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Introducere 

Contextul și scopul proiectului 

În cadrul Programului de Cooperare Teritoriala Ucraina-Republica 

Moldova EAPTC, primăria comunei Cărpineni, în parteneriat cu primăria 

Chechelnik și ONG Speranța din satul Cărpineni implementează proiectul 

”Rețea rurală transfrontaliera pentru un mediu ambient curat” . 

Proiectul are ca scop îmbunătățirea situației ecologice generale prin 

reducerea gradului de poluare în bazinul râului Lăpușnița. 

În cadrul proiectului urmează a fi efectuat prezentul studiu de 

fezabilitate referitor la crearea depozitului de deșeuri solide menajere din 

Satul Cărpineni. 

Studiul este realizat de compania Proasist SRL, iar proiectul tehnic este 

realizat de către compania”Curaj Boșcănenau ÎI”, proiectant-Fiodor 

Boșcănenau 

Componenta finală a Sistemului Intermunicipal de Management a 

Deșeurilor Solide, SIMDS, este crearea centrului intercomunitar de 

management al deșeurilor solide, care include o unitate de recuperare a 

materialelor reciclabile și un depozit de deșeuri modern. 

Acesta din urmă va reprezenta un depozit de tranziție pentru deșeurile 

colectate în zona de deservire, fiind stabilit în concordanță cu planul regional 

de management al deșeurilor.  
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Capitolul I. Aspecte generale 

I. Cadrul legal naţional 

Gestionarea deşeurilor în Republica Moldova rămîne a fi o problemă dificilă şi 

nerezolvată, atît din punct de vedere organizatoric, cît şi legislativ. Cu toate că 

domeniul protecţiei mediului este reglementat de circa 35 de acte legislative şi 

peste 50 de hotărîri de Guvern, aspectul legal al gestionării deşeurilor necesită 

a fi îmbunătăţit esenţial, fiind necesare atît revizuirea şi modificarea cadrului 

legal şi instituţional, cît şi crearea unui sistem integru de reglementare tehnică 

şi ecologică în domeniile de colectare selectivă pentru reciclarea, valorificarea, 

eliminarea şi depozitarea deşeurilor.  

Actualmente, cadrul juridic care reglementează domeniul managementului 

deşeurilor include:  

1) Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului

înconjurător; 

2) Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea

impactului asupra mediului înconjurător; 

3) Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale;

4) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea

mediului; 

5) Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi

menajere; 

6) Legea nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi

substanţelor nocive; 

7) Legea nr. 40-XV din 19 februarie 2004 pentru ratificarea Convenţiei de la

Stockholm privind poluanţii organici persistenţi; 

8) Hotărîrea Guvernului nr. 1296 din 20 noiembrie 2008, „Cu privire la

modalitatea de percepere a plăţilor ecologice pentru importul mărfurilor care, 

în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi pentru ambalajul 

mărfurilor de import din plastic şi/sau „tetra-pack”; 

9) prevederile Convenţiei  de la Basel privind controlul transportului peste
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frontiere al deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora la nivel naţional au 

fost transpuse prin Hotarîrea Guvernului Republica Moldova nr. 637 din 27 

mai 2003, care a aprobat Regulamentul privind controlul transportării 

transfrontaliere a deşeurilor şi eliminării acestora, care stabileşte mecanismul 

de implementare a prevederilor Convenţiei Basel, menit să asigure respectarea 

prescripţiilor privind securitatea ecologică în cadrul exportului, tranzitării şi 

eliminării deşeurilor;  

10) prevederile Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici 

persistenţi la nivel naţional au fost parţial reflectate în Hotărîrea Guvernului 

nr. 1155 din 20 octombrie 2004, care a aprobat Strategia Naţională cu privire 

la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planul Naţional de 

implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici 

persistenţi, fiind distruse circa o treime din stocurile de pesticide contaminate 

cu poluanţi organici persistenţi (1293 tone) şi eliminate 18660 unităţi de 

condensatoare electrice vechi ce conţineau bifenili policloruraţi cu o greutate 

totală de 934 tone. Problema reducerii poluanţilor organici persistenţi care se 

formează ca produse secundare în urma activităţilor nepremeditate ale 

industriei (PCDD ― dibenzo-p-dioxine policlorurate, PCDF ― dibenzofurani 

policloruraţi, HCB ―hexaclorbenzen şi PCB ― bifenili policloruraţi) necesită 

o rezolvare prioritară în perioada 2017-2022. 

 

II. Cadrul instituţional 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este autoritate 

competentă, abilitată cu responsabilităţi în elaborarea şi promovarea politicii 

de stat, inclusiv a codului legislativ şi normativ în domeniul gestionării 

deşeurilor. Problema administrării deşeurilor în Republica Moldova s-a 

conturat ca domeniu odată cu perioada de tranziţie spre economia de piaţă şi în 

mod special cu apariţia spectrului larg a mărfurilor de consum curent, inclusiv 

a ambalajelor.   

Rolul principal în administrarea deşeurilor la nivel local revine 
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autorităţilor administraţiei publice locale, iar rezultatele privind colectarea şi 

eliminarea deşeurilor depind în mare măsură de capacitatea acestora de a 

organiza acest lucru, de modalitatea de implicare a agenţilor economici şi a 

societăţii civile în acumularea resurselor financiare. Cadrul legislativ naţional 

în vigoare prevede modalitatea de conlucrare în domeniul protecţiei mediului a 

autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, inclusiv  stipulează 

competenţa şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, conform 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală 

şi legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. Competenţa şi atribuţiile 

autorităţilor publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale 

în gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere sînt determinate de Legea 

privind deşeurile de producţie şi menajere.  

Structura actuală a consiliilor raionale nu include subdiviziuni care ar 

asigura implementarea politicii de mediu, inclusiv în domeniul gestionării 

deşeurilor în teritoriul administrat. Agenţiilor şi inspecţiilor ecologice, 

conform funcţiilor abilitate, le revin supravegherea şi controlul respectării 

legislaţiei de mediu de către agenţii economici locali, inclusiv în procesul de 

gestionare a deşeurilor. Actualmente, responsabilităţile autorităţilor 

administraţiei publice locale în asigurarea colectării şi transportării deşeurilor 

menajere solide le revin serviciilor de salubrizare, care activează preponderent 

în localităţile urbane şi  doar în unele localităţi rurale.   

 

III. Scopul studiului 

Scopul acestui studiu de fezabilitate este de a prezenta o analiză 

detaliată a investițiilor preconizate pentru centrul intercomunitar de 

management al deșeurilor solide, ținând cont de toate componentele 

sistemului integrat de management al deșeurilor solide (inclusiv colectarea 

deșeurilor).  

În baza analizei efectuate, vor fi elaborate recomandări cu privire la 

proiectul conceptual de amplasare a componentelor centrului, precum și 
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recomandări de implementare. În acest context, vor fi abordare următoarele 

aspecte-cheie: 

• aspecte organizaționale/instituționale; 

• aspecte financiare; 

• aspecte sociale /de gen; 

• aspecte de mediu. 

 

În cadrul studiului de fezabilitate, se va analiza, în detalii, sistemul 

integrat de management al deșeurilor solide, ținându-se cont de sporirea 

eventuală a volumului deșeurilor generate de populație în conformitate cu 

prognozele demografice și de generare a deşeurilor.  

Costurile investiționale și operaționale vor fi calculate, iar toate 

schimbările anticipate în cadrul sistemului, odată cu crearea centrului 

intercomunitar de management al deșeurilor solide, vor fi comparate cu 

scenariul de bază (situația curentă), când managementul deșeurilor solide se 

limitează la colectarea și stocarea deșeurilor la gunoiști temporare.  

Pentru a evalua fezabilitatea financiară a centrului intercomunitar de 

management al deșeurilor solide și a sistemului integrat de management al 

deșeurilor solide, vor fi analizate veniturile din tarife /taxe și veniturile 

suplimentare scontate.  

 

Vor fi elaborate recomandări pentru implementarea sistemului 

perfecționat integrat de management al deșeurilor solide, sub forma unui plan 

de implementare, bazat pe fluxuri de activități în diverse arii specifice. Vor fi 

examinate și riscurile potențiale care ar putea tergiversa crearea centrului 

intercomunitar de management al deșeurilor solide. 
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IV. Metodologia 

 

În ciuda titlului, documentul dat se deosebește, din diferite motive 

obiective, de studiile de fezabilitate tipice elaborate de firmele de 

consultanță. Ţinând cont de intervențiile continue în zona proiectului, în 

baza planurilor și conceptelor de implementare anterioare, diverse investiții 

au fost deja realizate în diferite componente ale viitorului centru de 

management al deșeurilor solide. 

Inițial, elaborarea studiului de fezabilitate a fost necesară pentru 

prezentarea lui în calitate de document de însoțire în cadrul procedurii de 

schimbare a destinației terenului pe care urmează să fie amplasat viitorul 

centru intercomunitar de management al deșeurilor solide.  

În afară de aceasta, precondițiile existente pentru unele criterii cheie au 

impact asupra altor sarcini care fac obiectul unui studiu de fezabilitate, mai 

ales în ceea ce ține de locul de amplasare.  

Locul din s. Horjești a fost ales anterior în urma exercițiului de 

identificare a amplasării și de autorizare a depozitului de deşeuri și a staţiei 

de compostare, conform planurilor precedente.  

 

V. Limitări 

 

Studiul de fezabilitate se referă în mod exclusiv la planul unic de 

investiții pentru crearea centrului intercomunitar de depozitare a deșeurilor 

solide. Nu au fost urmărite alte scopuri decât acesta.  

La concret, nu au fost analizate sarcinile legate de crearea în viitor a 

unui sistem de management al deșeurilor solide în regiunea nr. 4 (centrală) 

conform prevederilor Strategiei de management al deșeurilor solide și 

Planului regional pentru regiunea Centru, cu excepția cazurilor când aceste 

planuri ar fi putut avea un impact direct la nivel local.  

Respectiv, în acest studiu nu se ating astfel de subiecte cum ar fi: 
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stațiile de transfer necesare în cadrul sistemului regional de management al 

deșeurilor solide, managementul tipurilor specifice de deșeuri, precum 

deșeurile periculoase, deșeurile de echipamente electrice și electronice, etc.  

În caz de relevanță, au fost luate în considerație toate planurile 

/strategiile naționale și regionale existente. 
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Capitolul II. 

Date de bază 

I. Situația demografică 

Zona proiectului include 7 unități teritorial-administrative, cu o 

suprafață totală de circa 309 km 2. Suprafața foarte extinsă este dictată de 

suprafața foarte mare a comunelor Cărpineni și Mingir. Distanța maximă 

între punctele extereme ale zonei proiectului (satul Bălăceana și satul 

Voinescu) este de aproximativ 30 km. 

Figura 1. Zona proiectului 

 
 

Informația despre populația fiecărei unități teritorial-administrative din 

zona proiectului este prezentată în Tabelul 1. Estimările privind populația 

după anul 2009 sunt bazate pe datele recensământurilor populației din anul 

2004 și 2014. 
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Tabel 1. Evoluția populației în zona proiectului. 2004-2030 

 

2004 2014 2020 2030 

Rata de descreștere 

anuala, % 

Cărpineni 9954 8358 7556 6347 -1,60 

Mingir 4995 4872 4800 4682 -0,25 

Voinescu 2762 2382 2185 1885 -1,38 

Sofia 1464 1394 1354 1289 -0,48 

Negrea 1985 1729 1595 1389 -1,29 

Balaceana 1832 1597 1444 1258 -1,28 

Horjești 956 900 814 766 -0,59 

Total 23948 21232 19748 17616 

  

II. Cantitatea deșeurilor 

La moment, deșeurile menajere generate în zona proiectului se 

estimează la circa 0,51 kg/pers./zi (Tabelul 2). Astfel, în 2018, o persoană 

din mediul rural a generat 186 kg. Se estimează, că volumul deșeurilor 

menajere generate de o persoană va crește cu cca 2 la sută anual pe parcursul 

următorilor 15 ani. 

Tabelul 2: Ratele de generare a deșeurilor menajere în zona proiectului 

Ratele de generare a 

deșeurilor: 

2017 2020 2030 

 

Rata de generare zilnică 

(kg/pers./zi) 

0,5 0,52 0,63 

Rata de generare anuală 

(kg/pers./an) 

182 189 230 

Deseuri generate anual, tone 3874 3748 4051 

 

La moment, numai în satul Cărpineni există un sistem organizate de 

colectare a deșeurilor menajere. Î.M. "Carpineni Servicii". Conform 
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estimărilor, circa 70% (aproximativ 1080 tone anual) din deșeurile 

menajere generate în Carpineni sunt colectate.  

Agenții economici și instituțiile publice din zona proiectului generează 

anual circa 372 tone de deșeuri comerciale similare deșeurilor menajere.  

 

III. Structura morfologică a deșeurilor 

Analiza structurii morfologice a deșeurilor menajere a arătat, că circa 

18-19 la sută din deșeurile menajere sunt deșeuri reciclabile. Densitatea 

deșeurilor menajere a constituit 230 kg/m3. 

În Tabelul 3 este prezentată structura morfologică a deșeurilor 

menajere în mediul rural, date care au fost folosite pentru calcularea 

cantității deşeurilor reziduale și a materialelor reciclabile generate de 

populația urbană și rurală în aria proiectului.  

 

Tabelul 3: Structura morfologică a deșeurilor menajere, s. Carpineni 

Fracțiunile deșeurilor  

Hârtie și carton 5,0% 

Plastic 

 

8,4% 

Metale 0,6% 

Sticlă 3,7% 

Reziduuri 82,3% 

Total: 100% 
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Figura 2: Fracțiile de deșeuri menajere în aria proiectului 

Hârtie și carton Plastic 

 
Metale Sticlă 

 

 

Reziduuri: 

amestec de reziduuri organice 

și neorganice       Reziduuri: inerte 
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Capitolul III.  

Sistemul curent de gestionare a deșeurilor solide 

 

I. Structura instituțională curentă 

 

După cum s-a menționat anterior, sistemul de gestionare a deșeurilor 

solide din zona proiectului este constituit dintr-o singură întreprindere 

municipală: Î.M. "Cărpineni Servicii" 

 

Î.M. "Cărpineni Servicii " cuprinde două direcții separate: 1) direcția de 

gestionare a deșeurilor, responsabilă pentru colectarea și stocarea deșeurilor 

solide, inclusiv și salubrizarea străzilor; 2) direcția aprovizionare cu apă și 

canalizare, responsabilă pentru livrarea apei potabile în raza satului 

Cărpineni. Î.M. " Cărpineni Servicii " 

 

Serviciile de gestionare a deșeurilor solide sunt prestate populației, 

instituțiilor publice și agenților economici în baza contractelor individuale 

încheiate între întreprindere și clienții deserviţi. 

În data de 19.10.2018, primăriile satelor Carpineni,Mingir, Voinescu, 

Sofia, Negrea și Bălceana au semnat Acordul de Asociere 

Intercomunitară  privind delegarea serviciului de evacuare a deșeurilor 

 Întreprinderii municipale „Cărpineni Servicii”, care va presta serviciul de 

evacuare a deșeurilor menajere, în localităţile clusterului Cărpineni- Mingir- 

Voinescu- Negrea- Sofia- Bălceana. 

Denumirea Asocierii este Asociația lntercomunitara din Clusterul 

Carpineni, prescurtat AIC Carpineni. AIC Carpineni vizeaza în mod 

prioritar cooperarea privind prestarea în comun a serviciilor de evacuare a 
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deșeurilor menajere, în satele Carpineni- Mingir- Voinescu- Negrea- Sofia- 

Balceana, și eventual în localitățile din zona adiacenta.  

 

AIC Carpineni este o structură instituționala fără personalitate juridica, 

activand in baza Acordului. Misiunea AIC Carpineni este coordonarea 

politicilor, programelor ș i  proiectelor de dezvoltare locala la nivelul 

comunitatilor fondatoare  

Întregul set de acte aferente prezentului Serviciu creat sînt 

anexate. 

II. Impactul de mediu al sistemului existent de MDS 

 

Un sistem de colectare a deșeurilor municipale solide și a materialelor 

reciclabile este în proces de dezvoltare în zona proiectului. Deși deșeurile 

organice și agricole nu vor fi colectate separat la această etapă, deșeurile 

menajere colectate nu mai sunt aruncate la fostele gunoişti necontrolate, nici 

arse sau îngropate în grădini. În anumite anotimpuri (în special toamnă), 

poluarea aerului este extrem de înaltă (în principal datorită arderii deșeurilor) 

în regiune. Odată cu introducerea colectării deșeurilor în zonele rurale, 

efectele negative (de igienă, de poluare a solului și a apei) cauzate de 

deșeurile aruncate la întâmplare vor fi reduse. Cu toate acestea, o cantitate 

semnificativă de deșeuri încă nu este colectată și prezintă riscuri de mediu. 

 

Deșeurile colectate urmează a fi eliminate în următorii 3-4 ani la 

depozite de deşeuri temporare care au fost îmbunătățite. Având în vedere 

cantitatea mică de deșeuri și zona comparativ mare a acestor depozite, 

grămezile de deșeuri depozitate se vor forma lent, ceea ce permite deșeurilor 

să se descompună în condiții aerobe. Astfel, generarea de levigat organic şi 

emisii de metan este joasă. Cu toate acestea, există emisii provenite de la 

acumulările de deșeuri, care continuă să polueze solul și apa, reprezentând o 

amenințare pentru oameni și animale. Depozitarea necorespunzătoare a 
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deșeurilor contribuie major la problemele de mediu din regiune. Mai mult 

decât atât, accesul liber la majoritatea gunoiştilor prezintă un pericol de 

accidentare și riscuri pentru sănătatea persoanelor aflate neautorizat în 

incinta gunoiştilor. 

 

Tabelul 4 rezumă deficiențele de mediu ale sistemului existent de MDS. 

Oameni • deșeurile aruncate la întâmplare 

afectează negativ condițiile 

igienice în zonele de locuit; 

• din cauza neadministrării la zi a 

depozitelor de deșeuri, 

executarea operațiunilor de 

depozitare a deșeurilor este  

inadecvată, existând riscuri de 

poluarea zonelor adiacente; 

• prin intermediul vântului, 

deșeurile de la gunoiști ajung pe 

teritoriul  gospodăriilor 

adiacente; 

• apele pluviale de pe teritoriul 

gunoiștilor se infiltrează pe 

străzile și grădinile din zonele 

de locuit învecinate; 

• condiții neigienice în cadrul 

gunoiștilor reprezintă o 

amenințare la sănătatea tuturor 

persoanelor care intră în zonă; 

• rozătoarele și insectele de pe 

teritoriul gunoiștilor pot 
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răspândi boli. 

Sol • eliminarea necontrolată a 

deşeurilor poluează solul. 

Apă • eliminarea necontrolată a 

deşeurilor poluează apele 

subterane; 

• eliminarea deșeurilor în lipsa 

măsurilor speciale de protecție 

poluează solul și apele subterane; 

• generarea levigatului de la 

gunoiști poate polua apele 

subterane; 

• din cauza lipsei unui sistem de 

management al apelor pluviale, 

există riscuri de scurgere a 

levigatului în reţelele de 

canalizare a apei pluviale. 

Climat şi aer • miros urât de la gunoiști poate fi 

resimţit în zonele de locuit 

adiacente; 

• fum periculos se elimină în urma 

arderii deșeurilor; 

• emisiile de gaz metan de la 

depozitele de deşeuri nu sunt 

controlate. 

  

 

 

 

16 
 



 

Tabelul 5-deficiențe de mediu 

Subiect supus 

 

  

 

Deficiențe de mediu 
Terenuri 

/peisaje 

• din cauza neadministrării la zi a depozitelor de 

deșeuri, deșeurile depozitate provocă poluări pe 

suprafețe mari; 

• deșeurile de la gunoiști sunt suflate de vânt, ajungând în 

curțile vecine; 

• consum mare de spațiu la depozitele existente din 

cauza lipsei administrării adecvate a acestora. 
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III. Impactul de mediu potențial al centrului intercomunitar de MDS 

 

Odată cu constituirea centrului intercomunitar de MDS din s. 

Carpineni, cele mai importante goluri al sistemului existent de MDS vor  fi 

acoperite, cel puțin parțial. Proiectul are ca scop îmbunătățirea colectării și 

tratării deșeurilor și constituirea unui sistem eficient din punct de vedere al 

mediului pentru eliminarea deșeurilor solide. În consecință, impactul de 

mediu al noului sistem de MDS va fi semnificativ mai mic decât impactul 

actual. Deși construcția și funcționarea centrului de MDS și depozitului de 

deșeuri va genera impacturi noi, acestea vor fi mai joase și mai puțin 

dispersate.  

Suplimentar, implementarea măsurilor tehnice avansate vor diminua 

în cea mai mare parte potențialul impact asupra mediului. Depozitul de 

deşeuri de tranziție conţine 3 bariere separate, care vor bloca pătrunderea 

levigatului în sol. Aceste bariere țin de tratament biologic pentru a reduce 

periculozitatea deșeurilor și de un sistem de căptuşeală a depozitului 

constituit din 2 bariere distincte, o geomembrană și un strat de argilă 

(GCL).  

În plus, tratamentul biologic va reduce și mirosurile și emisiile de gaze 

de la depozit. 

Furnizarea unui volum corespunzător de depozitare a deșeurilor va 

permite autorităților să impună cu mai multă stricteţe reglementările cu 

privire la eliminarea deșeurilor față de cetățeni și generatorii comerciali de 

deșeuri. Aruncarea necontrolată /neautorizată a gunoiului în afara ariilor 

speciale de depozitare va putea fi mai ușor de urmărit /controlat, deoarece 

nimeni nu va mai putea motiva aceste încălcări de lipsa în zonă a opțiunilor 

corespunzătoare de eliminare a deșeurilor. 
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Pe lângă veniturile directe obținute din vânzarea materialelor 

reciclabile recuperate în cadrul URM (venituri descrise în capitolul 

financiar de mai sus), activitatea de reciclare aduce de asemenea şi beneficii 

de mediu. Beneficiile de mediu ale reciclării pot fi analizate pe baza 

următorilor indicatori-cheie de mediu: (1) reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră (GES); (2) economisiri de energie; și (3) economisiri de 

spațiu/volum la depozitele de deșeuri. Primii doi indicatori măsoară 

beneficiile de mediu ale reducerii consumului de energie (în jouli) și ale 

emisiilor de GES (în tone CO2 echivalent), realizate, de obicei, la nivel 

global, în procesul de producție a bunurilor noi (de exemplu, reciclarea 

produselor de ambalare) cu folosirea materialelor reciclabile recuperate în 

loc de cele virgine. Al treilea indicator măsoară beneficiile de mediu 

realizate la nivel local, ceea ce reprezintă spațiul economisit (în m3) în 

depozitul de deșeuri, atunci când componentele reciclabile sunt recuperate 

din fluxul de deșeuri, reducând în acest fel volumul de deșeuri care trebuie 

eliminate prin depozitare. Deoarece materialele de ambalare (cea mai mare 

parte a materialelor reciclabile prezente în deșeurile menajere) au densități 

mici, acestea ocupă spațiu semnificativ în depozitele de deșeuri, în cazul în 

care nu sunt recuperate.  

 

IV. Evaluarea riscurilor 

 

Există o serie de riscuri financiare, politice/instituționale și tehnice, 

care ar putea periclita proiectul. Următoarea analiză a riscurilor se 

concentrează pe problemele majore, care au potențialul de a afecta grav 

implementarea cu succes a centrului intercomunitar de MDS. Riscuri majore 

țin de domeniul financiar și aspectele politice /instituționale ale proiectului, 

în timp ce riscurile ce țin de partea tehnică a proiectului sunt destul de mici. 
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Riscuri financiare majore vor apărea în cazul deficitului de fonduri 

financiare preconizate (lipsa granturilor pentru investiții), reducerii 

semnificative a veniturilor preconizare din comercializarea materialelor 

recuperate, precum și în cazul reducerii gradului de colectare a 

taxelor/tarifelor. Principalele riscuri politice țin de lipsa de angajament din 

partea actorilor politici în ceea ce priveşte sprijinirea și luarea la timp a 

deciziilor adecvate, în special la nivel administrativ superior (la nivel 

regional și guvernamental). Acest lucru poate duce la întârzieri grave în ceea 

ce privește implementarea proiectului și a structurii instituţionale necesare.  

Conflicte pot apărea din cauza că planificarea regională urmează o 

direcție diferită și susține o strategie de exploatare a depozitelor de deşeuri 

existente, inadecvate din punct de vedere a protecției mediului, în loc de a 

investi în amenajarea depozitelor de deșeuri de tranziție, care să fie adecvate 

din punct de vedere al protecției mediului.  

Problemele instituționale pot fi destul de sensibile. Cadrul legal actual 

plasează responsabilitatea de management al deșeurilor pe APL de nivelul 1, 

însă, exploatarea unei infrastructuri intercomunitare de MDS necesită 

cooperare, care nu poate fi executată silit, ci necesită participarea voluntară a 

tuturor autorităților APL 1.  

Riscurile de nivel tehnic sunt joase și legate mai mult de constrângerile 

de timp, decât de obstacolele tehnice. Componentele sistemului propuse se 

bazează pe tehnologii trecute prin experiență, mai mult sau mai puțin ușor de 

implementat, care sunt robuste în funcțiune și care nu necesită personal cu 

pregătiri sofisticate pentru a le administra. 

Datele disponibile pentru planificare par a fi de încredere. Cu toate 

acestea, prognozele pe termen lung sunt adesea obiectul unor schimbări 

neașteptate. Unele evoluții sunt dificil de prevăzut, cum ar fi generarea de 

deșeuri în zonele sărace, schimbări în structura socială, dezvoltarea 

economică a regiunii și a țării, precum și a altor factori similari. Cu toate 

acestea, toate elementele sistemului sunt concepute pentru a oferi un maxim 
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de flexibilitate, pentru a permite adaptarea chiar la schimbări semnificative în 

cantitățile și compoziția deșeurilor generate. Întârzieri pot apărea ca urmare a 

procesului de autorizare pentru noul depozit de deșeuri intercomunitar de 

tranziție. 

 

Fiecare risc identificat este evaluat în funcție de probabilitatea apariției 

și impactului acestuia, fiind clasificat în felul următor: 

• fără risc sau risc redus (1); 

• risc mediu (2); 

• risc înalt (3); 

• risc foarte înalt (4). 

Suplimentar, influența dezvoltatorului proiectului (a societății de CIM) 

asupra reducerii riscului este evaluată după cum urmează: fără influenţă sau 

influență redusă ("nu"), influență medie ("eventual") și influență 

considerabilă ("da"). Sugestiile respective pentru măsuri de atenuare sunt 

menționate în ultima coloană. Riscurile indicate cu roșu trebuie să fie 

considerate drept "factori critici", cu excepția cazului în care acestea sunt 

evitate. Nivelurile de risc indicate cu roșu și portocaliu indică riscurile critice 

(de nivel 3: risc de nivel mare și foarte mare). Problemele critice sunt: 

finanțarea din granturi, procedura de autorizare a depozitului de deșeuri, 

înființarea societății de CIM și colectarea taxelor/tarifelor. Problema cea mai 

sensibilă este finanțarea din granturi a investițiilor din cauza nivelului ridicat 

al riscului, impactului critic și lipsa măsurilor de atenuare. 
 

Tabelul 6: Riscurile proiectului şi măsuri de atenuare a acestora 
Riscuri de proiect Nivelul 

riscului 

 

Influenţa  

 

Măsuri posibile de 

atenuare 

Riscuri politice /administrative: 

Autoritățile guvernului central  3 eventual • Activitate de 
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nu susţin proiectul lobby 

Nu este teren disponibil (ex., din 

cauza destinaţiei 

necorespunzătoare a terenului) 

2 da • Procedura 

legală de 

anulare a plății 

de 

compensare 

• Plata 

compensaţiilor 

 

Nu va fi aprobat proiectul 

tehnic şi locaţia depozitului 

/aprobarea va fi tergiversată de 

entităţile de reglementare 

2 da • Ajustarea 

detaliilor 

tehnice a 

proiectelor 

inginereşti 

Lipsa de sprijin din partea 

factorilor de decizie din APL 1 

în ceea ce privește organizarea 

instituțională, asigurarea de 

mijloace necesare, aranjamente 

financiare (introducerea taxei 

locale) 

3 da • Dezvoltarea 

capacităților și 

furnizării de 

informații la 

nivel local 

 

Sistemul MDS nu este 

acceptat de cetăţeni, în special 

datorită costurilor 

ridicate 

3 da • Directive 

politice 

• Campanie de 

sensibilizare, 

informare, 

promovare 

• Stimulente 
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Riscuri instituţionale: 

Crearea Întreprinderii 

Intermunicipale va avea loc cu 

întârziere sau va eşua 

2 da • Asistenţă din 

partea 

experţilor 

naţionali şi 

internaţional  

• Implementarea 

unei structuri 

instituţionale 

de alternativă 

care, de 

asemenea, 

asigură un 

sistem eficient 

de MDS 

Calificare insuficientă a 

personalului pentru 

îndeplinirea sarcinilor cerute 

2 da • Instruire şi 

îndrumare din 

partea asistenței 

tehnice 

• Măsuri de 

dezvoltare a 

capacităţilor 

• Contractarea 
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companiilor 

private cu 

experienţă 

Riscuri financiare: 

Indisponibilitatea 

fondurilor sub 

formă de granturi 

3 nu • Utilizarea 

posibilităţilor 

alternative de 

finanţare 

(credite 

comerciale, 

aprovizionare

a cu bunuri) 

• Măsuri de 

reducere a 

costurilor 

(parteneriate 

cu sectorul 

privat) 

Colectare 

insuficientă a 

taxelor 

/tarifelor de la 

rezidenți 

2 da • Îmbunătățirea 

sistemului de 

facturare 

• Măsuri de 

executare 

silită a 

datoriilor 
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• Utilizarea de 

posibilități 

alternative 

de finanțare 

• Măsuri de 

reducere a 

costurilor (de 

exemplu, 

sporirea 

nivelului de 

participare a 

sectorului 

privat) 

Nu sunt atinse 

nivelurile de 

venituri scontate 

din activităţile de 

reciclare şi 

compostare 

2 eventual • Măsuri de 

reducere a 

costurilor 

• Cooperarea cu 

sectorul 

industrial 

• Sporirea 

nivelului de 

participare a 

sectorului 

privat 
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Tabelul 7. Riscuri de proiect 
Riscuri de proiect Nivelul 

riscului 

Influenţa 

 

Măsuri posibile 

de atenuare 
Riscuri tehnice: 
Cantitățile de deșeuri 

generate diferă de cele 

prognozate 

1 nu • Ajustarea planificării 

Infrastructura tehnică de 

compostare și TMB 

propusă este 

necorespunzătoare 

1 nu • Revizuirea în 

procesul proiectării 

detaliate a 

instalațiilor tehnice 

Oprirea instalațiilor de 

tratare din cauza unor 

probleme tehnice, lipsei 

de întreținere, etc. 

1 da • Garanțiile pe 

termen lung ale 

furnizorilor de 

instalații incluse în 

 

  

  

  

Cantitatea și concentrația 

levigatului este mai înaltă 

decât cea preconizată 

2 nu • Instalarea unei 

instalaţii de tratare a 

levigatului 

Calificarea și performanța 

personalului este 

insuficientă 

2 da • Măsuri de instruire 
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CAPITOLUL IV. 

Depozitul de DMS 

I. Amplasarea depozitului de tranziție 

Depozitul de tranziţie va fi parte a centrului intercomunitar de 

gestionare a deșeurilor solide. O locație potrivită pentru centru, inclusiv 

pentru depozitul de tranziție, a fost identificată anterior de către părțile 

interesate în vecinătatea localității Horjești (3,7 km la sud de centrul satului 

Carpineni) pe un teren abandonat al unui fost complex zootehnic. Terenul 

este proprietate publică a primăriei Carpineni, fiind planificat pentru 

construcția centrului.  

Primăria Cărpineni urmează sa demareze procedurile de schimbare a 

destinației terenului în viitorul apropiat. 
 
Figura 3: Amplasarea depozitului de tranziţie  

 
Sursă: geoportal.md; Hartă. 

 
II. Conceptul generală de proiectare  

Depozitul de tranziție are rolul unei locații tranzitorii de evacuare a 

deșeurilor menajere solide până va fi înființat depozitul regional. Acesta 

înlocuiește gunoiștile intermediare/temporare, care nu au capacitatea și 

standardele tehnice pentru a asigura o depozitaresigură și acceptabilă din 

punct de vedere al protecției mediului a deșeurilor pentru mai mult de 3 ani. 

Depozitul de tranziție are un caracter temporar, deși acesta ar putea fi 

transformat, mai târziu, în depozit regional.  
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În această ordine de idei, scopul proiectului este de a furniza spațiu de 

depozitare în conformitate cu standardele tehnice adecvate, cu investiții 

limitate pe termen lung (care ar deveni de prisos odată cu închiderea 

depozitului). Pentru a respecta obiectivele europene privind mediul 

(atmosferă, ape subterane) și sănătatea umană, va fi construit un sistem de 

bariere din trei componente. Barierele sunt formate din deșeuri pre-tratate 

stabilizate (bariera 1) și un sistem de căptușeală din 2 componente (barierele 

2 și 3), care este mai simplu decât se cere în directiva UE cu privire la 

depozitele de deșeuri. Sistemul de căptușeală redus este compensat prin 

micșorarea potențialului deșeurilor de a genera emisii, prin tratarea 

mecanico-biologică (TMB) a deșeurilor depozitate. 
 

TMB cuprinde o serie de metode de tratare, care variază de la sisteme 

simple, puse în funcție la depozit (menite să reducă emisiile deșeurilor) prin 

compostare, până la sisteme superioare de tratare, precum uscarea biologică 

(având scopul de a produce combustibil solid din deșeuri, care să fie folosit 

apoi ca agent de energie). Sistemul aplicat pentru centrul de management al 

deșeurilor solide din s. Cărpineni face parte din metodele cele mai simple 

de tratare. Metoda de tratare era foarte populară în Europa occidentală în 

trecut, fiind ușor de aplicat, sigură și rentabilă. 

 

Metoda anticipată de TMB constă în aerația pasivă în procesul de 

descompunere aerobă a deșeurilor în brazde, într-un sistem deschis. După 

încheierea tratării, brazdele vor fi compactate la fața locului. Procesul 

operațional detaliat, precum și emisiile așteptate sunt descrise în capitolul 

5.3.6. Pentru informație detaliată, a se vedea Münnich et al (Pilot project of 

mechanical-biological treatment of waste, Waste Management 26, 2006, 

pp.150-157). 

 

Potrivit criteriilor de proiectare selectate, este preconizat un spațiu de 
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depozitare de 250.000 m3. Zona de basculare /depozitare căptușită va fi de 

aproximativ 25.000 m2, extinzându-se pe 140 m (V-E) x 180 m (N-S). 

Terenul destinat depozitului are o pantă longitudinală  de 1,5 % în direcția 

vest-est cu punctul cel mai înalt în partea vestică.  

Figura 3 ilustrează harta teritoriului în conformitate cu schița 

conceptuală a proiectului. Aranjarea componentelor depozitului poate fi 

schimbată la etapa întocmirii desenelor tehnice detaliate, în dependență de 

anumiți factori specifici terenului. 

 

La hotarul vestic al zonei de depozitare este disponibil suficient spațiu 

pentru a construi o zonă extinsă de depozitare de aceleași dimensiuni. Zona 

extinsă va avea panta în direcția opusă creând un profil de „acoperiș” pentru 

întreg terenul depozitului.  

 

Sistemul de căptușeală al depozitului constă din două elemente 

combinate de etanșare (vezi Fig. 5-8). Stratul inferior va fi o căptușeală 

geosintetică din argilă (GCL), stratul superior o geomembrană din PEHD 

(polietilenă de densitate înaltă) cu grosimea de 2 mm. Geomembrana este 

protejată de perforare de unui geotextil (de 1200 g/m2). Deasupra 

geotextilului este plasat un strat de drenaj din pietriș (minimum 8/16 mm, de 

preferat 16/32 mm). 
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Trei linii de tuburi de drenaj din PE-HD vor capta levigatul care 

percolează deșeurile. Levigatul se va scurge prin tuburile de drenaj până la 

puțurile situate în capătul estic, unde tuburile sunt conectate la conducta de 

transportare. Prin această conductă levigatul este direcționat spre bazinul 

pentru levigat cu o capacitate de stocare de 4.500 m3. Bazinul are o suprafață 

etanșată de 2.000 m2 și va fi construit în fostele fose de bălegar al 

complexului zootehnic. Structura existentă poate fi renovata la necesitate. 

Proiectul suprafeței căptușite și al sistemului de colectare a levigatului 

permite, în caz de necesitate, extinderea zonelor de basculare spre vest. Zona 2 

de extindere va avea o pantă opusă, astfel încât zona de basculare să aibă un 

profil de „acoperiș”. Arii suplimentare de extindere pot fi disponibile la nord 

și sud-vest. 

Facilitățile auxiliare (zona de intrare, atelierul, încăperi sociale) și URM 

sunt amplasate la nord de zona de basculare, la hotarul vestic al teritoriului. 

Platforma de compostare este situată pe latura nord-estică a zonei de 

basculare. 

 

III. Conceptul de funcționare a depozitului 

 

Standardele tehnice pentru sistemul de căptușeală folosit nu corespunde 

în tocmai standardelor UE, întrucât componenta minerală reprezintă aici un 

singur strat de căptușeală geosintetică din argilă (GCL) în locul a trei straturi 

de argilă cu grosimea totală de 90 cm. Pentru a asigura obiectivele generale 

de protecție aferente unei eliminări avansate a deșeurilor, acestea vor fi 

tratate biologic înainte de compactarea finală în zona de basculare 

/depozitare. Prin urmare, conținutul organic și reacțiile biochimice din zona 

de depozitare vor fi minimizate. 
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Procesul de tratare biologică este caracterizat de descompunerea 

componentelor organice ale deșeurilor în urma activității microorganismelor. 

Datorită tehnologiei de tratare anticipată, descompunerea deșeurilor are loc 

în condiții aerobe. Procesele aerobe necesită oxigen, substanțe nutritive 

(nitrogen, fosfor) și umiditate în cantitate suficientă. Procesul de 

descompunere este endotermic; de aceea, temperatura în zona de degradare 

crește. Temperatura optimă variază între 40°C și 60° C. Extragerea adecvată 

a energiei este esențială. Nămolul provenit de la epurarea apelor reziduale 

poate fi adăugat fără probleme la fluxul de deșeuri aprovizionate sistemului 

de TMB, atunci când nămolul dat este în proporție de până la 10% din 

volumul total de deșeuri supuse tratării. Figura 4 ilustrează efectele vădite ale 

tratării mecanico-biologice asupra deșeurilor solide municipale. Efectul 

asupra parametrilor levigatului este ilustrat în Tabelul 8. 
 
Figura 4: DMS până (stânga) și după (dreapta) tratarea biologică  
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Tabelul 8: Parametrii levigatului pentru depozite cu TMB  
 

Parametru: 

Levigat de bază după: 
12 zile 69 

il  

90 zile 161 

il  

208 zile 

Valoarea pH [-] 7,1 7,4 7,1 6,8 7,5 

Conductivitatea electrică 

[μS/cm] 

16.600 8.42

0 

7.840 5.030 3.710 

Total carbon organic - TOC 

[ /l] 

1.812 3

5

 

29

9 

180 98 

CCO [mg/l] 4.670 1.06

 

96

 

644 452 
CBO5 [mg/l] 244 2

 

11

 

18 15 
NH4-N [mg/l] 392 1

6 

76 < 

5 

< 5 

Sursa: Münnich et al, Pilot project of mechanical-biological treatment of 

waste in Brazil, Waste Management 26 (2006), pp.150-157. 

 

Beneficiile majore ale pre-tratării biologice sunt: 

• reducerea masei deșeurilor cu aproape 15% datorită degradării 

componentelor organice; 

• îmbunătățirea calității levigatului (CCO atinge aprox. 500 mg/l, iar CBO5 

< 20 mg/l); 

• creșterea densității deșeurilor de la 0.8 tone/m3 până la 1.2 tone/m3. 

 

Pre-tratarea biologică determină și câteva efecte secundare pozitive, cum ar fi: 

• Păsările nu sunt atrase de deșeurile pre-tratate. 

• Compactarea necesită eforturi mai mici datorită omogenizării și 

reducerii dimensiunilor particulelor și schimbării proprietăților 

materiale. 

• Deșeurile pre-tratate implică un risc mai mic de autoaprindere, astfel 

fiind evitate incendiile în zona de depozitare. 

• Acoperirea zilnică a deșeurilor pre-tratate cu pământ nu este necesară, 
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întrucât aceste deșeuri au o fracțiune de granulație fină, cu proprietăți 

similare solului, și corespunde cerințelor pentru materialul de acoperire 

zilnică, cum este mirosul minim și rezistența la acțiunile eoliene. 

• Generarea gazelor de depozit este redusă substanțial, cu 95%, fapt care 

ajută la atenuarea schimbărilor climatice, metanul fiind recunoscut drept 

unul dintre cele mai semnificative gaze de seră, contribuind de 21 de ori 

mai mult la încălzirea globală decât bioxidul de carbon. 

• Proprietățile biochimice și geotehnice ale fracțiunii fine ale deșeurilor 

date sunt foarte asemănătoare cu cele ale solului, astfel că după tratarea 

biologică, fracțiunea fină poate fi separată din deșeuri pentru a fi 

folosită ca ameliorator pentru sol sau chiar și ca îngrășământ, cu 

anumite limitări. 

• Tasarea zonei de depozitare este redusă semnificativ. 

• Depozitul devine mai puțin permeabil, ceea ce duce la reducerea 

cantității de levigat. 

 

Tabelul 9  oferă o prezentare generală a proprietăților deșeurilor în urma 

tratării biologice avansate în comparație cu proprietățile deșeurilor 

netratate. 
 

Tabelul 9: Proprietățile biomasei stabilizate în comparație cu deșeurile 
netratate  

Parametru: Tratarea biologică 

  

      

DMS 

 Piricule solide (parametri mecanici): 

Densitatea umedă [Mg / m³] 1,2 0,85 – 1,0 

Piricule solide (parametri chimici): 

Reducerea conținutului la ardere 

[masă %] 

33 -40 75 - 85 

Total carbon organic (TOC) 

[masă %] 

7 - 12 27 - 32 
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Levigat: 
TOC [mg/ l] 95 1.000 – 3.000 

CCO [mg/ l] 210 3.000 – 6.000 

CBO5 [mg/ l] 1

7 

800 – 2.000 

NH4-N [mg/ l] 1

6 

20 - 200 

Emisii de gaze: 

Activitatea de respirație (condiții 

aerobe) timp de 4 zile [g O2/kg] 

 

<5 

 

>50 

Producerea gazelor (condiții 

anaerobe) [l/kg] 

1 - 1,8 15 - 200 

Sursa: Münnich et al, Pilot project of mechanical-biological treatment of 

waste in Brazil, Waste Management 26 (2006), pp.150-157. 

 

Produsul TMB, biomasa stabilizată (BS), conține în principal materiale 

organice stabilizate, particule inerte și materiale sintetice. Fracțiuni de deșeuri 

valoroase pot fi recuperate din biomasa stabilizată înainte de eliminarea 

finală. Metode simple, cum ar fi cernerea prin sita rotativă (vezi Fig. 50) sunt 

folosite pentru a separa combustibilul solid recuperat (folosit la incinerare) de 

fracțiunea fină. De exemplu, materialul fin poate fi folosit ca strat de oxidare 

a metanului, un înveliș (al depozitului) de reducere a emisiilor de metan. Sunt 

posibile și alte utilizări, precum ameliorator de sol. Utilizarea în agricultură 

nu este recomandată, deoarece aceasta necesită o monitorizare strictă și 

continuă. 

 

Cât despre condițiile locale, cadrul legal și obiectivele de management al 

deșeurilor, este de remarcat faptul că în prezent, în Europa, funcționează și 
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sunt disponibile un spectru larg de procese și combinații a TMB. Sistemele de 

tratare variază considerabil din punctul de vedere al standardelor tehnice, al 

costurilor și al parametrilor de operare. Din considerente financiare, s-a optat 

pentru un sistem deschis cu aerisire pasivă. 

 
 
Figura 5: BS cernută (stânga), separarea materialului pentru oxidarea 
metanului (dreapta)  

 
 

Cea mai populară metodă de tratare cu aerisire pasivă este procedura 

efectului „coșului de fum”. Deșeurile sunt plasate în brazde pe un strat 

ventilat (format din material grosier, deșeuri voluminoase), iar în brazdele 

trapezoidale sunt instalate tuburi de ventilare. Alimentarea cu oxigen nu este 

controlată și rezultă din aerisirea pasivă datorată efectelor termice dinamice. 

Înălțimea grămezilor /brazdelor este între 2 și 2.5 m. Brazdele trapezoidale 

pot fi acoperite cu materiale de filtrare biologică în scopul izolării și evitării 

eliminării mirosurilor. Întrucât întreg procesul nu este încapsulat, 

posibilitățile de control al emisiilor sunt limitate. Dacă procesul nu se 

desfășoară în modul cuvenit, în special atunci când aerisirea pasivă este 

insuficientă sau inhibată complet în anumite părți ale brazdei sau în toată 

brazda, se vor forma condiții anaerobe. Acest fapt poate provoca mirosuri și 

emisii de metan, fapt ce impune refacerea grămezii. Figura 5-11 ilustrează o 

schemă tipică a unei brazde statice aerisite pasiv în aer liber datorită efectului  

„coșului de fum”. 
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Figura 6: Procedura efectului „coșului de fum” la tratarea biologică - 
schemă  

 
Sursă: Turk, 1998. The impact of waste size on the airflow in chimney-effect 
stockpiles. 

 
În general, sistemele statice pot fi manevrate direct în zona de 

depozitare și nu necesită construcții subterane speciale. După terminarea 

procesului biologic, biomasa stabilizată va fi compactată și următoarele 

grămezi vor fi plasate deasupra. Zona de tratare a brazdelor conform 

efectului „coșului de fum” ocupă aproximativ 1 m2/tonă, astfel că zona de 

depozitare disponibilă permite o perioadă de tratare de aproximativ 12 luni. 

Figurile 7 (aranjarea grămezilor /brazdelor) și 8 (exemplu de depozit cu 

sistem de tratare în Germania) ilustrează procesul dat. 
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Figura 7: Efectul „coșului de fum” - aranjarea grămezilor  

 
 
Figura  8: Depozit de deșeuri în Germania cu aplicarea efectului „coșului 
de fum”  

 
 

Până în  2005, în Germania funcționau câteva stații de TMB în aer liber, 

de exemplu în Wilhelmshaven, Meisenheim și Kirchberg. O modificare adusă 

reglementărilor cu privire la depozitele de deșeuri, care interzice tratarea în aer 

liber, i-a obligat pe operatori să creeze facilități de tratare acoperite. Astfel, 

niciuna dintre stațiile la care s-a făcut referință nu mai există în Germania. 

Stații similare au fost înființate în țări în curs de dezvoltare, de exemplu în Sao 
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Sebastiao (Brazilia), Phitsanulok (Thailanda), Teheran (Iran).  

Investigații detaliate a unor astfel de instalații au fost efectuate în cadrul 

unui proiect sectorial GIZ (vezi http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-

5731.pdf). Majoritatea stațiilor funcționează pentru o perioadă limitată de 

timp, fiind înlocuite sistematic de facilități mai complexe și mai bine utilate 

(cu acoperiș, în spații închise, etc.). În consecință, în prezent nu funcționează 

nici o stație de TMB în aer liber. 
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Deviz de proiect 

               
       
        
 

Deviz general în valoare de 22459,67 
  

mii lei 
 

        
 

Deviz general in valoare (fara utilajului) 16373,93 
  

mii lei 
 

        
 

Inclusiv sumele rembursate 82,08 
  

mii lei 
 

        
 

Data 23.01.2019 
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Obiect № 01-2018 

 
DEVIZ GENERAL  

        Depozit intercomunal pentru deseuri menajere solide nepericuloase cu statie de selectare - 
transfer in satul Carpineni raionul Hincesti 

 
(denumirea obiectivului) 

        
      

  № Temei Denumire  cheltuielilor Valoare,mii lei,inclusiv p/u anul 2019   
    

 
Lucrări Lucrări Utilaj, Alte   

    
 

de  de mobiia, cheltuieli Total 
    

 
constructie montaj inventar 

 
  

                
  2 3 4 5 6 7 8 

  
 

Сapitolul 1.Pregătirea terenului 
 

  
 

    
  

 
pentru construirea obiectivului 

 
  

 
    

  
 

  
 

  
 

    
  Сб.изыск. Trasarea axelor 

 
  

 
0,08 0,08 

  работ   
 

  
 

    
  т. 156 82x0,7x1,09x12x0,1 
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Total capitolul 1.       0,08 0,08 
  

 
            

    Сapitolul 2.Obiectivul investiţii  
 

        
  

 
de bază.     

 
    

  
 

      
 

    
  2-1 Statia de sortare-transfer(poz.1) 2413,7 294,4 272,5   2980,6 
  

 
      

 
    

  2-2 Punct de trecere-oficiul(poz.2) 245,08 12,87 8,38   266,33 
  

 
      

 
    

  2-3-1 Bascula Q=30tn(poz.3) 33,64   109,63   143,27 
  

 
      

 
    

  2-4-1 Rezervor antiincendiar 50m3(poz.4а,b) 280,72   
 

  280,72 
  

 
(140,36x2=280,72)     

 
    

  
 

      
 

    
  2-5-1 Platforma pentru  dezinfectia auto(poz.5) 38,34   

 
  38,34 

  
 

      
 

    
  2-6-1 Rezervor pentru apa tehnice(poz.6) 35,62   

 
  35,62 

  
 

      
 

    
  2-7-1 Hazna(poz.7) 34,73   

 
  34,73 

  
 

      
 

    
  2-8-1 Rezervor pentru colectarea filtrantului 47,91   

 
  47,91 

  
 

      
 

    
  2-9-1 Put de supravegere 24,98   

 
  24,98 

  
 

      
 

    
  2-10-1 Sectorul depozitarii 4091,97   

 
  4091,97 

  
 

      
 

    
  2-11-1 Tehnologia   368,26 4961,83   5330,09 
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    Total capitolul 2. 7246,69 675,53 5352,34   13274,56 
                
    Capitolul 3.Cheltuieli nus.           
                
    Capitolul 4.Obiecte energetice           
                
  4  1 1 Iluminat electric exterioar (L=309m) 33,58 88,63 84,08   206,29 
                
    Total capitolul 4. 33,58 88,63 84,08   206,29 
                
    Capitolul 5.Cheltuieli nus.           
                
    Capitolul 6.Constructii ingineresti           
     si retele exterioare(apa,           
    canalizare,termice,gaze)           
                
  6  1-1 Retele exterioare de alimentara cu 77,5   2,53   80,03 
     apa si canalizarea           
                
    Total capitolul 6. 77,5   2,53   80,03 
                
    Capitolul 7.Amenajarea terentului            
    si spatii verzi           
                
  7-1-1 Amenajarea  1613,1       1613,1 
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  7-2-1 Sistematizarea verticala 855,58       855,58 
                
  7-3-1 Inverzirea 74,67       74,67 
                
  7-4-1 Drum fcces 279,52       279,52 
                
    Total capitolul 7. 2822,87       2822,87 
                
    Total capitolul 1-7. 10180,64 764,16 5438,95 0,08 16383,83 
  

 
            

  
 

Сapitolul 8.Organizarea  
 

  
 

    
  

 
lucrarilor de constructii 

 
  

 
    

  
 

  
 

        
  NCM L. Clădiri şi constructii provizorul-0,5% 509,03 38,21     547,24 
  02 05-2012 0,05 

 
        

  
 

  
 

        
  СP L Plata autorizatiilor si conectarea  

 
    98,5 98,5 

  01.01.2012 retelelor,transportarea 
 

        
  p.6.6 lucratorilor,metoda scimb-0,9%  

 
  

 
    

  
 

din totalul cap.1-7 
 

  
 

    
  

 
0,009 

 
  

 
    

  
 

Total capitolul 8. 509,03 38,21 
 

98,5 645,74 
  

 
  

 
  

 
    

  
 

(Înclusiv:suma de rambusare) -15% 76,35         
  

 
0,15     

 
    

  
 

      
 

    
  

 
Total capitolul 1-8. 10689,67 802,37 5438,95 98,58 17029,57 
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Сapitolul 9.Alte cheltuieli. 

 
  

 
    

                
  NCM L Cheltuielile suplimentare  641,38 48,14     689,52 
  02.06.2012 la realizarea lucrarilor           
    de constructii-montaj           
    pe timp friguros-0,6%           
    0,06           
                
  СPL  Plata pentru energia electrică 153,08 11,49     164,57 
  01 01-2012             
  Anexa B             
                
    Total capitolul 9. 794,46 59,63     854,09 
                
    Total capitolul 1-9. 11484,13 862,00 5438,95 98,58 17883,66 
                
  

 
Сapitolul 10.Întreţinerea direcţiei      

 
    

  
 

(supravegherea tehnică)  
 

  
 

    
  СPL Supravegherea tehnica-1,1% 

 
  

 
196,72 196,72 

  01.01.2012   
 

  
 

    
  Anexa C 0,011 

 
  

 
    

  
 

Total capitolul 10.     
 

196,72 196,72 
  

 
      

 
    

  
 

Capitolul 11.Cheltuieli nus.     
 

    
  

 
  

 
  

 
    

  
 

Сapitolul 12.Lucrări de proiectare,     
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prospectări,controlul de autor, 
 

  
 

    
  

 
verificare/expertizare 

 
  

 
    

  
 

      
 

    
  Contract Lucrari de proiectare     

 
190,00 190,00 

  01-2018             
                
  Contract Efectuarea controlului de autor        53,65 53,65 
  01-2018 a lucrarilor de constructii de catre           
     organizatiile de proiectare-0,3%           
    0,003           
                
  СPL Efectuarea expertizei documtntaţiei       25,38 25,38 
  01.12.2013  de fezabilitate,documentatiei           
  pag.6  de proiect şi deviz           
    190,0*0,126*1,06           
    

 
          

    Total capitolul 12.       269,03 269,03 
    

 
          

    
 

  
 

  
 

  
    Total capitolul 1-12. 11484,13 862,00 5438,95 564,32 18349,40 
                
  CP L Rezerva de mijloace pentru 229,68 17,24 108,78 11,29 366,99 
  01.01.2012  cheltuiele neprevăzute-2% 

 
        

  p6,11 0,02 
 

  
 

    
  

 
  

 
  

 
    

  
 

Total cu rezerva: 11713,81 879,24 5547,73 575,61 18716,39 
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СPL Taxa pe valoarea abăugată 2342,76 175,85 1109,55 115,12 3743,28 
01.01.2012 (TVA)-20% 
p.6,14 0,2 

  TOTAL DEVIZ GENERAL 14056,57 1055,09 6657,28 690,73 22459,67 

 (Înclusiv:suma de rambusare) -15% 76,35 5,73 82,08 
0,15 

Inclusiv 

2-11-1 Statie de sortare-transfer,utilaj 5954,19 5954,19 

2-3-1 Bascula Q=30tn(poz.3) 131,55 131,55 

Total (suma de excludere) 6085,74 6085,74 

TOTAL DEVIZ GENERAL 14056,57 1055,09 571,54 690,73 16373,93 
(fara utilajului) 

  Director F.Boscaneanu 
funсţia, semnătura,numele,prenumele 

   Manager de proiect F.Boscaneanu 
 funсţia, semnătura,numele,prenumele 

  Întoсmit O.Putivet 
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CONTRACT  Nr. ____ 
de prestări servicii publice de salubrizare pentru persoane fizice 

 
            „_____”________20____                                                                                                              s.  Cărpineni 
 

CAPITOLUL  I 

Părţile contractante 

      Întreprinderea  Municipală  „CĂRPINENI  SERVICII”  cod fiscal  1011605002600,  reprezentată  de  directorul Bostan  

Gheorghe,  care activează în baza statutului, denumită  în  continuare  „Operator”   şi _____________________________   

buletin de identitate _______________ cod personal _________________ domiciliat(ă) în satul ____________________, 

str. ________________________ nr. _____ bl. _____ ap ___ , denumit  în  continuare  „Beneficiar”, au  încheiat  prezentul 

contract de prestări servicii publice de salubrizare privind următoarele: 
 
 

CAPITOLUL  II 

Obiectul contractului  

2.1.  Obiectul  prezentului  contract  de  prestare  a  serviciilor  publice  de  salubrizare este colectarea, transportul şi 

depozitarea deşeurilor solide menajere, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

2.2.  Deseurile rezultate din construcţii ( moloz, pămînt, etc.), deşeurile de grădină şi gunoiul de grajd nu fac obiectul 

prezentului contract, iar preluarea acestora se fac prin acord separat şi contraplată în avans. 

2.3.  Solicitările pentru acest tip de servicii se fac la sediul întreprinderii. 
 

CAPITOLUL  III 

Drepturile şi obligaţiile Operatorului 

 3.1.  Operatorul are următoarele drepturi: 

a) Să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate; 

b) Să aplice la facturare tarifele în vigoare la cantităţile de deşeuri colectate; 

c) Să propună modificarea tarifului aprobat în situaţie de schimbare semnificativă a echilibrului valoric al 

contractului; 

d) Să aplice majorări de întîrziere în cazul neachitării facturilor în termenul stabilit; 

e) Să factureze şi să încaseze contravaloarea recipientelor deteriorate sau perdute din vina Beneficiarului; 

f) Să notifice în scris Beneficiarul în cazul  nerespectării obligaţiilor sale contractuale;   

g) Să sisteze prestarea serviciului de salubrizare şi să comunice aceasta autorităţilor administraţilor publice locale. 

 3.2.  Operatorul are următoarele obligaţii: 

a) Să asigure colectarea şi transportarea deşeurilor menajere în termenul şi graficul prevazut  de contract conform 

legii serviciilor publice de gospodarie comunală şi altor documente normative în vigoare; 

b) Să asigure informaţia despre tarifele pentru serviciile prestate într-o formă accesibilă, condiţiile de achitare, 

regimul acordării serviciilor etc.; 

c) Să informeze autoritațile administrației publice locale despre situația rău-platnicilor și să stabilească împreună 

cu acestea măsuri adecvate; 

d) Să informeze Beneficiarii despre modificările de tarif şi alte informaţii necesare 

e) Să presteze seviciul public de salubrizare la toţi Beneficiarii cu care a încheiat contract; 

f) Să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare; 

g) Să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se 

depozitează gunoiul menajer; 

h) Să verifice starea tehnică a mijloacelor aflate în proprietatea sa şi să înlocuiască pe cele care prezintă 

defecţiuni. 

i) Să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 

j) Să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orarului stabilit de părţi. 

 

CAPITOLUL  IV 

Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului 

   4.1.   Beneficiarul serviciilor publice de salubrizare are următoarele drepturi: 

a) Să i se prestaze serviciile de salubrizare la nivelurile stabilite de contract; 

b) Să conteste facturile cînd constată încălcarea prevederilor contractului; 

c) Să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu      

         aceste servicii de către autorităţile administraţiei publice locale  sau Operator, după caz. 

  4.2.   Beneficiarul are următoarele obligaţii: 

a) Să încheie contract pentru prestarea serviciului public de salubrizare cu Operatorul autorizat să presteze astfel 

de servicii în unitatea teritorială în care se află beneficiarul; 

b) Să execute operaţiuni de precolectare în saci/ containere, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de 

Operator cu autorităţile administraţiei publice locale. 

c) Să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se 

depozitează gunoiul menajer în vederea colectării; 

d) Să execute operaţiunea de precolectare în maximă siguranţă din punct de vedere a sănătăţii oamenilor şi a 

protecţiei mediului, astfel încît să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspîndirea de deseuri; 



e) Să nu întroducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor periculoase, toxice, explozive; 

f) Să execute preselectarea deseurilor  separat, în cazul cînd a fost dotat cu recipiente special destinate pentru 

aceasta; 

g) Să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor din faţa curţilor locuinţelor (caselor) proprii, 

respectiv între limita proprietăţii şi calea publică. Zonele verzi cuprinse între limita proprietăţii şi calea publică, 

dacă acestea sînt în proprietate publică vor fi salubrizate şi întreţinute prin grija acestora;  

h) Să nu arunce deşeuri şi  obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenurile alăturate sau în coşurile de hîrtie 

amplasate pe domeniul public ori în locuri publice; 

i) Să nu parcheze automobilele proprii pe căile de acces, împedicînd astfel accesul la punctul de colectare a 

autovehiculelor de colectare şi transport a deseurilor menajere; 

j) Să asigure degajarea căilor de acces, îndepărtarea zăpezii, gheţii şi  poleiului de pe porţiunea de trotuar din faţa 

curţilor, locuinţelor (caselor) proprii; 

k) Să scoată în săptămînile şi zilele stabilite de Operator, pubelele de gunoi (după caz saci) în faţa porţii 

locuinţelor (casalor) proprii, iar în caz că pe strada respectivă autovehiculele specializate ale Operatorului nu 

au acces, sau strada este inpracticabilă, să scoată pubelele de gunoi pînă la strada de unde pot fi preluate de 

Operator; 

l) Să achite contravaloarea facturii pentru serviciile de  salubrizare prestate de Operator în termenul stabilit de 

prezentul contract; 

m) Să nu depoziteze deşeuri din construcţii, deşeuri de grădină şi zootehnice în pubele destinate deşeurilor solide 

menajere; 

n) Să achite contravaloarea recipientelor cu care a fost dotat de către  Operator,  în cazul în care vor fi deteriorate, 

furate sau pierdute 

o) Să intocmească contract de ridicare a deşeurilor din construcţie, demolări, deşeurile de grădină şi zootehnice cu 

Operatorul autorizat; 

p) Să informeze Operatorul despre orice schimbare(locul de trai, deces, vînzare, etc.) după caz.  

q) În caz de modificare a tarifelor, beneficiarul se obligă să plătească noile tarife. 
 

CAPITOLUL  V 

Colectarea deşeurilor menajere 

5.1.    Colectarea deşeurilor se face în conformitate cu cerinţele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale prin     

          regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare sau prin contracte de delegare a      

          gestiunii; 

5.2.    Colectarea deşeurilor de la punctele de colectare se va efectua o dată la două săptămîni. 
 

CAPITOLUL  VI 

Tarife, facturare şi modalităţi de plată 

6.1.    Operatorul va utiliza tarife aprobate de către autorităţile administraţiei  publice locale.  Aprobarea şi ajustarea tarifelor      

          se vor face potrivit prevederilor legale; 

6.2.    Operatorul îsi rezervă dreptul de a propune modificarea preţurilor serviciilor ori de cîte ori se impune în conformitate     

          cu prevederile legale; 

6.3.    Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă Beneficiarului cu minim 15 zile înaintea începerii perioadei de    

          facturare. 

6.4.    Facturarea şi achitarea serviciilor se va efectua lunar, iar la înţelegerea părţilor poate fi stabilit alt grafic de achitare; 

6.5.    Achitarea plăţilor pentru servicii de salubrizare sînt efectuate sub formă de mijloace bănesti în caseria Operatorului    

       sau  în conturile bancare al  acestuia în termen de 30 zile după emiterea ei şi primirea de către Beneficiar. 

6.6.    În caz de neplată în termenul prevăzut, Operatorul va aplica sancţiuni şi penalităţi conform cap. VII al prezentului   

      contract şi a Regulamentului de funcţionare. 

6.7.    Beneficiarul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi: 

a) la caseria Operatorului; 

b) prin transfer în conturile bancare a Operatorului; 

c) alte instrumente de plată convenite de părţi. 

6.8.    Plata serviciilor se consideră efectuată: 

                a)  la data înscrisă de către încasatorul de numerar pe factura sau bonul de plată; 

                b)  la data înscrisă în ordinul de plată vizat în bancă.  

6.9.    Plata pentru colectarea şi transportarea rezidurilor voluminoase,  rezultate din construcţii, deşeurile de grădină şi      

          gunoiul de grajd se stabileşte prin acordul suplimentar al Părţilor    
 

CAPITOLUL  VII 

Litigii şi responsabilităţile părţilor 

7.1.  Operatorul şi Beneficiarul poarta răspundere pentru  neîndeplinirea  sau  îndeplinirea  necorespunzătoare a obligaţiilor  

          în conformitate cu legislaţia în vigoare şi condiţiile prezentului contract. 

7.2.  În cazul neachitării facturii în decurs de 30 zile de la termenul stabilit conform  p. 6.5  Operatorul  poate suspenda  

          executarea contractului, cu un preaviz de 5 zile. Reluarea prestării serviciului se va face în termen de 3 zile lucrătoare      

          de la efectuarea integral a plăţilor restante. 

7.3.  Refuzul total sau parţial al Beneficiarului de a plati o factură emisă de Operator va fi comunicat acestuia în scris, în  

          termen de 5 zile de la data primirii facturii. 

7.5.    Operatorul nu poartă raspundere pentru întreruperea graficului de colectare, transportare a deşeurilor menajere, dacă     



          este închis accesul pentru colectarea deşeurilor sau în caz de ploi torenţiale, înzăpeziri, alte calamitaţi naturale. În cazul         

          at, Operatorul va anunţa Beneficiarul despre termenele suplimintare de prestare a serviciilor. 

7.6.    Operatorul este în drept să nu acorde servicii dacă Beneficiarul: 

                  7.6.1. nu achită facture de plată timp de o lună; 

                  7.6.2. refuză să încheie contractul de prestări servicii. 
 

CAPITOLUL  VIII 

Forţa majoră 

8.1.     Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod     

   necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea            

   sau  executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră.  

   Partea care invoca forţa majoră este obligată să  notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea    

   evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor lui. 
 

CAPITOLUL  IX  

Durata contractului 

9.1.     Contractul este încheiat pe o  perioadă  nedeterminată. 
 

CAPITOLUL  X 

Modificarea, suspendarea şi rezilierea contractului 

10.1. Modificarea  prezentului  contract  este  valabilă  numai  cu  acordul  în  formă  scrisă  a  ambelor  părţi. 

10.2. Contractul  poate  fi  reziliat  în  orice  moment  la  hotărîrea  Părţilor. 

10.3. Beneficiarul  are dreptul  să  rezilieze  înainte  de  termen  prezentul  contract.  Iniţierea  rezilierii  se  face  printr-o    

      cerere  scrisă,  înregistrată  la  Operator. 

10.4. Operatorul are dreptul  să  rezilieze unilateral  înainte  de  termen  prezentul  contract.  Iniţierea  rezilierii  se  face    

      printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului. 

10.5. Rezilierea  contractului  va  avea  efect  la  finele  lunii  următoare  de  la  primirea  cererii  de  reziliere. 

10.6. Contractul poate fi suspendat pentru o perioadă determinată numai cu acordul în formă scrisă a ambelor părţi. 

10.7. Prezentul  contract  încetează  în  următoarele  situaţii: 

a) una  dintre  părţi  nu  respectă  obligaţiile  sale,  după  care  este  avertizată  în  formă  scrisă; 

b) în  cazul  rezilierii  lui  înainte  de  termen; 

c) dispare  obiectul  contractului; 

d) lichidarea  Operatorului; 

e) prejudicierii  dintr-o  cauză  de  forţă  majoră  în  cazul  imposibilităţii  obiective  a  Operatorului  de  a presta    

      servicii  pînă  la  expirarea  contractului. 

10.8. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor în curs între părţile contractante ( plata     

      facturilor, proprietatea  recipientului  etc. ). 

 

Capitolul XI. 

Litigii 

11.1.   Litigiile apărute în perioada valabilitaţii prezentului contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. Dacă       

           parţile nu ajung la o înţelegere, litigiul va fi soluţionat de instana de judecată competentă. 
 

CAPITOLUL  XI 

Dispozişii finale 

11.1. Orice notificare adresată celeilalte părţi contractante este valabilă  numai dacă ea este prezentată în formă scrisă. 

11.2. Prezentul  contract,  împreună  cu  anexele  sale  care  fac  parte  integrală  din  cuprinsul  său  reprezintă  voinţa    

   părţilor  şi  înlătură  orice  altă  înţelegere  verbală  dintre  aceştea,  anterioară  sau  ulterioară  încheierii  lui. 

11.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte, avînd    

   aceeaşi  putere juridică. 

11.4. Relaţiile dintre Părţi, care nu sînt reglementate de prezentul Contract, se reglementează de prevederile legislaţiei în    

   vigoare.  

11.5. Prezentul  contract  întră  în  vigoare  de  la “_____”______20____ . 

 

 

SEMNĂTURILE  PĂRŢILOR 

     

                                                                    OPERATOR:                                                                      BENEFICIAR:                                                
                                                                                                                                                        
 

 

        L. Ş.                   _______________________                                      __________________________ 
                                                   semnătura                                                                                          semnătura 
 

 

                                   ,,_____”_________20____                                      ,,______”__________20_____  

 



  

ANEXA nr.  1 

la contractul de prestare a serviciilor de salubrizare 

 

 

1. TARIFE: 

 

           Tariful pentru furnizarea seviciului de salubrizare constitue 23 lei lunar sau 276 lei 

anual  pentru  un  punct  de colectare şi volumul de  0,12 m3 la  fiecare  două  săptămîni, 

aprobat prin decizia _____________________________________________________ 

 

1. Operatorul îsi rezervă dreptul de a modifica preţurile serviciilor ori de cîte ori se impune 

în conformitate cu prevederile legale. 

2. Aprobarea şi ajustarea tarifelor se vor face potrivit prevederilor legale de către 

______________________________________________________________________ 

3. Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă Beneficiarului în conformitate cu p. 6.3  al 

prezentului contract. 

 

2. GRAFICUL  DE  EVACUARE  A  DEŞEURILOR: 

 

                     O dată la două săptămini – în zilele de: ______________________________ 

 

3. DOTAREA BENEFICIARULUI CU RECIPIENTE DE PRECOLECTARE 

A DEŞEURILOR SOLIDE MENAJERE* 

 

 

 

Costul recipientului: 

     1. Pubelă 0,12 m3 - ___________ lei      

                               

   *   Dotarea Beneficiarului cu recipiente de precolectare se va face treptat pe măsura implementării    

           şi dezvoltării serviciului public de salubrizare.  

 

 
SEMNĂTURILE  PĂRŢILOR 

 

     

                                                                    OPERATOR:                                                                                  BENEFICIAR:                                                
                                                                                                                                                        

 

 

        L. Ş.                   _______________________                                                        __________________________ 
                                                   semnătura                                                                                                        semnătura 
    

 

                                   ,,_____”_________20____                                                       ,,______”__________20_____  

 

Nr/o 
Denumirea 

recipientului 
Cantitatea  

Volumul 

(capacitatea) 

recipientului 

Nr. de evidienţă 
Tipul  contractului 

(comodat/închiriere) 

1 Pubelă  1 120 litri   

      

      



 
 

DECIZIE 

 

 

nr. ________________    din ________________________ 

 

privind aprobarea  

Acordului de Asociere Intercomunitară  

privind prestarea serviciilor de salubrizare și amenajare a teritoriului în localităţile clusterului 

Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana 

 

 Avînd în vedere participarea comunei Cărpineni în cadrul proiectului de asistență a 

Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată PNUD Moldova, ţinând cont de condiţiile 

existente la nivelul localităţii şi posibilităţile limitate de organizare a prestării serviciilor 

publice, având drept scop îmbunătăţirea stării mediului în mod particular dar și a imaginii 

localităților în mod general, considerând cooperarea intercomunitară drept un instrument util şi 

oportun de dezvoltare a serviciilor publice locale dar şi a infrastructurii de utilităţi în localităţile 

pe care le administrăm, avînd în vedere raportul prezentat de Primarul comunei Cărpineni 

privind oportunitatea oferită de donatorii internaționali de a atrage resurse financiare externe, 

pentru dezvoltarea unui serviciu comunal intercomunitar de salubrizare și amenajare a 

teritoriului, în conformitate cu art. 4 și art. 5 din Legea privind descentralizarea administrativă 

nr.435 din 28.12.2006; art. 14 alin. aliniat (1), litera j) și alin. (2) lit. b), c), h), i), j) din Legea 

privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006; Consiliul local Cărpineni,  

DECIDE:  

 

1. Se aprobă de Acordul de Asociere Intercomunitară privind prestarea serviciilor de 

salubrizare și amenajare a teritoriului în localităţile clusterului Mingir- Voinescu- 

Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana. 

2. Se împuternicește Primarul comunei Cărpineni, dl Ion Cărpineanu să semneze Acordul 

de Asociere Intercomunitară. 

3. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului comunei 

Cărpineni, dl Ion Cărpineanu 

Președintele ședinței      ______________________ 

Secretarul Consiliului Local   ______________________ 

 

 

 



 
 

 

DECIZIE 

 

nr. ________________    din ________________________ 

 

Cu privire la aprobarea  

Regulamentului privind prestarea serviciilor de salubrizare și amenajare a teritoriului în 

localităţile clusterului Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana 

 

 Avînd în vedere participarea comunei Cărpineni în cadrul proiectului de asistență a 

Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată PNUD Moldova, urmărind îmbunătăţirea 

stării mediului și a imaginii localităților prin amenajarea teritoriului acestora, considerând 

cooperarea intercomunitară drept un instrument util şi oportun de dezvoltare a serviciilor 

publice locale, urmărind stabilirea unor condiții și reguli clare de prestare a serviciilor comunale 

intercomunitare de salubrizare și amenajare a teritoriului, avînd în vedere raportul prezentat de 

Primarul comunei Cărpineni, dl. Ion Cărpineanu privind oportunitatea oferită de donatorii 

internaționali de a atrage resurse financiare externe pentru dezvoltarea unui serviciu 

intercomunitar comunal intercomunitar de salubrizare și amenajare a teritoriului, 

în conformitate cu art. 4 și art. 5 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 

28.12.2006; art. 14 alin. aliniat (1), și alin. (2) lit. j), k), q din Legea privind administraţia 

publică locală nr.436 din 28.12.2006; precum și a prevederilor Legii drumurilor Nr. 509 din 

22.06.1995 cu modificările ulterioare, și Legii serviciilor publice de gospodărie comunală 

nr.1402 din 24.10.2002, Consiliul local Cărpineni,  

DECIDE:  
 

1. Se aprobă Regulamentul privind prestarea serviciilor de salubrizare și amenajare a 

teritoriului în localităţile clusterului Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- 

Bălceana 

2. Se împuternicește Primarul comunei Cărpineni, dl. Ion Cărpineanu: 

a. să informeze autoritățile publice locale din clusterului Mingir- Voinescu- 

Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana privind aprobarea acestei Decizii pentru 

facilitarea elaborării și aprobării unor documente similare. 

b. să întreprindă măsurile necesare pentru elaborarea și negocierea Contractului de 

constituire a Întreprinderii Municipale Intercomunitare. 

3. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului comunei 

Cărpineni, dl. Ion Cărpineanu 

 

Președintele ședinței      ______________________ 

 

Secretarul Consiliului Local   ______________________ 
 



APROBAT 

prin Decizia 

Consiliului local __________________ 

 nr. ____ din _____________ 

REGULAMENT 

privind modul de funcționare a Întreprinderii Municipale Intercomunitare 

privind colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor menajere, stradale 

şi industriale din satele  

Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul regulament defineşte condiţiile şi modalităţile în conformitate cu care se

asigură serviciile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, stradale şi

industriale din satele Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana (în

continuare Cluster). De asemenea, în cadrul regulamentului se prevede modul de

constatare şi de sancţionare a contravenţiilor în caz de nerespectare a prevederilor din

regulament. Competenţa în luarea hotărârilor privind măsurile ce trebuiesc întreprinse

pentru colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor aparţine Primăriei.

2. Scopurile organizării serviciului de salubrizare în satele Mingir- Voinescu- Cărpineni-

Negrea- Sofia- Bălceana sunt:

a) colectarea selectivă a deşeurilor menajere, stradale şi industriale

b) diminuarea cantitativă a deşeurilor

c) scăderea costurilor de colectare, transport şi depozitare

d) conservarea şi protejarea resurselor naturale

e) depozitarea corespunzătoare a deşeurilor colectate.

3. Regulamentul a fost întocmit în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, Legea cu

privire la protecţia mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.1993, Legea ocrotirii

sănătăţi nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea serviciilor publice de gospodări comunală

nr. 1402-XV din 24.10.2002, Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2008.

4. Serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, stradale şi

industriale este prestat sub autoritatea administraţiei publice locale de către

Întreprinderea municipală intercomunitară “ÎM Cărpineni Servicii” (în continuare

Operator) care activează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, deciziilor

Consiliilor locale din Cluster, dispozițiile Primarilor din satele Clusterului, prezentul

Regulament, Statutul întreprinderii şi contractul de prestări servicii de salubrizare



încheiat între Primăriile din Cluster, beneficiarii de servicii şi întreprindere. 

5. Beneficiarii serviciilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor sunt: populaţia

satului, agenţii economici, instituţiile publice şi private, deţinătorii de chioşcuri, alte

persoane fizice şi juridice care se află permanent sau temporar pe teritoriul Clusterului.

Producătorii de deşeuri speciale (cele provenite din spital, centrul de sănătate) sunt

obligaţi să înştiinţeze serviciul de salubrizare de cantitatea şi felul acestor deşeuri.

6. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament, toate

persoanele fizice şi juridice din satele Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia-

Bălceana sunt pasibile de a încheia contracte de prestare a serviciilor de salubrizare cu

Întreprinderea municipală intercomunitară “ÎM Cărpineni Servicii”.

7. Respectarea prevederilor prezentului Regulament pe teritoriul satului este asigurată

sub supravegherea Primăriilor din Cluster, de organele de supraveghere abilitate

conform legii.

CAPITOLUL II. NOŢIUNI UTILIZATE, DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA 

DEŞEURILOR 

8. Noţiunile specifice, utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

a) colectare – acumularea, sortarea, depozitarea temporara a deşeurilor în vederea

transportului lor.

b) colectare selectivă – colectarea deşeurilor pe diferite categorii, separat pe tipuri

de materiale în saci de plastic şi containere speciale.

c) contract de prestări servicii – reglementare cu caracter normativ, care stabileşte

condiţiile pentru relaţiile comerciale dintre operator şi beneficiar.

d) curăţarea zăpezii / gheţii – operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpada sau

de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă sau pietonală, în scopul asigurării

deplasării vehiculelor sau pietonilor în condiţii de siguranţă.

e) platformă de precolectare selectivă – loc special amenajat pentru colectarea

temporară a deşeurilor, operat şi monitorizat conform cerinţelor legislaţiei de

protecţie a mediului în vigoare şi prezentul regulament de către Operator.

f) poligon de depozitare a deşeurilor – amplasament pentru depozitarea finală a

deşeurilor, amenajată şi gestionată conform prevederilor legislaţiei de mediu în

vigoare de către operator.

g) pubelă - recipient portabil pentru gunoiul menajer

h) incinerare – operaţia de tratare termică a deşeurilor cu sau fără recuperare de

căldura, realizată cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare privind

incinerarea deşeurilor.

i) indicatori de performanţă – parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de

operator, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate.

j) maturatul – activitatea de salubrizare a satului, care, prin aplicarea unor procedee

manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a

suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement.

9. Deşeurile sunt resturi rămase de la prelucrarea materiilor prime, materialelor sau

produselor care sunt respinse în procesul de producere sau a activităţii umane.

10. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele categorii de deşeuri:

a) Deşeuri menajere - sunt acele categorii de deşeuri care se produc în locuinţe



individuale sau colective, instituţii publice şi private (grădiniţe, şcoli, internate, 

cămine, creşe, hoteluri, restaurante etc.); 

b) Deşeuri stradale - deşeurile specifice căilor de circulaţie publică din perimetrul

comunei  provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la plantaţii, animale,

precum şi din depunerea obişnuită a suspensiilor solide în urma precipitaţiilor

atmosferice;

c) Deşeuri industriale - provenite din activitatea industrială (resturi din materia

primă, materiale de bază şi cele auxiliare);

d) Deşeuri voluminoase - sunt acele tipuri de deşeuri care, din cauza dimensiunilor

mari, nu pot fi depozitate în sacii sau containerele de colectare;

e) Deşeuri agricole - provenite din unităţile agricole şi zootehnice (inclusiv

dejecţiile animale);

f) Deşeuri sanitare - provenite din instituţii de sănătate (spital, centrul de sănătate);

g) Deşeuri speciale - sunt deşeuri cu caracter toxic, inflamabil, exploziv, poluant şi

infecţios care necesită măsuri speciale de tratament;

h) Deşeuri comerciale - provenite din activitatea de comerţ

i) Deşeuri din construcţii - orice deşeu provenit din demolări de construcţii,

restaurări, reparaţii sau construcţii noi.

11. In baza Legii drumurilor Nr. 509 din 22.06.1995, drumurile publice aflate in interiorul

localitatilor indiferent de denumirea si incadrarea acestora sunt proprietatea publica a

unitatii administrativ – teritoriale.

CAPITOLUL III. DESCRIEREA SERVICIILOR 

A. Salubritatea publică 

12. Pe teritoriul localităților din cadrul Clusterului se interzice:

a) depozitarea deşeurilor în spaţii publice: parcuri, străzi, pieţe, căi ferate, căi rutiere

b) aruncarea gunoaielor de orice fel, precum: hârtie, afişe, resturi de mâncare, animale

moarte, coji de fructe, gunoaie menajere şi nemenajere, materiale care au servit la

ambalajul mărfurilor, etc.

c) depozitarea deşeurilor în containerele şi gropile de gunoi de la platformele de

depozitare temporară a deşeurilor în alte zile decât cele special planificate.

d) arderea deşeurilor direct în recipienţii de colectare, în stradă sau locuri publice.

e) aruncarea deşeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special şi autorizate

sanitar.

f) depozitarea deşeurilor toxice, infecţioase şi explosive pe teritoriul Clusterului, în

afara locurilor special amenajate

g) depozitarea materialelor de construcţii pe drumuri, zone verzi.

h) tăiatul lemnelor pe străzi, trotuare, spaţii verzi

i) folosirea pentru păşunat a spaţiilor verzi şi locurilor de agrement

j) spălarea autovehiculelor şi executarea de reparaţii auto mecanice pe domeniul

public

k) lipirea afişelor pe poduri, panouri, case sau alte locuri decât acelea stabilite prin

regulamentul de afişaj

l) aruncarea afişelor

m) curăţirea zarzavaturilor, fructelor, florilor şi aruncarea resturilor pe stradă

n) tăierea păsărilor şi a animalelor pe căile publice

o) satisfacerea necesităţilor şi scuipatul pe căile publice



p) aruncarea ţigărilor, chibriturilor pe căile publice. 

13. Agenţii economici, deţinătorii de spaţii, cetăţenii ce locuiesc la case au obligaţia de a 

mătura săptămânal trotuarul din faţa locuinţei, magazinului, unităţii. 

14. Iarna, fiecare proprietar este obligat să cureţe zăpada sau gheaţa de pe trotuar din faţa 

proprietăţii lui, pe care să le depoziteze în stradă la o distanţă de 0,3 m de bordură. 

15. Curăţenia se va face cu instrumente astfel alese ca să nu deterioreze trotuarul. Este 

interzis a se arunca în stradă zăpada din curţi. În caz de polei, locuitorii sunt obligaţi a 

presăra pe toată suprafaţa trotuarului din dreptul proprietăţii nisip, pentru a preveni 

accidentele. 

16. Conducătorii vehiculelor cu tracţiune animală de orice fel nu au voie să deshame sau 

să dea hrană vitelor pe căile publice. Conducătorii vehiculelor cu tracţiune animală de 

orice fel sunt obligaţi să cureţe şi să adune toate resturile care vor rămâne după 

staţionarea sau hrănirea animalelor.  

B. Colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor menajere 

17. Colectarea propriu-zisă a deşeurilor se efectuează în două etape: colectarea primară şi 

colectarea secundară. 

18. Colectarea primară se efectuează la domiciliu şi presupune colectarea şi (opțional) 

selectarea primară a deşeurilor menajere în recipiente acoperite sau care pot fi închise. 

Colectarea selectivă primară se face în saci de polietilenă sau în pubele, sau în 

tomberoane (în cazul prezenței acestora). 

19. Colectarea selectivă primară se referă la materialele componente ale deşeurilor care se 

pot folosi ca materie primă secundară. Colectarea selectivă primară presupune 

separarea deşeurilor în saci şi pungi în următoarele categorii de materii prime 

secundare: 

1. Hârtie, carton şi alte materiale din celuloză 

2. Sticla 

3. Metale feroase şi neferoase 

4. Plastice şi cauciuc 

5. Textile, pielărie, blănărie, plută 

6. Resturi alimentare 

7. Deşeurile organice. 

20. Colectarea secundară, presupune depozitarea sacilor sau a pubelelor cu deşeuri 

menajere în locuri accesibile de depozitare temporară, lângă gospodărie.  

21. Deşeuri organice, agricole şi din construcţii se vor depozita separat, fiind colectate în 

baza unor taxe suplimentare. 

22. Colectarea secundară a deşeurilor se face numai în zile special planificate conform 

orarului stabilit.  

23. Colectarea secundară a deşeurilor este supravegheată de un lucrător al Operatorului.  

24. Ciclul de colectare secundară este cel prevăzut în standardele în vigoare: 

a) în anotimpul cald (1 aprilie – 1 octombrie) – cel puţin 1 zi pe săptămână. 

b) în anotimpul rece (1 octombrie – 1 aprilie) – cel puţin 1 zi în două săptămâni. 

25. Colectarea deşeurilor se efectuează folosindu-se autovehicule special echipate pentru 

transportul lor. 



26. Vehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăştierii deşeurilor 

pe drumurile publice. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 

executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. 

27. Încărcarea deşeurilor în vehiculele transportatoare se face direct din pubele/containere. 

Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze containerele cu grijă 

pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara 

autovehiculelor de transport. 

28. După golire pubelele/containerele vor fi aşezate în poziţie normală, pe locul de unde 

au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea 

zgomotului şi a altor disconforturi pentru beneficiari. 

29. In cazul deteriorării containerelor şi împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul 

operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga 

cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat. 

30. Transportarea deşeurilor este operaţia de ridicare a deşeurilor de la gospodăriile 

populației, sau de pe teritoriile agenților economici şi transportul lor la gunoiştea 

autorizată sanitar a Clusterului. 

31. Pentru colectarea deşeurilor menajere, la solicitarea producătorilor de deşeuri, 

Operatorii sunt obligaţi să doteze, contra plată, producătorii de deşeuri cu recipiente în 

condiţiile specificate în contractul de prestării servicii. Pentru colectarea deşeurilor se 

pot folosi saci de plastic, pubele sau pubele/containere. 

32. Producătorii de deşeuri vor folosi cu grijă recipienţii, pubelele, containerele şi sacii de 

plastic. Deşeurile nu trebuie colectate în alt mod, sau aşezate lângă recipienţi sau 

containere. Aceştia vor fi umpluţi numai atât cât să se poate închide capacul.  

33. Deşeurile din instituţiile sanitare se adună separat şi se depozitează într-un container 

separat prevăzut cu un capac închis cu cheie. Dacă nu este în uz un astfel de container 

se va dota la cererea instituţiei respective. Este interzis să se arunce deşeuri provenite 

din activitatea sanitară în locuri cu acces liber. 

34. Transportul deşeurilor menajere se va face cu următoarele tipuri de autovehicule: 

a) autogunoieră specială prevăzută cu dispozitiv de ridicare pentru golirea 

containerelor; 

b) excavator. 

35. Unităţile de transport enumerate la punctul anterior vor fi prevăzute cu sistem de 

etanşare a deşeurilor, pentru ca în timpul transportării să nu poate fi luate de vânt. 

Autovehiculele care transporta deşeuri trebuie să aibă un aspect îngrijit. 

36. Personalul care deserveşte mijloacele auto folosite pentru transportul de deşeuri trebuie 

să fie instruit pentru efectuarea acestuia în condiţii de siguranţă, să deţină toate 

documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu. 

37. Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru 

sănătatea populaţiei şi a mediului. 

38. Agenţii economici care produc o cantitate importantă de deşeuri solide sunt obligaţi să 

semneze contracte specifice în baza cărora să se asigure colectarea, sortarea, 

transportul, neutralizarea şi valorificarea deşeurilor. 

39. Operatorul este obligat să depoziteze deşeurile la gunoiştea autorizată de organele 

abilitate prin lege şi stabilite de Consiliile locale din cadrul Clusterului. 



40. Materialele reciclabile colectate sunt depozitate provizoriu la gunoiştea autorizată a 

Clusterului, într-un loc special amenajat. Operatorul are dreptul să comercializeze 

materialele reciclabile şi să folosească veniturile obţinute în interesele întreprinderii. 

41. Gunoiştea autorizată este transmisă în gestiunea Operatorului în bază de contract. 

Operatorul este obligat să respecte următoarele prevederi: 

a) deşeurile să fie depozitate în straturi suprapuse, iar grosimea fiecărui strat să nu 

depăşească 1,50 m; 

b) fiecare strat de deşeuri se va acoperi cu un strat de cel puţin 20-30 cm de pământ 

sau din alt material corespunzător; 

c) deşeurile depozitate nu trebuie să rămână neacoperite, iar hârtiile, pungile de 

polietilenă şi alte materiale să nu poată fi luate de vânt; 

d) trebuie luate măsuri ca gunoiştea să nu ia foc sau să devină focare de propagare 

a insectelor sau viermilor; 

e) deşeurile care conţin substanţe organice se vor acoperi cu un strat de pământ de 

cel puţin 60 cm; 

f) înainte de a se depune un nou strat de deşeuri, stratul precedent şi pământul de 

acoperire trebuiesc tasate; 

g) nivelul final al gunoiştii să nu depăşească nivelul terenului înconjurător; 

h) cutiile de conserve, alţi recipienţi (ambalaje), sau obiecte de uz casnic sau 

personal nu trebuie înglobate în masa deşeurilor depozitate şi acoperite. 

C. Colectarea deşeurilor voluminoase 

42. Beneficiarii pot să ceară ridicarea de către Operatori deşeurile care din cauza volumului 

şi greutăţii nu pot fi introduse în recipienţi şi containere. 

43. Deşeurile voluminoase trebuiesc pregătite şi aşezate într-un loc accesibil operatorului 

de servicii, pentru transportul acestora. Dacă acest lucru nu se poate îndeplini, spaţiul 

fiind limitat, obiectele vor fi depuse în momentul sosirii transportului în stradă, astfel 

încât să nu incomodeze circulaţia. Ridicarea obiectelor voluminoase trebuie solicitată 

în prealabil la Operator, specificându-se caracteristicile acestora. 

D. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale 

44. Operaţiunile de salubrizare a cailor publice cuprind: 

q) maturatul mecanic sau manual al carosabilului şi trotuarelor 

r) amplasarea, golirea şi întreţinerea coşurilor pentru hârtii 

s) curăţarea şi degajarea gurilor de scurgere a apelor meteorice 

t) spălarea şi stropirea mecanizată a străzilor 

u) colectarea deşeurilor stradale, inclusiv a cadavrelor de animale mici. 

v) Colectarea deşeurilor stradale se execută conform planului de salubrizare aprobat 

de Primărie.  

45. Colectarea deşeurilor stradale constă în ridicarea deşeurilor stradale, colectarea, 

transportarea, depozitarea şi neutralizarea acestora la gunoişte. Colectarea este operaţia 

de strângere şi depozitare pe timp limitat a deşeurilor stradale. 

46. Colectarea deşeurilor stradale se va realiza în următoarele variante: manual, 

semimecanizat şi mecanizat. 

a) Colectarea manuală, constă în măturarea manuală a străzilor, trotuarelor şi 

aleilor, urmată de strângerea deşeurilor măturate în diferiţi recipienţi şi 



transportarea la gunoişti. Uneltele care se pot folosi la colectarea manuală a 

deşeurilor stradale sunt: mătură, lopată, coşuri de nuiele, cărucioare, roabe. 

b) Colectarea semimecanizată constă în măturatul străzilor pe partea carosabilă, 

care se realizează cu ajutorul automăturătorii cu perie, deşeurile fiind împinse 

înspre bordura străzii de unde sunt ridicate manual. 

c) Colectarea mecanică se realizează cu ajutorul automăturătorilor colectoare. 

E. Curăţarea, deszăpezirea și transportul zăpezii de pe căile publice  

a) Îndepărtarea zăpezii se realizează manual şi/sau mecanizat, în conformitate cu 

contractele încheiate cu autoritățile publice locale. 

b) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează ziua şi/sau noaptea, în funcţie de 

necesităţi, la temperaturi de pana la -10C. Strîngerea zăpezii se va face în locuri 

unde nu stînjeneşte circulaţia auto sau pietonală. 

c) Arterele principale de circulaţie trebuie să fie practicabile în termen de maxim 12 

ore de la încetarea ninsorii. Din punct de vedere ale periodicităţii, această 

activitate se desfăşoară ori de cate ori este nevoie, la constatarea autorităţii 

publice locale. 

d) Îndepărtarea zăpezii cu plugul montat pe diferite maşini sau tractoare se aplică 

pe străzi unde grosimea stratului de zăpada depăşeşte în general 10 cm. În cazul 

căderilor abundente de zăpada care duc la formarea unui strat de zăpadă cu o 

grosime mai mare de 30 cm, se execută mai multe treceri pe aceeaşi suprafaţă. 

e) Curăţarea manuală a gheţii se efectuează pîna la temperaturi de -10 OC. Curăţarea 

manuala a gheţii se execută prin spargere sau tăiere cu dispozitive şi instrumente 

speciale. 

f) Strîngerea gheţii se face în locuri unde aceasta nu stînjeneşte circulaţia auto sau 

pietonală. În situaţia în care cantitatea de gheață este mare, trebuie luate măsuri 

rapide de deblocare a suprafeţelor de circulaţie, inclusiv prin încărcarea în pubele 

şi transportul manual al acestora. 

g) Împrăştierea materialului antiderapant se face cu scopul măririi coeficientului de 

aderență al autovehiculelor față de drum, pe suprafeţele de circulaţie pe care nu 

se poate îndepărta în totalitate stratul de zăpadă sau de gheață. Operaţiunea se va 

realiza mecanic sau manual. 

h) Protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă va fi asigurată prin utilizarea 

amestecului de sare şi nisip în proporţia prevăzuta în normativele în vigoare sau 

cu aditivi speciali. Operaţiunea se execută în special pe pante, poduri, artere de 

circulaţie, pieţe şi intersecţii mari – treceri de pietoni, etc. 

i) Împrăştierea sării se face cu scopul de a preveni formarea poleiului, gheţii şi de a 

topi zăpada sau gheața de pe suprafeţele de circulaţie. 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA SI GESTIUNEA SERVICIULUI 

47. Infiintarea, organizarea coordonarea si reglementarea serviciilor prestate constituie 

obligatia exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale, monitorizarea si 

controlul functionarii si gestionarii acestora intra de asemnea, în atributiile si 

responsabilitatea acestor autoritati. 

48. Activitatile edilitar, gospodaresti specifice Serviciului vor asigura respectarea 

următoarelor principii: 



a) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 

b) asocierea intercomunitară; 

c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

g) securitatea serviciului; 

h) transparenţă, consultarea şi antrenarea în decizii a cetaţenilor; 

i) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;  

j) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată 

a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 

k) ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta al serviciilor 

prestate; 

l) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unitatilor 

adminstrativ-teritoriale; 

m) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate 

publică. 

49. Forma de gestiune a serviciilor comunale este Intreprindere Municipală 

Intercomunitară. Intreprinderea Municipală poate fi reorganizată la initiativa 

Consiliilor Locale ale localităților din cadrul Clusterului. 

50. Modalitatea de organizare internă și funcționare se stabilește prin Statutul 

Întrerpinderii și documentele de constituire care sunt înregistrate în modul 

corespunzător la Camera Înregistrării de stat a Republicii Moldova.  

51. Serviciul, ca operator autorizat va asigura: 

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind 

igiena muncii, sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului, 

urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea 

incendiilor; 

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor, utilajelor si 

echipamentelor, cu personal autorizat, in functie de complexitatea 

acestora; 

c) furnizarea către Intreprinderea Municipală a informatiilor solicitate si 

accesul la documentatiile si actele individuale pe baza carora presteaza 

serviciul intretinere strazi, in conditiile legii; 

d) aplicarea de metode performante de management care sa conducă la 

reducerea costurilor de operare; 

e) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de 

rezolvare operativa a acestora; 

f) personalul necesar pentru prestarea activitatilor cuprinse in obiectul de 

activitate; 

g) conducerea operativa si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de 

interventie; 

h) o dotare proprie cu echipamente specifice necesare pentru prestarea 

activitatilor in conditiile aprobate prin hotararea de dare in administrare. 



CAPITOLUL V. BENEFICIARII SERVICIULUI 

52. Beneficiar al serviciilor poate fi orice persoana fizică sau juridică din aria 

Clusterului, care beneficiază pe bază de contract de serviciile operatorului. 

53. Principalele categorii de beneficiari sînt: 

a) unitățile administrativ teritoriale, prin intermediul autorităţilor publice 

locale. 

b) instituţiile publice; 

c) gospodăriile populației: persoane fizice;  

d) agenţii economici; 

54. Dreptul de acces la serviciu şi de utilizare al acestuia este garantat tuturor 

beneficiarilor menționați. 

55. Beneficiarii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la 

serviciile comunale prestate. 

56. Contractul încheiat între operator şi beneficiari ai serviciului va stabili condițiile 

necesare privind modul de prestare a serviciului și va respecta prevederile 

prezentului Regulament, Codul Civil și legislația în vigoare. 

CAPITOLUL VI. DREPTURI SI OBLIGATII ÎN ORGANIZAREA  

ȘI PRESTAREA SERVICIULUI 

A. Drepturile şi obligaţiile Întreprinderii municipale intercomunitare “ÎM 

Cărpineni Servicii” 

57. Întreprinderea Municipală Intercomunitară “ÎM Cărpineni Servicii” este întreprinderea 

specializată care desfăşoară activităţi de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 

menajere, deţine autorizaţie din partea Primăriilor din cadrul Clusterului în urma 

atestării conform legislaţiei în vigoare.  

58. Serviciile de salubrizare prestate de operator sunt parte componentă a serviciilor 

publice de gospodărie comunală şi are ca obiectiv principal protecţia sănătăţii 

oamenilor şi a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de colectarea, 

transportul, tratarea, şi depozitarea deşeurilor.  

59. Operatorul este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii: 

a) protecţia sănătăţii publice 

b) conservarea şi protecţia mediului înconjurător 

c) calitate şi continuitate 

d) tarife echitabile şi accesibile tuturor beneficiarilor  

e) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică. 

60. În prestarea serviciului de salubrizare Operatorul va realiza şi respecta următoarele 

cerinţe: 

a) planificarea activităţii pe termen scurt, mediu şi lung  

b) elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

c) planificarea investiţiilor de infrastructura conform actelor normative în vigoare 

d) anticiparea problemelor potenţiale şi soluţiilor de rezolvare a acestora 

e) elaborarea planului de afaceri 

f) sincronizarea planului de activitate cu cerinţele legislaţiei de protecţie a mediului. 

61. Serviciul de salubrizare a satului cuprinde următoarele activităţi: 

a) colectarea, transportul şi depozitarea tuturor tipurilor de deşeuri menajere 



specificate în prezentul Regulament, stocate în recipiente, convenite în contactele 

de prestare a serviciilor, în locuri accesibile din preajma gospodăriilor (persoane 

fizice) sau pe platformele de precolectare amplasate la instituţii publice şi agenţi 

economici, conform graficelor stabilite în contracte precum şi la solicitarea 

acestora conform acordurilor stabilite 

b) curăţenia căilor publice carosabile şi pietonale 

c) deszăpezirea (combaterea poleiului şi îndepărtarea gheţii şi zăpezii) 

d) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea containerelor, platformelor şi a zonelor 

adiacente acestora 

e) colectarea cadavrelor de animale mici şi predarea la unităţile specializate de 

incinerare 

f) întreținerea și amenajarea gunoiștilor; 

g) amenajarea teritoriului şi a spaţiilor verzi 

h) alte genuri de activitate, conform prevederilor legale. 

62. Operatorul are la balanţă toate depozitele temporare de colectare a deşeurilor, este 

responsabil pentru asigurarea bunei desfăşurări a lucrărilor de colectare, transport şi 

depozitare a deşeurilor în conformitate cu indicatorii de performanţă stabiliţi în 

contractul de prestări servicii încheiat cu Primăria.  

63. Relaţiile dintre Operator şi beneficiarii acestuia se desfăşoară pe baze contractuale. 

Contractul de prestare a serviciilor de salubrizare se încheie pe o perioadă de cel puţin 

5 ani cu posibilitate de prelungire.  

64. Operatorul propune Primăriei spre aprobare Planul de salubrizare a localităţii care va 

cuprinde:  

a) modalitatea de colectare, neutralizare şi valorificare a deşeurilor  

b) graficele de colectare pentru tipurile de deşeuri (menajere, stradale, industriale, 

valorificabile, animaliere, etc.) de la platformele de precolectare, de pe străzi, de 

la instituţii, întreprinderi care vor fi stipulate în contracte. 

c) programul şi traseele de ridicare a deşeurilor în vederea transportării la rampă 

d) lista beneficiarilor arondaţi la fiecare platformă de precolectare selectivă  

e) graficul şi modalitatea de realizare a curăţeniei stradale  

f) programul pentru deszăpezire şi modul de îndepărtare a gheţii şi zăpezii. 

65. Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciilor de salubrizare se înscriu în: contractul 

de prestări servicii publice de salubrizare şi contractele de prestări de servicii de 

salubrizare pentru beneficiari (persoane fizice şi juridice) 

66. Operatorii au următoarele drepturi: 

a) să încaseze conform contractului contravaloarea serviciilor furnizate 

b) să aplice la facturare numai tariful reglementat şi aprobat de Consiliile locale ale 

localităților Clusterului 

c) să propună modificarea tarifului aprobat numai în limita prevederilor 

contractuale 

d) să întrerupă furnizarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale 

de către beneficiari 

e) de a iniţia modificarea şi/sau completarea contractelor în cazul modificării 

reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza 

încheierii acestuia prin acte adiţionale. 

67. Operatorii au următoarele obligaţii: 

a) să deţină autorizaţiile de funcţionare potrivit legilor în vigoare 



b) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de 

salubrizare 

c) să presteze serviciul de salubrizare la toţi beneficiarii cu care au încheiat contract 

de prestare a acestui serviciu 

d) să încarce întreaga cantitate de deşeuri menajere şi să lase în stare de curăţenie 

spaţiul destinat depozitarii 

e) să furnizeze date despre prestarea serviciului Primăriilor şi Consiliilor locale 

f) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea 

costurilor de operare 

g) să verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele 

care prezintă defecţiuni  

h) să asigure curăţenia şi igiena platformelor de precolectare (în caz de prezență a 

acestora) 

i) să înregistreze toate reclamaţiile şi să ia masurile ce se impun  

j) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze ori de cate ori este nevoie 

autorităţilor publice competente situaţia conform legislaţiei în vigoare 

k) să informeze autorităţile competente despre situaţia rău-platnicilor şi să 

stabilească împreună cu acestea măsuri adecvate 

l) sa respecte indicatorii de performanta prevăzuţi în contracte  

m) vehiculele şi mijloacele de precolectare să fie spălate şi dezinfectate cel puţin de 

2 ori pe lună cu materiale sanitare avizate 

n) să aducă la cunoştinţa beneficiarilor modificările de tarif şi alte informaţii 

necesare  

o) să asigure dotarea producătorilor de deşeuri cu recipienţi (saci sau containere) 

necesare colectării deşeurilor produse conform contractului încheiat cu aceştia. 

B. Drepturile şi obligaţiile producătorilor de deşeuri 

68. Beneficiar al serviciului de salubrizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, care 

beneficiază pe baza de contract de serviciile Operatorului. Categoriile de beneficiari 

sunt: 

a) casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari 

b) agenţi economici 

c) instituţii publice 

69. Dreptul de acces la serviciul de salubrizare şi de utilizare al acestuia este garantat 

tuturor beneficiarilor. Beneficiarii au drept de acces fără discriminare la informaţiile 

publice cu privire la serviciul de salubrizare. 

70. Beneficiarii au următoarele drepturi: 

a) să li se presteze serviciile de salubrizare la nivelurile stabilite în contract 

b) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale 

c) să fie informaţi despre modul de funcţionare a serviciul şi deciziile luate în 

legătură cu acest serviciu de către Consiliul local, Primărie sau operator. 

d) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului 

sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor 

condiţii contractuale 

e) să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare primară a deşeurilor. 

71. Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri cu excepţia celor cu regim special 

au următoarele obligaţii: 



a) să folosească pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor serviciile 

Operatorilor autorizat de Primărie.  

b) să încheie contracte de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor. 

c) să efectueze colectarea şi (după caz) selectarea primară a deşeurilor menajere la 

domiciliu în recipiente acoperite. Colectarea primară se face în pungi de 

polietilenă, saci sau pubele.  

d) să efectueze colectarea secundară, adică depozitarea pungilor cu deşeuri 

menajere în punctele de colectare special amenajate numai în recipientele 

dimensionate şi marcate corespunzător  - containere acoperite sau groapa pentru 

deşeuri organice şi din construcţii; 

e) să deţină şi să utilizeze recipienţii speciali (saci, pubele, containere etc.) a căror 

capacitate să asigure colectarea gunoiului pe cel puţin 1 săptămână. În zilele 

planificate pentru ridicarea deşeurilor, recipienţii vor fi depozitaţi în locurile de 

depozitare temporară (la porțile gospodăriilor), fiind interzisă depozitarea în alte 

locuri. 

f) să menţină în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării deşeurilor, fiind 

interzisă arderea lor direct în recipienţii de colectare precum şi aruncarea ori 

depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public; 

g) să amplaseze recipienţii, containerele sau sacii conform înţelegerii cu Operatorul 

respectând normele sanitare, astfel încât preluarea lor să se facă fără greutate şi 

pierdere de timp; 

h) întreprinderile (agenţii economici) au obligaţia de menţinere a curăţeniei stradale 

în perimetrul în care acţionează. 

i) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor 

periculoase, toxice, explozive, ori provenite din diverse procese tehnologice care 

fac obiectul unor tratamente speciale 

j) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane 

sau în coşurile de hărţii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice 

k) să achite în termen contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate 

de operator 

l) să depoziteze deşeurile doar la platformele de precolectare selectivă la care sunt 

arondaţi  

m) este interzisă schimbarea destinaţiei de folosinţă a containerelor de colectat 

deşeuri 

n) agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale sunt obligaţi să amplaseze 

la fiecare intrare sau în incinta unităţii comerciale, coşuri pentru ambalaje sau 

recipiente folosit. 

 

C. Obligaţiile producătorilor de deşeuri cu caracter special 

 

72. Persoanele fizice sau juridice din a căror activitate rezultă deşeurile au următoarele 

obligaţii: 

a) să neutralizeze aceste deşeuri conform tehnologiei avizate de organele sanitare şi 

de protecţie a mediului; 

b) agenţii economici producători de deşeuri cu conţinut toxic, pentru care nu există 

tehnologii de neutralizare au obligaţia de a-şi amenaja platforme speciale de 

depozitare conform legislaţiei în vigoare 



c) unităţile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică vor face 

colectarea părului în saci de polietilenă, separat de alte deşeuri..  

CAPITOLUL VII. FINANTAREA SERVICIULUI 

73. Finantarea cheltuielilor curente de functionare ale operatorului se vor asigura din 

bugetul propriu de venituri si cheltuieli al acestora ceeea ce nu exclude, in anumite 

conditii (prevazute de lege) si subventii de la bugetele locale. 

74. Mărimea taxelor pentru prestarea serviciilor de salubritate se aprobă de Consiliul local, 

se stabilesc în contract şi urmăresc acoperirea consumurilor şi cheltuielilor 

Operatorului privind prestarea acestui serviciu cu o rată rezonabilă de profit necesară 

pentru continuitatea activităţii. 

75. Cheltuielile curente pentru asigurarea functionarii propriu-zise se asigura prin: 

incasarea de la beneficiari pe baza tarifelor si preturilor aprobate de Consiliile locale a 

unor sume reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si eventual prin subventii 

de la bugetul local, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

a) asigurarea fiabilității financiare a întreprinderii; 

b) ajustarea costului efectiv al prestatiei in structura si nivelul tarifelor si 

preturilor; 

c) ajustarea periodica a preturilor si tarifelor; 

d) recuperarea integrala a cheltuielilor pentru categorii vulnerabile de populație  

76. Tarifele la serviciile publice prestate de operatorul specializat sînt stabilite și aprobate 

de către Consiliile locale din cluster, cu luarea în considerație a prevederilor legislației 

în vigoare, prevederilor Acordului de Cooperare Intercomunitară și propunerii de tarif, 

înaintate de Întreprinderea Municipală Intercomunitară. 

77. Cuantumul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile 

administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legislaţiei. Metodologia de 

fundamentare a nivelului preturilor si tarifelor se vor stabili de Consiliile locale. 

78. Consiliile Locale din cluster vor examina posibilitatea stabilirii tarifelor preferențiale 

pentru persoanele ce fac parte din grupurile socialmente-vulnerabile. 

79. Structura şi nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încît: 

e) să acopere costul efectiv al prestării serviciului; 

f) sa acopere cheltuielile de personal la nivelul organigramei si statului de 

functii aprobate; 

g) sa acopere cheltuielile curente de intretinere si exploatare necesare 

desfasurarii activitatii; 

h) sa descurajeze consumul excesiv si risipa; 

i) să acopere sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare 

a serviciului; 

j) să încurajeze investiţiile de capital; 

k) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 

80. Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice privind executarea lucrarilor de 

reparatii, modernizare si intretinere a strazilor si drumurilor, este necesara 

modernizarea parcului de masini si utilaje specifice, in vederea cresterii eficientei 

lucrarilor. Finantarea acestor investitii se asigura din urmatoarele surse: 

a) alocatii de la bugetele locale, în functie de natura si modul de organizare si 

functionare a serviciului; 



b) venituri proprii ale operatorului; 

c) credite bancare, garantate de autoritatile administratiei publice locale; 

d) sprijin nerambursabil obtinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 

e) alte surse constituite potrivit legii. 

CAPITOLUL VIII. CONTRAVENŢII LA NORMELE PRIVIND 

ÎNDEPĂRTAREA DEŞEURILOR, CONSTATAREA ŞI APLICAREA 

SANCŢIUNILOR 

81. Constituie încălcare a normelor de salubrizare următoarele fapte: 

a) aruncarea deşeurilor de orice tip pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri 

publice sau în alte locuri nepermise 

b) nerespectarea sistemului de gestionare a deşeurilor prevăzut de acest regulament, 

adoptat de Primăriile şi Consiliile locale 

c) nerespectarea sarcinilor stabilite de autorităţile competente privind condiţiile de 

producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport şi eliminare a 

deşeurilor 

d) necontractarea cu Operatorul a colectării, transportului şi eliminării deşeurilor. 

82. Constatarea şi sancţionarea încălcărilor normelor de salubrizare se face de către 

instituţiile abilitate prin lege prin persoanele împuternicite.  

83. Sancţionarea încălcării normelor de salubrizare se realizează de către organele abilitate 

în condiţiile legislaţiei în vigoare.  

CAPITOLUL IX. DISPOZIŢII FINALE 

84. Operatorul de servicii de salubrizare activează în condiţii de  

a) continuitate; 

b) adaptabilitate la cerinţele beneficiarilor; 

c) asigurare a salubrităţii domeniului public 

d) asigurare a protecţiei sănătăţii şi a mediului înconjurător. 

85. Autorităţile administraţiei publice locale asigură Operatorului: 

a) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică 

b) autorizarea gunoiştei 

c) informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea funcţionării serviciului de salubritate  

d) stabilirea unui mecanism de sancţionare pentru nerealizare prevederilor prezentului 

Regulament. 

86. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul local al satului __________________ 

în şedinţa din ……….. prin Decizia nr. ………….. şi intră în vigoare la data adoptării. 

Orice modificări sau completări ale prezentului regulament ţin de competenţa Consiliul 

local __________________. 
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