
TABEL DE DIVERGENȚE 

pentru completarea și modificarea proiectului de Regulament  

privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în or. Chișinău 

 

N/o Punctul din Regulament Propuneri de modificare/completare Autorul  

propunerii 

Nota APL 

1.  Nota informativă la proiectul 

de decizie 
Suplimentar de luat în considerare în comisie 

și consiliul municipal. 

 

Din nota informativă prezentată, nu este clar 

cum arată în prezent sfera care asigură lucrările 

de salubrizare (și lucrări la colectarea, 

prelucrarea și eliminarea gunoiului). Nu sunt 

reflectate personalul, resursele materiale și 

nemateriale care se află în managementul 

municipal și privat, care pot fi atrase în 

soluționarea problemelor actuale. Experiența 

orașelor vecine (și similară în parametri și 

resurse) cu orașele, de exemplu, Odessa și Iași, 

nu este deloc reflectată. Nici structura Direcției 

municipale responsabilă de sarcinile enumerate 

în regulament lipsește. 

Vitalie Voznoi Se acceptă 
modificarea 

2.  CAPITOLUL II    

Activități de salubrizare și 

deszăpezire  

a spațiilor publice 

 

SECŢIUNEA a 1-a   Salubrizarea de către 

serviciile specializate a orașului.  
Includeți tipurile de salubrizare și regularitatea 

acestora, orele de lucru în zonele publice și în 

curți, organizarea de măsuri preventive care 

împiedică formarea murdăriei, locul de utilizare 

a muncii neplătite conform art. 181 din CC al 

Republicii Moldova; 

De făcut o secțiune separată („prin curți și 

Vitalie Voznoi  

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial 

Totodată nu este 



trotuare” sau „curățare manuală”). Este bine să 

o suplimentăm, pentru că responsabilii de 

curățenie ale orașului NU SUNT SPECIFICAȚI 

(mai precis, foarte puțin și neconvingător). Din 

secțiunea actuală - numai pct. 13-18, 22-23. 

 

SECȚIUNEA a 2-a Măturatul și spălatul 

spațiilor și căilor publice (există un astfel de 

punct); 

Este logic de împărțit cu prima secțiune (unde 

nu este vorba despre arterele de transport), 

deoarece curățarea este realizată de diferiți 

agenți (acum de fapt), în plus, ei diferă într-

adevăr unul de celălalt prin metode de curățare. 

În principiu, îl puteți lăsa împreună (pentru că 

există „puncte comune”); 

SECȚIUNEA a 3-a Salubrizarea în zonele 

parcurilor de către serviciile orașului (nu există 

o astfel de secțiune, trebuie făcută); 

Renunțăm la această secțiune – totul este în 

cadrul Regulamentului privind spațiile verzi.  

 

SECȚIUNEA a 3-a Evacuarea deșeurilor 

vegetale (frunze, crengi, etc.) de lăsat numai 

deszăpezirea (evidențiați separat). 

 

 

 

SECȚIUNEA a 4-a Evenimente publice, de 

exemplu, numai aici, FĂRĂ SECȚIUNE 

SEPARATĂ (CAPITOL). 

Nr. 1: Pe lângă măsurile actuale planificate 

rezonabil să divizăm 

într-o altă secțiune 

având în vedere că 

secțiunea 1 din 

proiect de asemenea 

se referă la 

salubrizarea efectuată 

de către serviciile 

specializate ale 

orașului (operatorii) 

Responsabilii de 

curățenie (operatorii) 

sunt nominalizați în 

textul proiectului de 

decizie  

 

În proiectul de 

regulament supus 

dezbaterilor publice 

această secțiune 

lipsește 

 

În proiectul de 

regulament supus 

dezbaterilor publice 

această secțiune 

lipsește 

 

Nu se acceptă 

Nu este clar cum vor 

fi aplicate prevederile 

art. 181 în caz că nu 



pentru eliminarea gunoiului și curățarea zăpezii, 

se pot desfășura și evenimente neprogramate, la 

care orașul poate implica organizații publice, 

instituții de stat, instituții de învățământ, agenți 

economici. 

Nr. 2: DGLCA, precum și operatorii individuali 

(IMPSL), în conformitate cu anumiți indicatori, 

pot anunța periodic astfel de curățări în masă. 

La declararea acestora, se vor indica 

următoarele: 

• Justificare pentru necesitatea salubrizării 

• Zona de salubrizare 

• Tipuri de lucrări planificate 

• Numărul de angajați care sunt incluși de la 

operator 

• Numărul de tehnică specială implicată 

• Ora de început și sfârșit 

Nr. 3: Cei care au anunțat curățarea se pot 

adresa, în conformitate cu lista anunțată în 

comandă, către organizațiile publice, instituțiile 

de stat, instituțiile de învățământ, agenți 

economici. 

Nr. 4: În cazul unei solicitări de la o organizație 

publică sau un agent economic și dacă există o 

justificare și desemnarea resurselor (precum și 

dacă există oportunități pentru această dată), 

operatorul trebuie să conecteze resursele sale 

pentru a ajuta solicitantul. 

Nu este permisă utilizarea simbolurilor politice 

în timpul unor astfel de evenimente, precum și 

utilizarea imaginilor în scopul publicității 

politice. Dacă sunt descoperite astfel de fapte, 

se respectă această 

procedură. 

Totodată, considerăm 

că această procedură 

care trebuie detaliată 

poate fi aprobată prin 

dispoziția primarului 

general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



organizatorilor li se oferă o factură în numele 

operatorului, pe care trebuie să o plătească în 

termen de 3 zile lucrătoare. 

SECȚIUNEA a 5-a Cine este responsabil 

pentru implementarea anumitor puncte (nu 

există o astfel de secțiune, este necesar să se 

facă) – - nu faceți un paragraf separat, indicați 

în fiecare secțiune 1, 2, 3. 

 

 

 

Nu se acceptă 

Nu sunt stabilite 

recomandări concrete 

Totodată, 

responsabilitățile 

operatorilor și 

regulile privind 

intervenția acestora 

sunt stabilite în 

secțiunile 1 și 2. 

Operatorii sunt 

nominalizați în 

proiectul deciziei 

3.  CAPITOLUL III   Să numim și SECŢIUNEA a 1-a – în mod 

necesar   

Vitalie Voznoi Se acceptă 

4.  CAPITOLUL V, pct. 88 

de făcut pct. 26) 

Este interzisă îmbunătățirea zonelor verzi peste 

nivelul trotuarelor (explicație - asta provoacă 

murdărie după ploi), fără o zonă de protecție 

specială (cel puțin 10 cm.) 

Vitalie Voznoi Nu se acceptă 

Nu este clar cum vor 

fi aplicate prevederile 

art. 181 în caz că nu 

se respectă această 

procedură. 

Această chestiune 

trebuie monitorizată 

de către direcția de 

profil, la etapa 

elaborării proiectului 

și eliberării actelor 

permisive  



5.  CAPITOLUL V, pct. 88. 6) Menţinerea bannerelor/afișelor deteriorate, 

inestetice, incomplete sau depăşite pe faţadele 

sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele 

magazinelor sau amplasate pe străzi; - de 

revazut (sau de scos), nu este clar 

Vitalie Voznoi Se acceptă  
Cu reformulare 

6.  CAPITOLUL V, pct. 88 16) Distrugerea de zone verzi sau degradarea 

zonelor verzi prin rupere, calcare, taiere, etc.; - 

scoatem, este Regulament pentru gestionarea 

spatiilor verzi 

Vitalie Voznoi Se acceptă 

excluderea 

7.  CAPITOLUL V, pct. 88 21) Arderea vegetaţiei şi a reziduurilor rezultate în 

urma activităţilor de salubrizare. De exclus. 

Vitalie Voznoi Se acceptă 

excluderea 

8.  CAPITOLUL VI 

 

Faceți o secțiune nouă 

„Despre participarea cetățenilor la curățenie 

urbană și la propriile lor evenimente organizate” 

Trebuie să fie format din mai multe secțiuni 

1. Participarea la curățenie urbană și sectorială 

2. Organizarea propriilor curățări (cum poate 

arăta asistența garantată din partea serviciilor 

municipale în acest caz). 

Vitalie Voznoi Nu se acceptă 

Nu este clar prezentat 

acest proces pentru a 

fi o secțiune nouă 

Nu este clar cum vor 

fi aplicate prevederile 

art. 181 în caz că nu 

se respectă această 

procedură. 

Totodată, considerăm 

că această procedură 

care trebuie detaliată 

poate fi aprobată prin 

dispoziția primarului 

general 

9.  CAPITOLUL VI, pct. 91 Pentru colaboratorii Direcției de poliție, de 

reformulat. Nu este poliție municipală și nu este 

planificată pe anii următori. – de reformulat. 

Vitalie Voznoi Se acceptă  
Cu reformulare 



De către agenții constatatori stabiliți prin 

dispoziția primarului general nr. 141-d din 

25.03.2019 cu modificări ulterioare și de către 

colaboratorii poliției municipale 

Se acceptă  
Cu reformulare 

de completat „de forțele organizațiilor publice 

autorizate care vor putea primi o parte din bani 

din amenzile documentate” 

Nu se acceptă 

Nu există mecanism. 

10.  CAPITOLUL VI, pct. 91 Atunci când se constată o încălcare de către 

structurile municipale, pot fi indicați IDNO a 

reprezentanților ai societății civile. 

Vitalie Voznoi Nu se acceptă 

Nu este clară 

recomandarea 

11.  CAPITOLUL II    

Activități de salubrizare și 

deszăpezire  

a spațiilor publice 

SECŢIUNEA a 1-a 
 

De adăugat un punct nou: 

Muncitorii municipali trebuie să poarte haine 

speciale în timpul exercitării sarcinelor de 

serviciu; 

Vitalie Voznoi Se acceptă 
Cu reformulare 

De asigurat posibilitatea folosirii forței de 

muncă a cetățenilor sancționați în conformitate 

cu art. 181 CC al RM în folosul comunității; 

Nu se acceptă 

Nu fac obiectul 

acestui regulament 

Muncitorii trebuie să semnalizeze prezența pe 

teritoriu a construcțiilor ilegale, cu  încălcări; 

 

Nu se acceptă 

Nu fac obiectul 

acestui regulament 

De prescris măsuri pentru curățarea teritoriului, 

cum ar fi distrugerea foișoarelor și a clădirilor; 

 

Nu se acceptă 

Nu fac obiectul 

acestui regulament 

De reflectat efectul comisiilor de „curățenie” 

din preturi. Se poate ca o secțiune separată în 

Capitolul 1; 

Nu se acceptă 

Comisiile sanitare de 

pe lângă preturi pot fi 

și sunt organizate în 

baza regulamentelor 



aprobate prin 

dispoziția pretorilor 

12.  CAPITOLUL II    

Activități de salubrizare și 

deszăpezire  

a spațiilor publice 

SECŢIUNEA a 2-a  

Măturatul și spălatul 

spațiilor și căilor publice 

(există un astfel de punct) 

Prioritar la salubrizarea mecanizată să fie 

autostrăzile principale dimineața, și apoi – 

salubrizarea în curțile blocurilor de locuințe; 

Vitalie Voznoi Așa e și logic.  

În curțile blocurilor 

de locuințe nu este 

posibil dimineața 

devreme din cauza 

mașinilor parcate. 

Acest lucru se datorează mai multor factori. În 

primul rând, munca mecanizată provoacă mai 

mult zgomot, ceea ce înseamnă că confortul 

vieții este încălcat și, în al doilea rând, este mai 

ușor de curățat mai târziu, deoarece mai puține 

mașini sunt în curți (locatarii pleacă la muncă). 

Plus că curțile 

blocurilor de locuințe 

le salubrizează 

gestionarii și aceștea 

decid ce metode 

aplică la măturat.  

13.  CAPITOLUL II 

Activități de salubrizare și 

deszăpezire 

un spațiu public 

SECȚIUNEA a 3-a, privind 

deszăpezirea 

În primul rând, se curăță totul de pe trotuare, 

apoi - zăpada se curăță de pe drumuri. 

Vitalie Voznoi Nu se acceptă 

Nu este rezonabil. 

Când este ninsoare 

continuă și nu se 

reușește la trotuare 

atunci reiese 

că nu trebuie curățate 

drumurile.  

14.  CAPITOLUL II 

Activități de salubrizare și 

deszăpezire 

un spațiu public 

SECŢIUNEA a 4-a 

De prevăzut posibilitatea efectuării curățărilor 

mari și mici, de la …. 

Vitalie Voznoi Nu se acceptă 

Nu este clar 

 

15.  CAPITOLUL III De adăugat transparența operatorilor și stabilirea 

tarifelor; 

Vitalie Voznoi Nu se acceptă 

Nu este o 



recomandare concretă 

Pentru curățenia 

spațiilor publice nu 

sunt prevăzute tarife 

Tarifele pentru 

gestionarea deșeurilor 

se stabilesc conform 

metodologiei 

aprobate de Guvern. 

De adăugat despre obligația (cine?) să  

monitorizeze terenurile de gunoi menținerea 

curățeniei sanitare; 

Este vorba despre containerele care sunt sursa 

de gunoi, precum și hrană pentru câinii fără 

stăpân și pentru rozătoare (principalii purtători 

de infecție). 

În pct. 86, 11), 12) 

este prevăzută 

responsabilitate 

pentru această 

procedură. 

16.  CAPITOLUL IV Este interzis de aruncat sticle - mai mari de    

0,25 L în alte locuri, în afară de containerele 

pentru colectarea separată a gunoiului; 

Vitalie Voznoi Se acceptă 

cu reformulare 

Este pct. 87, 1, b) 

Este interzis de aruncat obiecte în afara 

containerelor de gunoi - în containere destinate 

unui alt tip de gunoi; 

De completat pct. 87. cu un nou subpct., Este 

interzisă parcarea mașinii la o distanță mai mică 

de 1 m. de la marginea canalizării a apelor 

pluviale; 

Nu se acceptă 

Nu fac obiectul 

acestui regulament. 

În plus nu va fi 

posibil de aplicat 

prevederile art. 181 

pentru sancționarea 

acestei încălcări 



17.   Este interzisă căderea apei din colectoarele de 

apă și de la aparatele de aer condiționat în afara 

gurei de canalizare.   

 La momentul actual 

în majoritatea 

cazurilor apele 

meteorice din 

jgheaburi și burlane 

nu ajung în rețeaua de 

canalizare pluvială 

Este necesară de 

făcut o analiză mai 

detaliată, pentru că în 

cazul aprobării 

regulamentului atunci 

toți proprietarii de 

imobile care 

înregistrează astfel de 

situație ar trebui 

sancționați. Totodată, 

este rezonabil că la 

eliberarea autorizației 

de construire această 

normă trebuie să fie 

respectată 

18.  CAPITOLUL V De combinat pct. 86 și 87, care în majoritatea 

cazurilor se repetă reciproc. 

Se pot face două secțiuni - obligații și interdicții, 

dar de elaborat mai detaliat. 

Vitalie Voznoi Nu se acceptă 

Pct. 86 prevede 

nemijlocit obligații 

pentru utilizatorii 

serviciului de 

gestionare a 

deșeurilor, iar pct. 87 

se referă la 

responsabiliăți în 

vederea asigurării și 



menținerii curățeniei 

19.  Responsabilitățile serviciilor 

de salubrizare a orașului în 

curțile blocurilor de locuințe, 

a trotuarelor, drumurilor 

intercartier 

1. Serviciile orașului și antreprenorii efectuează 

salubrizarea, cosirea ierbii, măsuri preventive 

pentru a preveni murdăria și căderea crengilor, 

curățarea canalizației a apelor pluviale, 

curățarea zonelor de construcții ilegale, 

curățarea frunzișului și zăpezii. 

Vitalie Voznoi Se acceptă  

cu reformulare 

4. Salubrizarea se efectuează 6 zile pe 

săptămână, în perioada de la ... până la ..., 

cosirea ierbii - de la ... până la ... 

 Nu se acceptă 

Este necesar ca 

curățenia să se 

efectueze continuu 

5. Pentru lucrările de salubrizare se pot folosi 

mături, faraș, conform normativelor. 
Nu se acceptă 

Este menționat 

măturatul manual și 

respectiv nu este 

necesar să se descrie 

cu ce se mătură 

11. În ceea ce privește colectarea frunzelor și 

prelucrarea (nu este necesar - pe suprafața 

spațiilor verzi sau de gândit cum de oprit 

împrăștierea). Nu trebuie de colectat totul - este 

scump și neecologic. 

Nu este oportun 

pentru spațiile verzi 

din zona trotuarelor, 

curților de bloc, din 

preajma aleilor. În 

caz că nu se 

evacuează frunzele, 

atunci este 

împiedicată creșterea 

gazoanelor, apoi este 

problemă la acțiunile 

de cosire, etc. De 



asemenea, din 

practică se constată 

că acolo unde locul e 

neîngrijit oamenii 

aruncă și deșeuri. 

Această practică 

poate fi și este 

respectată în parcurile 

păduri. 

12. Lucrările de profilaxie se desfășoară ..., 

curățarea canalizației a apelor pluviale - cel 

puțin o dată pe lună (și după fiecare comandă de 

la Direcție sau operator). 

Se acceptă  
cu reformulare 

13. Pentru curățarea trotuarelor, se pot utiliza și 

mijloace mecanizate (de enumerat indicatorii 

negativi, inclusiv zgomot și timpul de utilizare). 

Preferabilă va fi salubrizarea mecanizată în 

curțile blocurilor de locuințe după ora 9 

dimineața. 

Este menționat în  

pct. 8 

 

Se acceptă  
cu reformulare 

 

14. Personalul pe salubrizare ar trebui să fie 

îmbrăcați în haine speciale, indicând 

întreprinderea ... (cu excepția celor atrași 

temporar). 

Se acceptă  
cu reformulare 

15. La salubrizarea de natură simplă (fără 

utilizarea echipamentului complex), se pot 

implica cetățeni condamnați la muncă în folosul 

comunității, în conformitate cu articolul 181 al 

Codului Contravențional al RM. Trebuie să fie 

enumerați. 

Nu se acceptă. 

În art. 181 Cod 

Contravențional nu 

prevede o asemenea 

procedură. 

Acest proces este 

asigurat în colaborare 

cu Serviciul 



Probațiune. 

16. În toate locurile publice, în locurile cu o 

aglomerație a pietonilor mai mare de ... trebuie 

să fie amplasate la o distanță de mers (nu mai 

mult de 500 de metri) containere pentru 

colectare separată (cu 3 secțiuni). Norma intră 

în 2022. 

Nu se acceptă 

Prin decizia CMC 

s-a aprobat colectarea 

în 2 fracții 

Nu este necesar de 

menționat distanța, 

având în vedere că 

direcția de 

specialitate poate 

stabili locurile de 

amplasare în funcție 

de situație. 

17. În toate locurile publice, în locurile cu o 

aglomerație a pietonilor mai mare de ... pentru 

siguranță trebuie să fie instalate camerele de 

supraveghere video, care trebui să fie amplasate 

 la o distanță de mers (nu mai mult de 500 de 

metri). Norma intră în 2022. 

 Nu se acceptă 

Nu este obiectul 

acestui regulament și 

nici nu este 

posibilitate de aplicat 

art. 181 în acest sens. 

18. Muncitorii trebuie să transmită săptămânal 

informații despre prezența pe teritoriu a unor  
construcții ilegale, încălcări. 

Nu se acceptă 

 Nu este obiectul 

acestui regulament 

19. Muncitorii se pot adresa reprezentantului 

Preturii de sector preventiv pentru raportarea 

încălcărilor. 

Nu se acceptă 

 Nu este obiectul 

acestui regulament 



20.   Întreaga lungime a străzilor principale pe care se 

află entitățile comerciale (magazine, cafenele, 

bănci) 

Ar trebui să fie împărțit proporțional în teritorii 

adiacente, inclusiv trotuarul pietonal, al cărui 

ancorare este în curs de păstrare a zonelor din 

care fac parte. În aceste teritorii, entitățile 

comerciale trebuie să efectueze asfaltarea, dar 

toate aceste lucrări trebuie să fie realizate 

conform unui singur proiect (deoarece există în 

prezent o calitate extrem de scăzută a lucrării, în 

special în ceea ce privește plăcile adiacente la 

acoperirea cu pietriș). 

În cazul neperformanței, întreprinderile 

(magazine, cafenele, bănci) sunt responsabile 

pentru amenzile pentru teritoriile adiacente. 

Atunci când se efectuează lucrări de comunicare 

prin zona pietonală, responsabilitatea pentru 

închidere revine întreprinderii la care este 

conectată comunicarea. Această decizie trebuie 

luată în drept. 

SA „AVION” Nu se acceptă 

Nu este o 

recomandare concretă 

21.   O atenție deosebită trebuie acordată drumurilor 

din interiorul șantierelor. Lucrările trebuie să fie 

efectuate de primărie, după care întreținerea 

drumurilor este transferată către managementul 

caselor care se află de-a lungul acestor drumuri 

și care ar trebui să fie responsabilă de 

întreținerea acestora. O atenție deosebită trebuie 

acordată drumurilor din curțile caselor 

construite de 60-70 de ani. 

SA „AVION” Nu se acceptă 

Nu este o 

recomandare concretă 



22.   Există următoarea experiență în curățarea 

străzilor din Germania, ar putea fi folosită la 

noi, și anume, fiecărui chiriaș al apartamentului 

i se atribuie o secțiune a străzii pe care chiriașul 

trebuie să o curețe (adică atunci când ninge), 

dacă cetățeanul este rănit în zona fixată. pentru 

acest chiriaș, plătește o amendă și nu una mică, 

prin urmare, atunci când cade zăpada, chiriașul 

este obligat să înlăture teritoriul care i-a fost 

atribuit. Apropo, acest lucru se aplică (a se 

vedea paragraful 1), în caz de ninsori și gheață, 

întreprinderea este responsabilă de rănirea unui 

cetățean pe teritoriul atribuit întreprinderii. 

SA „AVION” Nu se acceptă 

Nu este o 

recomandare concretă 

23.   Combaterea gunoiului aruncat în locuri 

nepotrivite ar trebui probabil instalată în 

camere, bine în caz de încălcare. Măsurile sunt 

represive, dar, din păcate, nu puteți face fără ele. 

Din nou, din experiența altor țări, toate aceste 

măsuri au fost luate în drept. Numai în 

combinația dintre activitatea depusă de primărie 

și responsabilitatea cetățenilor se poate obține 

orice succes. 

SA „AVION” Nu se acceptă 

Nu este o 

recomandare concretă 

24.   Un punct dureros, parcarea mașinilor pe 

trotuare. În opinia mea, primăria a găsit o 

soluție de lângă cinematograful Patria și pe 

bulevardul Mircea cel Batrân. 

SA „AVION” Nu se acceptă 

Nu este o 

recomandare concretă 

25.  pct. 52.  A înlocui sintagma „operatorul va asigura toate 

condițiile materiale” cu sintagma „operatorul 

va asigura cu tomberoane, în condițiile 

prevăzute de pct. 54 al prezentului 

Regulament”. 

ÎM Regia 

„Autosalubritate” 
Se acceptă. 



26.  pct. 82, 3). A exclude sintagma „inclusiv pentru restricțiile 

impuse deținătorilor de terenuri în perimetrul 

zonelor de protecție instituite, conform 

prevederilor legale”. 

ÎM Regia 

„Autosalubritate” 
Se acceptă. 

27.  pct. 82, 6). De exclus. ÎM Regia 

„Autosalubritate” 
Se acceptă. 

28.  pct. 86, 7). De a include îm proiectul de decizie clauză de 

implementare a prevederilor pct. 86, 7), unde 

operator de gestionarea deșeurilor în orașul 

Chișinău este desemnat de CMC – ÎM Regia 

„Autosalubritate”. 

ÎM Regia 

„Autosalubritate” 
Se acceptă. 

29.  CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

Solicitam inca o intrunire pentru dezbateri. 

Supliment pentru completarea și modificarea 

proiectului de 

Regulament privind salubrizarea și asigurarea 

curățeniei în or. Chișinău. 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul 

juridic unitar privind desfășurarea serviciului de 

salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce 

trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, 

indicatorii de performanță, condițiile tehnice, 

raporturile dintre operator și utilizator, 

modul de tarifare, facturare si încasare a 

contravalorii serviciilor efectuate pe raza 

administrativ-teritorială a orașului Chișinău 

2. .Prevederile prezentului regulament se 

aplică la proiectarea, executarea, 

Gheorghe 

Cebotari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

S-a stabilit că 

detalierea 

componentei ce ține 

de gestionarea 

deșeurilor va fi 

prevăzută în 

programe și 

regulamente speciale 



3. recepționarea, exploatarea și întreținerea 

instalațiilor și echipamentelor din sistemul 

public de salubrizare, cu urmărirea tuturor 

cerințelor legale specifice în vigoare: 

1) Legea 209/2016 privind deșeurile 

2) HG 99/201 
3) HG 501/2018 

2. Regulamentul se aplică următoarelor 

activități de salubrizare: 

1) colectarea separată și transportul separat al 

deșeurilor menajere și al deșeurilor similare 

provenite din activități comerciale, din industrie 

și instituții, inclusiv fracții 

colectate separate; 

2) organul lucrării, neutralizării și valorificării 

materiale și energetice a deșeurilor; 

3) operarea/administrarea stațiilor de transfer 

pentru deșeurile municipale și deșeurile 

similare; 

4) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor 

similare în stațiile de sortare; 

5) organizarea tratării mecano-biologice a 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; 

administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a 

instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale 

și a deșeurilor similare; 

7) maturatul, spălatul și întreținerea spațiilor și 

căilor publice; 

privind gestionarea 

deșeurilor, aprobate 

de către Consiliul 

municipal de 

Chișinău în baza unui 

sistem integrat de 

gestionare a 

deșeurilor în 

municipiul Chișinău. 

 

30.   12.deșeuri voluminoase - deșeuri solide de 

diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor 

lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de 

colectare, ci necesită o tratare diferențiată față 

Gheorghe 

Cebotari 
Nu se acceptă 

S-a stabilit că 

detalierea 

componentei ce ține 



de acestea, din punct de vedere al preluării și 

transportului; 

indicatori de performanță - parametri ai 

serviciului de salubrizare, realizați de operatorul 

de servicii, pentru care se stabilesc niveluri 

minime de calitate, urmăriți la nivelul 

operatorului; 

de gestionarea 

deșeurilor va fi 

prevăzută în 

programe și 

regulamente speciale 

privind gestionarea 

deșeurilor, aprobate 

de către Consiliul 

municipal de 

Chișinău în baza unui 

sistem integrat de 

gestionare a 

deșeurilor în 

municipiul Chișinău. 

31.   spălarea străzilor - activitatea de salubrizare 

care se execută mecanizat cu instalații speciale, 

folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale în 

vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe 

străzi și trotuare; 

stație de transfer - spațiu special amenajat 

pentru stocarea temporară a deșeurilor, în 

vederea transportării centralizate a acestora la o 

stație de tratare; tratare - operațiunile de 

valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea 

prealabilă valorificării sau eliminării; tratare 

mecano-biologică - tratarea deșeurilor 

municipale colectate în amestec utilizând 

operații de tratare mecanică de separare, sortare, 

mărunțire, omogenizare, uscare și operații de 

tratare biologică prin procedee aerobe și/sau 

anaerobe; 

Gheorghe 

Cebotari 
Nu se acceptă 

S-a stabilit că 

detalierea 

componentei ce ține 

de gestionarea 

deșeurilor va fi 

prevăzută în 

programe și 

regulamente speciale 

privind gestionarea 

deșeurilor, aprobate 

de către Consiliul 

municipal de 

Chișinău în baza unui 

sistem integrat de 

gestionare a 

deșeurilor în 

municipiul Chișinău. 



32.  CAPITOLUL III CAPITOLUL III 

Activități de gestionare a deșeurilor 

48. Sistemul de gestionare a deșeurilor cuprinde 

construcții, instalații și echipamente specifice 

destinate prestării serviciului de gestionare a 

deșeurilor, precum: 

1) recipiente de colectare a deșeurilor 

municipale; 

2) puncte de colectare a deșeurilor municipale; 

3) stații de transfer; 

4) stații de tratare mecano-biologică; 

5) stații de producere compost; 

6) stații de sortare; 

7) baze de întreținere a autovehiculelor de 

salubritate; 

8 centre teritoriale de colectare separată a 

deșeurilor. 

9 depozite de deșeuri 

Gheorghe 

Cebotari 
Nu se acceptă 

S-a stabilit că 

detalierea 

componentei ce ține 

de gestionarea 

deșeurilor va fi 

prevăzută în 

programe și 

regulamente speciale 

privind gestionarea 

deșeurilor, aprobate 

de către Consiliul 

municipal de 

Chișinău în baza unui 

sistem integrat de 

gestionare a 

deșeurilor în 

municipiul Chișinău. 

 

33.  CAPITOLUL III 

Activități de gestionare a 

deșeurilor 

SECȚIUNEA 2-a 

Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

55. Pentru reducerea volumului, a cantității, 

facilitând manevrarea și pentru creșterea 

gradului de recuperare, deșeurile destinate 

depozitării trebuie sortate. 

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate 

separat de pe teritoriul unitatii administrativ-

teritoriale și transportate la stațiile/instalațiile de 

tratare stabilite de unitatea 

administrativ-teritorială în strategia locală cu 

Gheorghe 

Cebotari 
Nu se acceptă 

S-a stabilit că 

detalierea 

componentei ce ține 

de gestionarea 

deșeurilor va fi 

prevăzută în 

programe și 

regulamente speciale 

privind gestionarea 

deșeurilor, aprobate 

de către Consiliul 



privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen 

mediu și lung a serviciului de salubrizare: 

a) deșeuri reziduale; 

b) deșeuri biodegradabile; 

c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și 

metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje; 

d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere; 

deșeuri voluminoase provenite de la populație, 

instituții publice și operatori economici. 

municipal de 

Chișinău în baza unui 

sistem integrat de 

gestionare a 

deșeurilor în 

municipiul Chișinău. 

 

34.   SECȚIUNEA a 3-a 

Alte activități de gestionare a deșeurilor 

80. Activitățile de tratare (operațiunile de 

valorificare sau eliminare) a deșeurilor, inclusiv 

a celor municipale, vor fi prevăzute în programe 

și regulamente speciale 

privind gestionarea deșeurilor, aprobate de către 

Consiliul municipal de Chișinău în baza unui 

sistem integrat de gestionare a deșeurilor în 

municipiul Chișinău. 

(1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri 

solide de dimensiuni mari, precum mobilier, 

covoare, saltele, obiecte mari de folosință 

îndelungată, altele decât deșeurile de 

echipamente electrice și electronice, care nu pot 

fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a 

deșeurilor municipale. 
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(2) Autoritățile administrației publice locale au 

obligația de a organiza colectarea, 

transportul, depozitarea și valorificarea 

deșeurilor voluminoase provenite de la 

Gheorghe 

Cebotari 
Nu se acceptă 

S-a stabilit că 

detalierea 

componentei ce ține 

de gestionarea 

deșeurilor va fi 

prevăzută în 

programe și 

regulamente speciale 

privind gestionarea 

deșeurilor, aprobate 

de către Consiliul 

municipal de 

Chișinău în baza unui 

sistem integrat de 

gestionare a 

deșeurilor în 

municipiul Chișinău. 

 



populație, 

instituții publice și operatori economici. 

Deșeurile voluminoase provenite de la 

deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de 

către operatorul de salubrizare, conform unui 

program întocmit și aprobat de 

autoritatea administrației publice locale. 

(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii 

de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului 

orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri 

voluminoase să poată preda, aceste deșeuri, iar 

operatorul serviciului de salubrizare să poată 

asigura colectarea și transportul periodic al 

deșeurilor voluminoase spre instalațiile de 

tratare. 

(5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de 

deținătorul acestora în vederea 

preluării de către operatoiul de salubrizare, în 

locurile stabilite de autoritatea locală și 

amenajate în acest scop și unde există căi de 

acces pentru mijloacele de transport. Dacă 

acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului 

limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte 

locuri special stabilite de autoritatea 

administrației publice locale sau direct la 

mijlocul de transport în locul/la data/ora 

stabilite, astfel încât să nu fie incomodată 

circulația rutieră. 

Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face 

și direct de la deținătorul acestora, în urma 

solicitării adresate cătreoperatorul de 



salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și 

cantităților acestora. în această situație, 

operatorul de salubrizare poate 

să stabilească o altă dată și oră decât cea 

aprobată de autoritatea administrației publice 

locale, în cadrul programelor de colectare a 

deșeurilor voluminoase,- dacă operația de 

colectare, prin corelarea volumului deșeurilor 

preluate și capacitatea de transport afectată, 

se justifică din punct de vedere economic. 

(7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de 

evidență a gestionării deșeurilor voluminoase 

din care să rezulte: 

a) data în care s-a realizat colectarea, transportul 

și depozitarea la instalația de tratare; 

b) punctele de colectare de unde s-a făcut 

colectarea; 

c) cantitățile totale preluate de la populație, 

persoane juridice de drept public și privat; 

d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma 

tratării, pe sortimente; 

e) cantitățile ce urmează a fi transportate la 

depozitul de deșeuri. 

Deșeurile din construcții provenite de la 

populație sunt deșeuri solide generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioară 

și/sau exterioară a locuințelorproprietate 

individuală. în mod uzual, aceste deșeuri conțin 

beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe 

bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, 

metale, materiale de izolație și 



altele asemenea. 

(1) Deșeurile din construcții provenite de la 

populație se colectează prin grija deținătorului și 

sunt transportate de către operator în baza unui 

contract de prestări servicii la instalațiile de 

concasare/sortare/valorificare sau la depozitele 

conforme, dacă 

acestea nu pot fi valorificate. 

(2) Colectarea deșeurilor din construcții se 

realizează numai în containere standardizate 

acoperite, fiind interzisă 

abandonarea/deversarea acestor deșeuri în 

recipientele sau containerele în care se depun 

deșeurile municipale. 

(3) Transportul deșeurilor din construcții 

provenite de la populație se realizează în 

containerele în care s-a realizat colectarea sau în 

mijloace de transport prevăzute cu sistem de 

acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc 

degajarea prafului sau împrăștierea acestora în 

timpul transportului. 

în cazul deșeurilor din construcții prin a căror 

manipulare se degajă praf se vorlua măsurile 

necesare de umectare, astfel încât cantitatea de 

praf degajată în aer să fie sub 

concentrația admisă. 

Articol nou 

Colectarea deșeurilor menajere periculoase se 

realizează cu mașini specializate pentru 

colectarea și transportul deșeurilor periculoase. 



Colectarea se va realiza după un 

program stabilit la începutul anului în puncte 

fixe. Atât programul de colectare, cât și 

punctele de staționare a mașinii vor fi 

comunicate cetățenilor la începutul fiecărui an. 

Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi 

transportate și stocate temporar în spațiile 

special amenajate în acest scop. Preluarea, 

stocarea temporară, precum și tratarea 

și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se 

realizează în condițiile legii. Sortarea deșeurilor 

municipale în 

stațiile de sortare 

Art. nou 

(1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și 

metal colectate separat de la toți producătorii de 

deșeuri pe teritoriul unității administrative-

teritoriale se transportă către stația de sortare 

numai de către operatorii autorizați care au 

contracte de delegare a gestiunii încheiate cu 

autoritățile administrației publice locale . 

(2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, 

în funcție de cerințele de calitate solicitate de 

operatorii reciclatori. 

(3) In situația în care transportul deșeurilor 

sortate de la stația de sortare către instalațiile de 

tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui 

contract de delegare, aceste 

servicii se asigură de către operatorii economici 

care au contracte de vânzare- cumpărare 

încheiate cu operatorul stației de sortare, în 

condițiile legii 209/2016. 



Art nou 

(1) Deșeurile de sticlă colectate separat de la 

producătorii de deșeuri vor fi transportate de 

către operatorii de salubrizare la spațiile de 

stocare temporară, special 

amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a 

stațiilor de transfer. 

(2) Operatorii stațiilor de tratare, respectiv ai 

stațiilor de transfer asigură predarea către 

operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă 

colectate separat. 

Art nou 

Operatorii care asigură activitatea de sortare a 

deșeurilor au și următoarele obligații specifice: 
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a) să dețină spații special amenajate pentru 

stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi 

sortate, în condițiile prevăzute de legislația în 

vigoare; 

b) să asigure valorificarea întregii cantități de 

deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri; 

c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, 

tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile 

legale privind funcționarea acestora; 

d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor 

rezultate din procesul de sortare a 

deșeurilor. 

Spațiile în care se desfășoară activitatea de 

sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin 



următoarele condiții: 

a) să dispună de o platformă betonată cu o 

suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și 

pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui 

tip de deșeu reciclabil; 

să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire 

a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea 

datelor la dispecer și cu verificarea metrologică 

în termenul de valabilitate; 

c) sa fie prevăzute cu un sistem de colectare a 

apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din 

procesul tehnologic de sortare și spălare; 

d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare; 

e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a 

apelor uzate, conform normativelor în vigoare, 

sau să existe posibilitatea de transportare a 

acestora la stațiile de epurare a apelor 

uzate aparținând localității; 

f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a 

probelor apelor uzate colectate; 

g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă 

de stocare, tară a exista posibilitatea de 

contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de 

deșeuri; 

h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform 

normativelor în vigoare; 

i) să fie dotate cu instalație de iluminat 

corespunzătoare care să asigure o luminanță 

necesară asigurării activității în orice perioadă a 

zilei; 

j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de 

stins incendiul; 



să fie prevăzute cu instalații de presare și 

balotare pentru diferite tipuri de materiale 

reciclabile. Administrarea depozitelor de deșeuri 

și/sau a instalațiilor de eliminare a 

deșeurilor municipal 

Art nou 

(1) Depozitarea deșeurilor municipale este 

permisă numai în depozite amenajate conform 

legislației și normelor tehnice în vigoare și 

numai după obținerea acordurilor, 

avizelor și autorizațiilor prevăzute de legea 

209/2016. 

(2) Amplasarea și înființarea unui depozit de 

deșeuri, precum și a altor instalații de eliminare 

se fac ținând seama de prevederile Strategiei 

naționale de gestionare a 

deșeurilor și ale Planului național de gestionare 

a deșeurilor, precum și de planurile de 
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gestionare a deșeurilor la nivel regional, după 

caz, cu luarea în considerare a oricărei 

modificări sau completări ulterioare. 

Depozitele de deșeuri, precum și alte instalații 

de eliminare se înființează sub controlul, 

conducerea sau coordonarea autorităților 

administrației publice ale unităților 

administrativ-teritoriale. Consiliile locale iau 

măsurile necesare pentru construirea acestor 

instalații numai pe terenurile aparținând 

domeniului public sau privat al unităților 

administrativ-teritoriale. 



(4) Depozitele de deșeuri și instalațiile de 

eliminare a deșeurilor trebuie înființate, 

proiectate, construite și administrate astfel încât 

să se realizeze condiții de împiedicare a 

eliminării și diseminării poluanților în mediul 

natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer 

sau în mediul urban. 

(5) La înființarea depozitelor de deșeuri se va 

ține cont de: 

a) distanțele de la perimetrul depozitului de 

deșeuri la zonele de locuit și de agrement, 

cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone 

rurale sau urbane; 

b) existența unor ape subterane, de coastă sau 

zone naturale protejate în regiune; 

c) condițiile geologice și hidrogeologice din 

zona respectivă; 

d) riscul producerii de inundații, tasări, 

alunecări de teren sau avalanșe; 

e) protecția naturii și a patrimoniului cultural 

din regiune. 

a) La proiectarea și realizarea depozitului de 

deșeuri se vor avea în vedere condițiile 

meteorologice, luându-se măsurile adecvate 

pentru: controlul apei provenite din precipitații 

care intră pe teritoriul depozitului; 

b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a 

apelor subterane în deșeurile depozitate; 

c) colectarea apei contaminate și a levigatului, 

dacă în urma unei evaluări bazate 

pe analizarea amplasamentului depozitului și a 

deșeurilor care urmează să fie depozitate 



se stabilește că acestea prezintă un pericol 

potențial pentru mediu; 

d) tratarea apei contaminate și a levigatului 

colectat din depozit conform standardelor 

adecvate necesare pentru evacuarea acestora. 

Această prevedere nu se aplică 

depozitelor pentru deșeuri inerte. 

(7) La depozitare vor fi îndeplinite următoarele 

condiții: 

a) prevederea și respectarea metodelor și 

tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a 

deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic; 

în cursul operațiunilor de depozitare, 

autovehiculele de transport al deșeurilor vor 

circula numai pe drumurile amenajate interioare 

ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de 

transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi 

evitat în mod temporar, se asigură condiții de 

spălare și dezinfectare a exteriorului 

autovehiculelor la ieșirea din depozit; 

c) pe perioada exploatării depozitului se aplică 

măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor 

prin dezinsecție și deratizare; 

d) organizarea depozitului va asigura protecția 

sănătății populației în general, protecția sănătății 

personalului și protecția mediului; se acordă 

atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de 

protecție. 

(8) Depozitul de deșeuri poate fi administrat 

numai după autorizare, conform legislației în 

vigoare ( Legea 209/2016. 



(3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a 

gazelor generate în depozitele de deșeuri se 

efectuează astfel încât să minimizeze efectele 

negative sau deteriorarea 

mediului și riscul pentru sănătatea umană. 

Art nou 

(1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile 

trebuie să îndeplinească condițiile necesare 

acceptării acestora în depozitele autorizate. 

Condițiile de acceptare se stabilesc 

(2) de operatorul care administrează depozitul, 

în conformitate cu dispozițiile actelor normative 

în vigoare. Operatorii care administrează 

depozitele de deșeuri trebuie să stabilească 

criteriile de acceptare a deșeurilor într-o 

anumită categorie de depozit pe baza analizei: 

a) măsurilor necesare pentru protecția mediului 

și în special a apelor subterane și a 

apelor de suprafață; • 

b) asigurării funcționării sistemelor de protecție 

a mediului, în special cele de impermeabilizare 

și de tratare a levigatului; 

c) protejării proceselor avute în vedere pentru 

stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei; 

d) protecției împotriva pericolelor pentru 

sănătatea umană. 

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe 

proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă: 

a) cerințe referitoare la cunoașterea 

compoziției; 



b) limitări ale conținutului în materie organică 

al deșeurilor; 

c) cerințe sau limitări privind gradul de 

biodegradabilitate a deșeurilor organice; 

d) limitări ale cantității de componenți 

specificați, posibil dăunători/periculoși; 

limitări ale nivelului potențial și estimat al 

levigatului în cazul anumitor componenți, 

posibil dăunători/periculoși; f) proprietăți 

ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului 

rezultat. 

35.  Capitolul II  

Pct.13 

Se propune o nouă redacție 

Efectuarea curăţeniei în timpul zilei, se 

efectuează în tot timpul anului pe toată durata 
zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat a 

străzilor, a trotuarelor, a aleilor,  de colectare şi 
îndepărtare a obiectelor aruncate pe jos sau în 

coşurile de gunoi şi scrumiere, de cosire a ierbii 
de pe zonele verzi aferente drumurilor și 

trotuarelor în scopul păstrării unui aspect 
salubru al domeniului public.  

Nicolae Verlan Se acceptă 

36.  Capitolul II 

De adăugat un nou punct 

după pct. 18 

Biodeșeurile, în special frunzele, iarba cosită, 

crengile vor fi colectate mecanic și manual și 
transportate la stația de compostare. 

Nicolae Verlan Se acceptă 

37.  Capitolul V 

Pct. 88 

 

De exclus alin. 17) 

Această chestiune ține de încălcarea legslației în 
domeniul spațiilor verzi  

Nicolae Verlan Se acceptă 

 

 


