poligon este utilizat în proporţie de 25%, dar, 
din cauza pericolului alunecărilor de teren, a apărut necesitatea examinării altor 
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alternative întru reducerea volumului deşeurilor evacuate la gunoiştea municipală,  
pînă la sistarea definitivă a activităţii ei şi recultivare.  

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.548 din 7 octombrie 1996, 
în seama Primăriei s-a pus examinarea, de comun acord cu  Ministerul Economiei 
şi Ministerul Finanţelor, a chestiunii atragerii investiţiilor străine pentru construirea 
unei întreprinderi de prelucrare a deşeurilor, folosind utilajul şi tehnologii 
moderne. Întru realizarea acestei Hotărîri, Primăria municipiului Chişinău a 
încheiat în a.1996 un contract cu Firma germană AIVV GmbH privind proiectarea 
şi crearea sistemului ecologic de prelucrare a deşeurilor care includea şi construirea 
întreprinderii de prelucrare a lor. 

Sistemul respectiv prevedea două etape de bază: desfăşurarea 
experimentului de colectare separată a deşeurilor menajere, proiectarea şi 
construirea uzinei de prelucrare a deşeurilor. Costul acestor lucrări constituia de la 
100 pînă la 350 mln. dolari americani. Firma germană respectivă venea cu 
investiţiile, iar Primăria trebuia să repartizeze terenul pentru amplasarea 
întreprinderii de prelucrare a deşeurilor. În scopul protejării investiţiilor de 
proiectare, firma germană a solicitat să fie stabilite tarifele pentru colectarea şi 
evacuarea deşeurilor, care vor asigura refinanţarea proiectului.  
 Pentru protejarea investiţiilor străine şi garanţia rambursării ulterioare a lor, 
Primăria a elaborat taxa pentru salubrizarea teritoriului şi reutilizarea ambalajelor. 
 Taxa respectivă a fost instituită de către Parlament prin Legea cu privire la 
completarea unor acte legislative nr.315-XX din 28 iunie 2001, fiind implementată 
pe teritoriul municipiului Chişinău din luna octombrie a aceluiaşi an şi constituind 
0,1 la sută din volumul de venituri. 
 Peste 2 luni, însă, Parlamentul a anulat această taxă,  iar investitorii străini 
şi-au retras ofertele.  

Experimentul de colectare separată a cartonului, hîrtiei şi sticlei nu a reuşit 
din mai multe motive, unul dintre care este şi lipsa de insistenţă. 

Primăria, în comun cu investitorii străini (germani, italieni, americani), a 
studiat profund un şir de metode de prelucrare a deşeurilor, în scopul selectării 
celei mai favorabile. 
 În urma examinării tehnologiilor existente, s-a ajuns la concluzia că cea mai 
optimă variantă pentru municipiul Chişinău este tehnologia de prelucrare a 
deşeurilor a companiei americane “Lundell”, fiind cea mai puţin costisitoare, 
tehnologic modernă, care va permite în timp de 3 ani sistarea activităţii rampei de 
depozitare a deşeurilor de la Creţoaia şi recultivarea ei. 

Concomitent cu selectarea tehnologiei optime pentru Chişinău, în perioada 
respectivă (timp de 6 ani), au fost examinate un şir de terenuri privind 
corespunderea cerinţelor de amplasare a întreprinderii de prelucrare a deşeurilor 
din punct de vedere economic, ecologic şi tehnologic: cariera “Pruncul”, Piatra-
Albă, din partea de nord a comunei Băcioi, s. Dobrogea, com. Sîngera, s. Cruzeşti, 
fostul teritoriu al uzinei de ardere a deşeurilor de la periferia mun. Chişinău, staţia 
orăşenească de transbordare a deşeurilor din str. Uzinelor, s. Coloniţa, cariera din 
preajma s. Cheltuitori com. Tohatin, depozitul de strat fertil decopertat la 
construirea uzinei de calculatoare în apropierea intersecţiei străzilor N. Milescu 
Spătarul şi Bucovinei.  
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 După analiza comparativă atît din punct de vedere ecologic şi economic a 
terenurilor examinate, cît şi a schemei de transport tehnologic, s-a ajuns la 
concluzia de a amplasa întreprinderea de sortare a deşeurilor pe teritoriul 
întreprinderii de turnătorie “Fonta”, reprofilînd întreprinderea respectivă. 

Fiind amplasată în zona industrială “Ciocana-3”, conform Planului general 
de dezvoltare al municipiului Chişinău, reprofilarea întreprinderii de turnătorie în 
întreprindere de sortare a deşeurilor va diminua impactul asupra mediului 
înconjurător la capitolul poluarea aerului atmosferic, de la nivelul 0,25 al uzinei de 
turnătorie “Fonta”, pînă la nivelul 0,04 specific întreprinderii de sortare a 
deşeurilor,  micşorînd limita zonei sanitare de la 500 m pînă la 100 m. 

Însă, date fiind interesele de grup ale întreprinderii „Resan”, construirea 
acestui obiectiv a fost suspendată în detrimentul populaţiei municipiului Chişinău. 

Actualmente, Direcţia socio-ecologică examinează tehnologia de incinerare 
a deşeurilor, propusă de firma rusească „ТЭПЭНЕРГО”, cu producerea energiei 
electrice şi termice. Costul aproximativ al acestei întreprinderi va fi de cca 76,7 
mln dolari americani cu capacitatea de 354 mii tone în an. Durata construcţiei este 
de aproximativ 2,5-2,8 ani, cu rambursarea cheltuielilor în aproximativ 3,3 ani. 
Pentru amplasarea întreprinderii e nevoie de un teren cu suprafaţa de 6,0 ha.  

 
Managementul deşeurilor în localităţile municipiului Chişinău 

 
Problema colectării şi depozitării centralizate a deşeurilor menajere şi de 

producţie în localităţile municipiului nu e soluţionată. Doar 4 localităţi dispun de 
gunoişti autorizate (Vadul lui Vodă, Grătieşti, Stăuceni, Ghidighici). Oraşul 
Cricova evacuează deşeurile în satul Paşcani r. Criuleni. 

 În urma inventarierii, în anul 2004, au fost depistate circa 20 de gunoişti 
neautorizate în localităţile: Durleşti, Sîngera, Băcioi, Bubuieci, Budeşti, Ciorescu, 
Cruzeşti, Tohatin, Coloniţa şi Condriţa.  
 Pe parcursul anului trecut, au fost examinate un şir de terenuri pentru 
amplasarea  poligoanelor de deşeuri în toate localităţile din municipiu. Pînă în  
prezent au fost selectate terenuri  şi eliberate  avizele  respective (de la AGeoM, 
C.M.M.P.) referitor la construirea gunoiştilor în comunele Budeşti, în comun cu 
Cruzeşti - 1, 3 terenuri în oraşul Sîngera, cîte 1 teren în com. Băcioi şi s. Condriţa. 
În restul localităţilor (or. Sîngera, Cricova, com. Tohatin, satele Bubuieci, Truşeni 
etc.) din cauza eliberării avizelor negative de la AGeoM, se caută alte terenuri 
pentru depozitarea deşeurilor, care ar corespunde  cerinţelor geologice şi sanitare. 

 
Deşeurile toxice 

 
Deşeurile toxice constituie un sector aparte care, prin natura, proprietăţile şi 

cantităţile enorme existente în municipiu, revendică atenţia deosebită a autorităţii 
publice locale. Astfel, deşeurile petroliere, acumulatoarele şi bateriile uzate, 
deşeurile galvanice, pesticidele inutilizabile, lămpile luminiscente, deşeurile 
medicale, deşeurile cu conţinut de ferocianură generează o multitudine de 
probleme ce ţin de gestionarea corespunzătoare a lor (evidenţa, depozitarea, 
includerea maximală în circuitul economic, neutralizarea). 
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Deşeurile petroliere sunt generate de toate întreprinderile care utilizează în 
activitatea lor produse petroliere şi uleiuri (numai în anul 2003 au fost acumulate 
693 tone), în multe cazuri se formează deşeuri care nu sunt luate la evidenţă şi sunt 
depozitate pe terenurile acestor întreprinderi, cauzînd pierderi economice şi 
poluarea mediului. 

Un pericol din ce în ce mai mare pentru mediul înconjurător îl prezintă 
acumulatoarele şi bateriile uzate, deoarece conţin mari cantităţi de metale toxice: 
plumb, nichel, cadmiu, zinc ş.a. Conform datelor statistice, în anul 2003 la agenţii 
economici au fost acumulate 41,11 tone de deşeuri cu conţinut de plumb (gr. II de 
toxicitate). Valorificarea acestor deşeuri impune organizarea colectării lor 
centralizate şi crearea unei secţii tehnologice, care ar permite în faza iniţială a 
procesului extragerea mecanică a acestor metale grele şi utilizarea lor în economia 
naţională. 

În prezent în municipiul Chişinău sunt stocate 350,521 tone de deşeuri 
galvanice, dintre care cca 321 tone sunt depozitate la S.A. “Alfa”. 

O altă categorie de deşeuri toxice sunt deşeurile cu conţinut de cianură, 
stocate la întreprinderile vinicole. Pînă la moment în municipiu sunt stocate 1037 
tone de deşeuri vinicole, inclusiv: Combinatul de vinuri Cricova -507 t; Institutul 
naţional al viei şi vinului - 22 t; Fabrica vinicolă “Stăuceni” - 508 t.  

Aceste deşeuri pot fi neutralizate prin metoda chimică ce a fost testată în 
condiţii de producere industrială la Combinatul de vinuri spumante din Chişinău 
“Vismos”. Cu ajutorul instalaţiei de neutralizare au fost prelucrate 200 tone deşeuri 
clorhidrice.  

În scopul excluderii poluării mediului cu mercur , care se conţine în tuburile 
luminiscente, este necesară acumularea şi depozitarea lor organizată. Actualmente  
în municipiu sunt acumulate cca 148018 lămpi uzate. Pentru prelucrarea tuburilor 
luminiscente este necesară transportarea organizată a lor spre neutralizare în or. 
Tighina.  

Pe perioada anului 2004 a fost inventariată cantitatea pesticidelor 
inutilizabile şi interzise, care constituie pe municipiu 37,4 t:  

 
Nr. Localitatea Cantitatea, t 
1 mun. Chişinău (sere) 3,0 
2 or. Codru 0,23 
3 or. Durleşti 4,0 
4 or. Sîngera 0,705 
5 com. Stăuceni 2,247 
6 com. Bubuieci 13,5 
7 com. Băcioi 7,132 
8 s. Coloniţa 6,6 
 Total pe municipiu  37,414 

 
Pînă la momentul actual nu e soluţionată problema depozitării centralizate a 

lor.  
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În urma inventarierii, Direcţia socio-ecologică a întocmit registrele şi ţine 
evidenţa deşeurilor periculoase în municipiu.  

 
Deşeurile medicale 

 
 O problemă importantă în gestionarea deşeurilor este colectarea, prelucrarea, 
dezinfectarea şi nimicirea deşeurilor medicale. 
 Pe parcursul anului 2003, în instituţiile  medicale din capitală au fost 
acumulate cca  3,433 t materiale biologice, 1284,6 l deşeuri de developare şi 
fixator.  

 Cu toate că se întreprind  anumite măsuri referitor la gestionarea deşeurilor 
medicale (numirea persoanelor responsabile în fiecare instituţie medicală, 
elaborarea planurilor individuale de acţiuni, asigurarea instituţiilor medicale cu 
încăperi speciale pentru colectarea deşeurilor etc.), pînă la moment nu este 
soluţionată problema colectării şi depozitării centralizate a deşeurilor în  instituţiile 
medicale din municipiu.  

 
 

Lista abrevierilor din Planul municipal de acţiuni privind gestionarea deşeurilor 
pe perioada anilor 2005-2009 

 
A.G.S.V. = Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi 
A.P.L.P. = Asociaţia proprietarilor de locuinţe privatizate 
C.C.L. = Cooperativa de construcţie a locuinţelor 
C.M.M.P. = Centrul municipal de medicină preventivă 
D.C.C. = Direcţia construcţii capitale 
D.D.S.E.U.A.T. = Direcţia dezvoltare social-economică a unităţilor administrativ-teritoriale 
D.G.A.U. = Direcţia generală arhitectură şi urbanism 
D.G.L.C.A. = Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare 
D.S.E. = Direcţia socio-ecologică  
F.E.N. = Fondul ecologic naţional 
F.E.Z.C. = Fondul ecologic zonal Centru 

 
 
 

PLANUL MUNICIPAL  
de acţiuni privind gestionarea deşeurilor pe perioada anilor 2005-2009 

 

N/o Acţiuni Responsabili de 
realizare 

Sursa de 
finanţare 

Termenele 
realizării 

1 2 3 4 5 
I. Asigurarea salubrizării adecvate a municipiului Chişinău  

1 2 3 4 5 
1.  Elaborarea schemei arhitecturale de 

salubrizare a municipiului (cu 
stabilirea hotarelor teritoriului 
aferent blocurilor locative, 
organizaţiilor, agenţilor economici) 

D.G.L.C.A.; 
D.G.A.U. 
 

mijloace 
proprii; 
bugetul 

municipal 

2005-2006 
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1 2 3 4 5 
2.  Elaborarea pachetului de 

documente întru crearea serviciului 
de salubrizare (regulamentul de 
funcţionare, organigrama, statele de 
personal, sursa de finanţare etc.) 

D.G.L.C.A.; 
preturile de sector 

bugetul 
municipal; 
mijloacele 
proprii ale 

Regiei 
“Autosalu-

britate” 

pînă în 
septembrie 
anul 2005 

3.  Crearea serviciului specializat de 
salubrizare pe lîngă întreprinderile 
municipale ce prestează servicii 
locative (procurarea inventarului 
special, atribuirea încăperilor de la 
subsol şi demisol etc. pentru 
păstrarea inventarului, depozitarea 
temporară a  deşeurilor din mase 
plastice, hîrtie-carton, sticle)   

D.G.L.C.A.  
 

bugetul 
municipal  

2005 

4.  Studierea volumului real de deşeuri 
evacuate zilnic 

D.S.E.; 
Regia 
“Autosalubritate”; 
Regia 
“EXDRUPO” 
 

bugetul 
municipal; 
mijloacele 
proprii ale 

Regiei 
“Autosalu-

britate”  

2005 – 
trimestrul I 
2006 

5.  Reexaminarea normelor sanitare de 
salubrizare a municipiului Chişinău 
(inclusiv revizuirea normelor de 
acumulare a deşeurilor menajere 
aprobate în anul 1986)  în vederea 
actualizării lor şi prezentarea de 
propuneri ministerelor de resort   

D.G.L.C.A.;  
C.M.M.P.; 
Regia 
“Autosalubritate” 

bugetul 
municipal; 
mijloacele 
proprii ale 

Regiei 
“Autosalu-

britate” 

2005  

6.  Elaborarea schemei generale de 
amplasare a platformelor de 
acumulare a deşeurilor menajere  

Regia 
“Autosalubritate”; 
D.G.L.C.A.; 
D.G.A.U.  

bugetul 
municipal 

 

2005-2006 

7.  Construcţia unei spălătorii pentru 
autogunoiere pe teritoriul 
platformei de depozitare a 
deşeurilor din s. Creţoaia 

Regia 
“Autosalubritate” 
  

bugetul 
municipal 

 

2005-2006 

8.  Construcţia, reparaţia  şi 
amenajarea terenurilor de 
acumulare a deşeurilor, a căilor de 
acces spre ele, drumurilor din 
interiorul cartierelor; construcţia  
platourilor pe străzile centrale ale 
oraşului (conform anexei)   

D.G.L.C.A.; 
A.P.L.P.; C.C.L.; 
preturile de sector; 
Regia 
“EXDRUPO” 

bugetul 
municipal; 
mijloace 
proprii 

trimestrele 
II-III 2005 
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1 2 3 4 5 
9.  Inventarierea containerelor instalate 

pentru acumularea deşeurilor şi 
determinarea numărului de 
containere necesar conform 
normelor sanitare 

Regia 
“Autosalubritate”; 
D.G.L.C.A. 
 

mijloacele 
proprii ale 

Regiei 
“Autosalu-

britate” 

semestrul II 
2005 

10.  Procurarea şi instalarea numărului 
necesar de containere pentru 
deşeuri menajere 

Regia 
“Autosalubritate” 

mijloace 
proprii  

2006-2007 

11.  Procurarea numărului necesar de 
unităţi de transport specializat 

Regia 
“Autosalubritate” 

mijloace 
proprii 

2005-2006 

12.  Amenajarea camerelor de 
acumulare a deşeurilor din 
blocurile locative şi crearea 
condiţiilor  de evacuare mecanizată 
a deşeurilor. Instalarea 
containerelor.  

D.G.L.C.A.; 
Regia 
“Autosalubritate” 

bugetul 
municipal; 
mijloace 
proprii 

2005-2006 

13.  Salubrizarea malurilor rîurilor şi 
rîuleţelor din municipiu, cu 
menţinerea ordinii sanitare şi 
ecologice în aceste zone  

Regia 
“EXDRUPO”; 
A.G.S.V. 
 

bugetul 
municipal 

2005 

14.  Înhumarea frunzelor pe teritoriile 
parcurilor, întreprinderilor şi 
instituţiilor  

A.G.S.V.; 
administraţia 
întreprinderilor şi 
instituţiilor 
municipale; 
preturile de sector 

bugetul 
municipal; 
mijloace 
proprii 

începînd cu 
anul 2005 

II. Implementarea  colectării separate a deşeurilor 
15.  Examinarea componenţei 

morfologice a deşeurilor  
acumulate pe terenurile respective 
şi la staţia de transbordare a 
deşeurilor din municipiu 

D.S.E.; 
Regia 
“Autosalubritate” 
 
 

bugetul 
municipal; 
mijloacele 
proprii ale 

Regiei 
“Autosalu-

britate”; 
F.E.Z.C.  

2005-2006 

16.  Instalarea containerelor pentru 
depozitarea deşeurilor de 
construcţie la sursa de formare 
(după necesitate) 

Regia 
“Autosalubritate”; 
D.G.L.C.A. 
 

mijloace 
proprii 

2005 

17.  Organizarea colectării separate a 
deşeurilor din mase plastice de la 
populaţie şi agenţii economici  

D.S.E. 
 

bugetul 
municipal 

 

începînd cu 
anul 2006 

18.   Instalarea pe teritoriul rampei 
municipale de transbordare a unei 
linii de sortare a deşeurilor  

Regia 
“Autosalubritate” 

mijloace 
proprii  

2005 
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19.  Implementarea colectării separate a 

deşeurilor în sectoarele Botanica şi 
Buiucani (în primul rînd) şi în 
unele microraioane din municipiu  

D.S.E.; 
Regia 
“Autosalubritate” 

bugetul 
municipal; 
F.E.Z.C.; 
mijloace 
proprii 

2005-2009 

III. Reciclarea şi neutralizarea deşeurilor  
20.  Crearea unei întreprinderi de 

prelucrare a deşeurilor din mase 
plastice (polietilenă şi sticlele PET) 

D.S.E.; 
Regia 
“Autosalubritate” 

bugetul 
municipal; 
F.E.Z.C. 

2005-2006 

21.  Amenajarea terenurilor de sortare a 
deşeurilor de construcţie la minele 
“Purcel” şi “Pruncul” 

D.G.L.C.A.; 
 
preturile de sector 
 

mijloace 
proprii; 
bugetul 

municipal 

2005 

22.  Colectarea şi depozitarea temporară 
a anvelopelor pe teritoriile de 
sortare a deşeurilor la minele 
„Purcel”  şi  “Pruncul” (întru  
transportarea ulterioară a lor la 
uzina de ciment din Rezina pentru 
neutralizare) 
 

D.G.L.C.A.; 
Regia 
“Autosalubritate” 

bugetul 
municipal 

 

2005-2006 

23.  Utilizarea deşeurilor de la 
dedurizarea apei la „CET-2”  

D.S.E.; 
„CET-2” 
 

bugetul 
propriu al 
„CET-2” 

2005 

IV. Construcţia uzinei de incinerare a deşeurilor 
24.  Efectuarea studiului de fezabilitate 

privind construcţia întreprinderii de 
incinerare a deşeurilor  

D.S.E. bugetul 
municipal; 
F.E.Z.C.; 
investiţii 
străine 

2005-2006 

25.  Selectarea terenului pentru 
construcţia uzinei de incinerare a 
deşeurilor  

D.S.E.; 
D.G.A.U. 
 

bugetul 
municipal; 
F.E.Z.C.; 
investiţii 
străine 

2006 

26.  Proiectarea şi construcţia uzinei de 
incinerare a deşeurilor 

D.C.C.; 
administraţia 
întreprinderii de 
incinerare a 
deşeurilor  

bugetul 
municipal; 
F.E.Z.C.; 
investiţii 
străine 

2006-2008 

V. Diminuarea impactului apelor reziduale  
27.  Studierea şi inventarierea 

volumului real de deşeuri lichide 
provenite din activitatea de 
 

S.A. “Apă-Canal 
Chişinău” 

mijloacele 
proprii ale 

 

2005-2006 
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 producţie a agenţilor economici şi 

efectuarea investigaţiilor de 
laborator asupra compoziţiei lor, 
elaborarea recomandărilor de 
utilizare    

 S.A. “Apă-
Canal 

Chişinău” 

 

28.  Finalizarea lucrărilor de construcţie 
a instalaţiilor de deshidratare a 
nămolului de la staţia municipală 
de epurare pe baza tehnologiilor 
moderne 

S.A. “Apă-Canal 
Chişinău”; 
D.C.C. 

bugetul 
municipal; 
investiţii 
străine 

2005 

29.  Efectuarea investigaţiilor asupra 
compoziţiei şi calităţii nămolurilor 
de la staţiile de epurare a apelor 
uzate şi elaborarea recomandărilor 
privind utilizarea lor 

S.A. “Apă-Canal 
Chişinău” 
 

bugetul 
municipal; 
mijloace 
proprii; 
F.E.Z.C. 

2005 

30.  Finalizarea lucrărilor pentru 
obţinerea biogazului la staţia 
municipală de epurare a apelor 
uzate 

S.A. “Apă-Canal 
Chişinău”; 
D.C.C. 

bugetul 
municipal; 
investiţii 
străine 

2005 

VI. Asigurarea salubrizării adecvate a localităţilor municipiului Chişinău 
31.  Selectarea terenului pentru 

amplasarea gunoiştii autorizate în 
comuna Ciorescu 

Primăria comunei 
Ciorescu  
 

mijloace 
proprii 

trimestrul III 
2005 

32.  Efectuarea cercetărilor geologice a 
terenurilor pentru amplasarea 
poligoanelor de deşeuri în 
localităţile: Tohatin, Truşeni, 
Ciorescu, Bubuieci  

primăriile oraşelor, 
comunelor, satelor  
 

mijloace 
proprii; 
F.E.Z.C. 

2005 

33.  Amenajarea gunoiştilor autorizate 
în localităţile: Vatra, Grătieşti, 
Stăuceni  

primăriile oraşelor, 
comunelor, satelor 

mijloace 
proprii 

2005 

34.  Selectarea şi amenajarea locurilor 
pentru depozitarea sedimentelor din 
dejecţiile animaliere, în scopul 
compostării lor împreună cu 
deşeurile din fitotehnie, resturile de 
alimente şi alte deşeuri 

D.D.S.E.U.A.T.; 
primăriile oraşelor, 
comunelor, satelor 

bugetele 
locale 

2005-2006 

35.  Construcţia şi amenajarea gropilor 
„Bekkair” 

primăriile oraşelor, 
comunelor, satelor; 
C.M.M.P. 

bugetele 
locale 

2005-2006 

36.  Utilizarea deşeurilor organice 
compostate în calitate de 
îngrăşăminte 
etapele I-II – 30-50% 
etapa III – 100% 

primăriile oraşelor, 
comunelor, satelor;  
D.D.S.E.U.A.T. 

mijloace 
proprii 

 

2007-2009 
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37.  Construcţia şi autorizarea 

gunoiştilor în localităţile 
primăriilor: Sîngera, Cruzeşti, 
Budeşti, Băcioi, Coloniţa, Condriţa, 
Ghidighici, Ciorescu, Bubuieci, 
Tohatin, Truşeni 
 

primăriile oraşelor, 
comunelor, satelor 

mijloace 
proprii 

2005-2007 
 

38.  Crearea unui serviciu în oraşul 
Durleşti specializat de salubrizare 
cu evacuarea deşeurilor la 
gunoiştea municipală 

Primăria 
municipiului 
Chişinău  
Primăria oraşului 
Durleşti; Regia 
“Autosalubritate” 

bugetul 
municipal 

2005 

VII. Deşeuri toxice 
39.  Selectarea şi amenajarea unui 

depozit întru depozitarea deşeurilor 
de pesticide inutilizabile şi interzise 
din teritoriul municipiului Chişinău  

D.D.S.E.U.A.T.; 
primăriile oraşelor, 
comunelor, satelor 

bugetul 
municipal;  
bugetul de 
stat; F.E.N. 

2005 

40.  Colectarea şi depozitarea 
centralizată a deşeurilor de 
pesticide inutilizabile şi interzise  

D.D.S.E.U.A.T.; 
primăriile oraşelor, 
comunelor, satelor 

bugetul 
municipal;  
bugetul de 
stat; F.E.N. 

2006 

41.  Neutralizarea deşeurilor vinicole cu 
conţinut de ferocianură depozitate 
la întreprinderile de profil din 
municipiu  

 D.D.S.E.U.A.T.;  
agenţii economici 
din teritoriu 

mijloacele 
proprii ale 
agenţilor 

economici 

2005-2006 

42.  Implementarea tehnologiei de 
extragere a plumbului metalic din 
acumulatoarele uzate la  S.A. 
“Romir”  

D.S.E.; 
S.A. “Romir” 

mijloacele 
proprii ale 

S.A. 
„Romir”, 
F.E.N., 

F.E.Z.C. 

2006 

43.  Examinarea problemei referitor la 
importul, comercializarea, 
colectarea, evacuarea (sau 
neutralizarea) lămpilor 
luminescente (cu mediu de mercur) 
în municipiul Chişinău şi 
elaborarea soluţiei ei 
 

D.S.E. bugetul 
municipal 

2005 

44.  Examinarea situaţiei actuale de 
depozitare a deşeurilor galvanice şi 
a metodelor de neutralizare a lor, cu 
elaborarea soluţiilor necesare 
 

D.S.E.; 
agenţii economici 
din teritoriu 

bugetul 
municipal 

2005 



 12 

1 2 3 4 5 
VIII. Deşeuri medicale 

45.  Asigurarea instituţiilor medicale cu 
recipiente pentru colectarea 
separată a reziduurilor menajere şi 
medicinale, inclusiv a seringilor şi 
echipamentului injectabil în cutii cu 
destinaţie specială 

Direcţia sănătăţii; 
conducătorii 
instituţiilor 
medico-sanitare 
publice municipale 

mijloace 
proprii 

2005-2006 

46.  Amenajarea la fiecare instituţie 
medicală sanitar-profilactică a unei 
încăperi separate pentru păstrarea 
provizorie a ambalajelor cu 
echipament utilizat pentru injecţii  

conducătorii 
instituţiilor medico-
sanitare publice 
municipale; 
Direcţia sănătăţii 

mijloace 
proprii 

începînd cu 
anul 2005 

47.  Colectarea centralizată a seringilor, 
picurătorilor, sondelor utilizate în 
încăperi speciale, pînă la 
construcţia unei întreprinderi de 
incinerare 

conducătorii 
instituţiilor medico-
sanitare publice 
municipale; 
Direcţia sănătăţii 

mijloace 
proprii 

2005-2006 

48.  Asigurarea transportării 
ambalajelor cu echipament medical 
utilizat la întreprinderea pentru 
nimicire 

conducătorii 
instituţiilor medico-
sanitare publice 
municipale; 
Direcţia sănătăţii  

mijloace 
proprii 

2005-2006 

49.  Procurarea şi montarea cuptorului 
de incinerare a materialului 
spitalicesc infectat 

Direcţia sănătăţii; 
D.C.C. 

bugetul 
municipal 

 

2005-2006 

50.  Proiectarea şi construcţia unui 
crematoriu central pentru deşeurile 
formate la instituţiile medicale din 
teritoriul municipiului Chişinău  

D.C.C.; 
D.G.A.U.; 
Direcţia sănătăţii 

bugetul 
municipal 

 

2006-2007 

51.  Evaluarea şi supervizarea 
sistematică a realizării Politicii 
Naţionale de Securitate a Injecţiilor 
şi Regulamentului privind 
gestionarea deşeurilor medicale în 
instituţiile şi unităţile medico-
sanitare publice din municipiu 

C.M.M.P.; 
Direcţia sănătăţii 

mijloace 
proprii 

începînd cu 
anul 2005 
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