
  

 

STUDIU DE 

PIAȚĂ 
Comportamentul populației față de deșeuri 

REZUMAT 
Cum sunt gestionate deșeurile în regiunea de 

implementare a proiectului? Care sunt pericolele 

percepute? Cum se poate rezolva situația? 

ASOCIAȚIA CUTEZĂTORUL 
      

 



 

 
This project is co-funded 
by the European Union 

 
Cross-border rural network for green environment 

Транскордонна співпраця сіл за збереження навколишнього 
середовища 

Rețea rurală transfrontralieră pentru un mediu ambiant curat 
 

 
The Territorail Cooperation Programme Moldova-Ukraine is financed by the European Union  

 

Програма територіальної співпраці  Молдова-Україна фінансується Європейським Союзом 
 Programul teritorial comun Moldova-Ucraina finanțat de Uniunea Europeană  

 

 

 

                            This project is implemented by 

                                                          
 www.carpineni.md    www.carpineni.speranța.ro    http://chechelnik.selrada.org.ua/  
 

1 
 

CUPRINS: 

ETAPA I – INFORMAȚII STATISTICE ...................................................................................PAGINA 2 

ETAPA II – INFORMAȚII REZULTATE DIN INTERVIURILE CU OPERATORII DE DEȘEURI ........PAGINA 4 

ETAPA III – INFORMAȚII REZULTATE DIN CONSULTAREA POPULAȚIEI ...............................PAGINA 9 

Anexa A – Instrumentul de cercetare în rândul populației................................................PAGINA 34 

Anexa B – Instrumentul de cercetare în rândul operatorilor de deșeuri............................PAGINA 40 

Anexa C – Lista surselor online consultate........................................................................PAGINA 43 

 

 

  

http://www.carpineni.md/
http://www.carpineni.speranța.ro/
http://chechelnik.selrada.org.ua/


 

 
This project is co-funded 
by the European Union 

 
Cross-border rural network for green environment 

Транскордонна співпраця сіл за збереження навколишнього 
середовища 

Rețea rurală transfrontralieră pentru un mediu ambiant curat 
 

 
The Territorail Cooperation Programme Moldova-Ukraine is financed by the European Union  

 

Програма територіальної співпраці  Молдова-Україна фінансується Європейським Союзом 
 Programul teritorial comun Moldova-Ucraina finanțat de Uniunea Europeană  

 

 

 

                            This project is implemented by 

                                                          
 www.carpineni.md    www.carpineni.speranța.ro    http://chechelnik.selrada.org.ua/  
 

2 
 

 

Etapa I – Informații statistice 

 

Deșeurile constituie o problemă la nivel mondial. Cantitatea de deșeuri produsă de omenire este 
în continuă creștere și reintroducerea în circuitul de utilizare a materialelor ce pot fi reciclate este o 
necesitate, în contextul economiei resurselor și protecției mediului ambiant. Având în vedere 
complexitatea problemelor de mediu cu care se confruntă umanitatea, devine evident faptul că 
situația poate fi remediată doar prin conectarea la soluționarea lor a tuturor resurselor existente. 
Practica altor țări, a Uniunii Europene, a SUA și în special a Japoniei demonstrează că deșeurile pot fi o 
resursă importantă pentru economia țării, că cea mai mare parte a deșeurilor poate fi prelucrată, 
reutilizată și reciclată  și că este absolut necesară implicarea cetățenilor, nu doar a autorităților. 
Cercetarea efectuată în cadrul prezentului studiu de piață reflectă nu doar tabloul general al procesului 
de colectare al deșeurilor în arealul de proiect al Republicii Moldova și Ucraina, ci și doleanțele, 
posibilitățile și aspirațiile cetățenilor din localitățile date, recomandările și viziunea acestora pentru 
îmbunătățirea stării de fapt din regiune. 

 În Republica Moldova există 1681 de localități, dintre acestea 5 municipii, 60 de orașe și orășele, 
iar restul sunt localități sătești structurate în comune (acestea pot include un sat sau mai multe). 
Conform datelor disponibile în prezent în republică sunt exploatate 1146 depozite de deșeuri cu 
suprafața de 1247,61 ha care au fost organizate de autoritățile publice locale în localitățile 
respective. Cantitățile de deșeuri de producție generate anual sunt înregistrate și raportate de 
către agenții economici pe baza rapoartelor statistice, care sunt analizate și prelucrate de către 
Biroul Național de Statistică. Conform datelor  deținute de Biroul Național de Statistică în anul 2016 
a fost generată o cantitate totală de 1 609 496,8 tone de diferite fluxuri de deșeuri. Circa 90% din 
cantitatea de deșeuri municipale colectate de serviciile de salubrizare a fost eliminată prin 
depozitare, colectarea selectivă fiind organizată parțial în mun. Chișinău și unele centre raionale. 
Ratele de reciclare și valorificare a deșeurilor sunt încă foarte reduse. Multe materiale reciclabile 
și utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile, astfel pierzând-se o mare parte a 
potențialului lor util (hârtie, sticlă, metale, materiale plastice).  

 Conform datelor Biroului Național de Statistică cantitatea de deșeuri menajere solide formate în 
perioada 2009-2016 este în continuă creștere: de la 155,9 mii tone în anul 2009, la 276,010 mii 
tone în anul 2016. Deșeurile rurale diferă de deșeurile urbane prin compoziție morfologică și 
cantitate. Pentru populația care nu este deservită de serviciile de salubrizare, cantitatea de deșeuri 
generată se calculează: – 0,9 kg/loc/zi în mediul urban și – 0,5 kg/loc/zi în mediul rural.  În anul 
2017 cantitatea de deșeuri menajere solide colectate de către serviciile de salubrizare în mediul 
urban și rural a constituit 2 705 300 m3 , inclusiv în mediul rural 367 090 m3 . În comparație cu anul 
precedent constatăm că s-a mărit volumul deșeurilor colectate în localitățile rurale cu 112 400 m3 

 Conform Biroului Național de Statistică din Republica Moldova calculul cantităților de deșeuri se 
face în metri cubi. Astfel în anul 2011 au fost colectați 2 401,9 de metri cubi de deșeuri menajere, 
în a.2012 -2 469,1, în a 2013 - 2 694,4, în 2014-2 862,6, în 2015 -2 872,5, în 2016 -2 968,9, în 2017 
- 3 153,8. La o densitate medie de 200 kg/m3 aceasta constituie 493,8 mii tone în 2011 și 630,7 
mii tone în 2017. 

 In Ucraina există 29 742 de localități în total. Dintre ele - 1345 orașe și localități de tip orășenesc. 
Conform datelor Ministerului dezvoltării regionale, construcțiilor și  gospodăririi comunal-locative 
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în anul 2016 în Ucraina au fost generate 295,9 milioane de tone de deșeuri, ceea ce a fost cu 5,3% 
mai puțin decât în 2015. În această cantitate au fost incluse deșeuri din clasa I de pericol - 2,3 mii 
tone, clasa II de pericol- 30,4 mii tone, clasa III de pericol - 588,3 mii tone, clasa IV de pericol - 295,2 
mln tone. Din cantitatea totală a deșeurilor generate 97,8% (289,5 mln tone) șunt deșeuri formate 
în urma activității economice a întreprinderilor și organizațiilor, iar 2,2% (6,4 mln tone) - în 
gospodării. În 1181 de localități din Ucraina (fără a include datele din Crimeea și municipiul 
Sevastopol) se implementează colectarea selectivă a deșeurilor menajere solide. În 21 de localități 
funcționează 26 de linii de sortare a gunoiului: în orașul Vinnitsya, localitatea de tip orășenesc 
Murovani Kurilivtsy, s. Brishce din raionul Luțk a regiunii Volyni, în orașele Krivii Rig, Kramatosrsk, 
Zaporozhzhya, Bila Țerkva, Obuhiv, Bucha, Irpini și satul Pogreby din reg. Kiev, or Kropivnițkii, or. 
Chervonograd, or. Novoiavorivsk și s. Elihovichi din reg. Lvov, or, Sumy, s. Plebanivka din reg. 
Ternopil, or. Dunaivți din reg Hmelnițki, or. Cernăuți, or. Kiev (6 linii de sortare) . Eliminarea 
deșeurilor menajere are loc la uzina de incinerare a gunoiului din or. Kiev, de asemenea sunt 
exploatate instalațiile de incinerare a deșeurilor din or. Liubotin din reg. Harkov, și două instalații 
de incinerare din or. Harkov. 

 Conform informațiilor din 2017 în Ucraina sunt 5.5 mii de poligoane de gunoi  (terenuri de 
depozitare a gunoiului). Suprafața totală acestor teritorii este de 9 mii de hectare. Totodată, există 
27 mii de gunoiști neautorizate, suprafața totală a acestora fiind de  1,2 mii hectare (datele 
Ministerului Economiei și a Ministerului Dezvoltării Regionale). Gunoiul aruncat anual în Ucraina 
de către populație constituie 11 milioane de tone (49 mln de m cubi de deșeuri), ceea ce înseamnă 
o medie de 300 kg de deșeuri pe cap de locuitor.(Datele Ministerului Dezvoltării Regionale și 
ecologilor) 

 Conform Serviciului de Stat de Statistică al Ucrainei colectarea deșeurilor menajere și similare celor 
menajere din Ucraina prezintă următoarele cifre pentru perioada 2011-2017. În 2011 au fost 
colectate 10356.5 mii tone, în 2012 - 13878.0 mii tone, în 2013 - 14501.0 mii tone, în 2014 - 10748.0 
mii tone, în 2015 - 11491.8 mii tone, în 2016 - 11562.6 mii tone, în 2017 - 11271.2 mii tone. 

Cea mai mare parte a deșeurilor din Republica Moldova și Ucraina, peste 95% sunt depozitate pe 
poligoane pentru deșeuri unde sunt tasate sau sunt aruncate pe terenuri impropriu amenajate (așa-
numitele gunoiști spontane sau ”stihiinice”-termen utilizat in Republica Moldova). O mică parte din 
gunoi este incinerată, utilizându-se energia produsă în proces, dar cea mai mare parte a deșeurilor 
eliminate prin ardere nu au nici un rezultat benefic asupra economiei sau mediului, dimpotrivă, fumul 
generat la ardere devine încă un factor de poluare a mediului și de pericol pentru sănătatea locuitorilor 
din apropiere. Majoritatea deșeurilor sunt, însă, eliminate prin îngropare, ceea ce înseamnă că groapa 
de gunoi sai terenul alocat pentru gunoi odată umplute cu gunoi tasat sunt acoperite cu pământ și în 
continuare este alocat un alt loc pentru depozitare. 

Datele colectate în procesul de elaborare a studiului în arealul de proiect și analiza situației 
generale din Republica Moldova și Ucraina, arată că starea procesului de colectare al deșeurilor  din 
arealul de proiect reflectă, cu mici excepții, cadrul general de gestionare al deșeurilor  din cele două 
țări.  
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Etapa II - Informații rezultate din interviuri cu operatorii locali de deșeuri 

➢ Care este cantitatea totală de deșeuri menajere colectată anual de la populație? 

 
Anii 

Întreprinderea municipală 
”Cărpineni Servicii” 

Ucraina, Întreprinderea comunală 
”Chechelnyk-komunservis” 

2017 1350 m3 6775,80 m3 

2016 960 m3 5589,52 m3 

2015 140 m3 4610,93 m3 

➢ Care este cantitatea medie totală pe locuitor a deșeurilor menajere solide colectate în anul 

2017? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

1,1 m3 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

Întreprinderea astăzi oferă servicii de colectare a deșeurilor menajere solide (DMS) pentru 

organizații și pentru acea parte a populației, care a semnat contracte pentru colectarea DMS. O parte 

din populație, în cadrul prevenirii formării pe teritoriul localității a gunoiștilor spontane, își transportă 

deșeurile sale menajere solide pe teritoriul poligonului de sine stătător. În anul 2017 localitatea a 

produs 9136,85 m3 de deșeuri menajere solide. Cu o populație de 5054 de persoane la data de 1 

ianuarie 2017, pentru un locuitor al orășelului în 2017 cantitatea medie de deșeuri menajere solide a 

constituit 1808 m3 la o densitate medie  = 200 kg/ m3 

➢ Care este cantitatea medie totală pe locuitor a deșeurilor menajere lichide în anul 2017? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

Nu există sistem de canalizare centralizat. 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

Cantitatea medie de deșeuri menajere lichide, care au fost eliminate de către întreprindere în anul 

2017 a constituit: 3,925 m3 pentru un locuitor. 

➢ Ce tipuri de transport utilizați pentru transportarea deșeurilor? Detaliați. 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

Până în prezent pentru  evacuarea gunoiului menajer  au fost utilizate 2 tractoare: FOTON 454 cu 

remorcă cu două axuri şi capacitatea 3 tone, T25A cu remorcă cu un ax şi capacitatea 2 tone. Recent 

am primit 200 de tomberoane cu capacitatea 0,24 m3 şi o autospecială tip MAZ  cu  dispozitiv  de 

compactare a gunoiului, care ne va da  posibilitate să extindem  serviciul   de  colectare  a  deşeurilor  

menajere  în  satele  Voinescu,  Mingir, Horjeşti,  Negrea, Sofia 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  
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Pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide întreprinderea utilizează mijloacele 

auto de transport marfă cu remorcă, care sunt disponibile, și anume: camioanele SAZ – 53, ZIL-130 și 

tractorul MTZ-80 cu remorcă. 

➢ Ce tipuri de depozitare a deșeurilor colectate de la populație utilizați? Detaliați. 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

Depozitare simplă 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

Întreprinderea desfășoară colectarea și depozitarea deșeurilor menajere solide pe un poligon cu 

aria de 3 ha, care se află în afara granițelor localității. 

➢ Care este periodicitatea colectării deșeurilor menajere de la populație? Detaliați. 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

O dată la două săptămâni  

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

Întreprinderea colectează zilnic deșeurile menajere solide de pe teritoriul aferent conform unui 

grafic stabilit. Din locurile în care populația este mai densă (clădirile cu mai multe etaje) – de două ori 

pe săptămână de la fiecare adresă și din sectorul de case particulare – o dată în 1-2 săptămâni în funcție 

de gradul de densitate a amplasării construcțiilor și de dimensiunea terenurilor aferente gospodăriilor.   

➢ Cum sunt gestionate deșeurile după colectare? Detaliați. 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii”: Depozitare 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

După colectare, întreprinderea depozitează pe poligon deșeurile menajere solide, și pe măsura 

necesităților, trece la tasarea gunoiului colectat cu ajutorul tractorului DT-75 (tractor cu șenile și 

lopată)  

➢ Este aplicată colectarea selectivă a deșeurilor? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” - Nu 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis” - Nu 

➢ Dacă răspunsul la întrebarea 8 este ”Da”, care sunt deșeurile si cantitatea colectată: 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” Nu este cazul 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis” Nu este cazul 
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➢ Dacă răspunsul la întrebarea 8 este ”Nu”, care este motivul pentru care colectarea selectivă 

nu este aplicată? Detaliați. 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

Nu dispunem de platforme şi containere de colectare a gunoiului menajer, cantitatea mică de 

deşeuri nu permite întreprinderi să desfășoare activitate economică eficientă. 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

Până astăzi colectarea selectivă a deșeurilor menajere solide nu a fost practicată de către 

întreprindere și motivul elementar al lipsei bazei tehnico-materiale necesare. 

➢ Planificați să aplicați colectarea selectivă? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

Da. În perspectivă odată cu dezvoltarea serviciului. 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

Da . Întreprinderea conștientizează profund necesitatea colectării selective a deșeurilor menajere 

solide, deoarece volumul poligonului pentru deșeurile menajere solide nu este nelimitat. Peste câteva 

zeci de ani el va fi umplut deplin și în fața conducerii orășelului va apărea problema alocării de noi 

teritorii pentru următorul poligon. Ținând cont că diferitele tipuri de gunoi șe descompun la termene 

diferite, și anume: alimentare – 1 lună, carton – până la 3 luni, frunze – până la 4 luni, hârtia de birou 

– 2 ani, deșeurile de fier – de la 10 la 15 ani, cărămida spartă și betonul – 100 de ani, cutiile din aluminiu 

și plasticul – în jur de 500 de ani. Și în sfârșit sticla. Termenul de descompunere a sticlei este peste 

1000 de ani, încă minimum 12-15 generații vor avea plăcerea de a vedea cioburile noastre. Păstrând 

tendința actuală, peste 100-150 de ani orășelul poate să ajungă să fie înconjurat de o mulțime de 

gunoiști, sau chiar este posibilă repetarea catastrofei de la poligonul Gribovitskii de lângă Lvov (la 

folosirea poligonului de deșeuri peste capacitatea sa) Iar prin aplicarea colectării selective putem 

crește periodicitatea utilizării teritoriilor poligonului de deșeuri până la 6 luni in contul colectării 

selective și transmiterea la prelucrare a componentelor toxice și care au o durată de descompunere 

mare ale materiilor prime secundare.  

➢ Câte puncte de colectare sunt amplasate pe teritoriul ce aparține localității: 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

În limitele localității, în prezent colectarea deșeurilor menajere de la populație se efectuează 

de la fiecare gospodărie, iar platforme de colectare a deșeurilor nu există. 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

În limitele localității, la prima etapă a implementării colectării selective a deșeurilor în orășel 

este planificat a crea 16 puncte de colectare selectivă a gunoiului în locurile cu o densitate mare a 

locuitorilor, în fiecare din ele vor fi amplasare câte 4 tomberoane cu volumul de 1,1 m3  fiecare. 
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Următoarea etapă se presupune a fi instalarea planificată a punctelor de colectare selectivă a 

deșeurilor, ținând cont de densitatea populației orășelului și de logistică. 

PERCEPȚII & SURSE DE INFORMARE 

 

➢ Întreprinderea dvs desfășoară activități de informare a populației referitor la colectarea, transportul, 

tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” - Nu 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis” - Da 

➢ Credeți că este necesară o campanie de conștientizare a importanței colectării și reciclării deșeurilor 

în rândul oamenilor pentru menținerea localității și a mediului mai curat? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” - Da 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  - Da 

➢ Explicați cum ar trebui să se desfășoare o astfel de campanie? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

1. Distribuirea la domiciliu (către populație) a materialelor grafice și scrise cu informații la tema dată; 

2. Organizarea întâlnirilor locale între reprezentanții întreprinderii şi APL cu grupuri de cetățeni în zone       cu 

probleme ecologice (gunoiști neautorizate, poluare gravă a mediului); 

3. Lichidarea gunoiștilor neautorizate cu implicarea voluntarilor din rândul cetățenilor locuitori din 

apropiere. 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

În segmentul B2C de către colaboratorii întreprinderii deja sunt desfășurate activități de 

informare a populației despre importanța și prelucrarea deșeurilor. Nu este mai puțin important și 

faptul că obținem înțelegere, răspuns și susținere de la consumatori. De către consiliul orășelului, la 

fel, sunt desfășurate seminare tematice și conferințe. 

Doar că aceasta nu este suficient. Întreprinderea planifică să lanseze o inițiativă de implicare 

mai activă către campanie a grupului de consilieri din consiliul local. Pentru desfășurarea întâlnirilor 

regulate cu alegătorii și desfășurarea activității de explicare-informare în teritoriu. 

În afară de aceasta noi presupunem că va fi foarte necesară informarea vizuală și motivarea 

populației prin intermediul plasării bannerelor corespunzătoare pe panourile de afișaj extern, și de 

asemenea atragerea către campania informațională a mass-media scrise și radio, care sunt în raion. 

Pentru producerea ultimelor puncte ale campaniei informaționale întreprinderea are anumite greutăți, 

în legătură cu lipsa resurselor financiare necesare pentru producerea campaniei informaționale. Și în 

lipsa unui ajutor extern, cu forțe proprii, întreprinderea poate să realizeze doar într-o mică măsură o 

asemenea campanie informațională. 

http://www.carpineni.md/
http://www.carpineni.speranța.ro/
http://chechelnik.selrada.org.ua/
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➢ Întreprinderea dvs este disponibilă să se implice într-o astfel de campanie? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” - Da 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  - Da 

➢ În ce măsură considerați importantă reciclarea deșeurilor ca forma de protejare a mediului 

înconjurător și a naturii? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” - În foarte mare măsură 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis” - În foarte mare măsură 

➢ Vă rugăm să menționați activitățile pe care le efectuează întreprinderea în mod curent, în scopul 

protejării mediului: 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

Inițiază campanii de salubrizare în care implică cetățenii 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

Informează populația despre mediul înconjurător ; Plantează copaci; Inițiază campanii de 

salubrizare în care implică сetățenii. 

DATE DE IDENTIIFICARE RESPONDENT, REPUBLICA MOLDOVA 

Denumirea instituției: Întreprinderea Municipală CĂRPINENI SERVICII 

Localitate: satul Cărpineni,  Stradă:  Ştefan Vodă, 127, Telefon: 060188392 

Număr de populație în localitate: Cărpineni - 9954, Voinescu - 2762, Mingir - 4995, Horjeşti - 956, Negrea -1985, 

Sofia - 1464,  în total – 22116 persoane 

Numele și prenumele reprezentantului care a furnizat datele: Bostan Gheorghe 

Numele, prenumele, funcția persoanei cu funcție de conducere: Bostan Gheorghe, director 

DATE DE IDENTIIFICARE RESPONDENT, UCRAINA 

Denumirea instituției: ÎC ”Chechelnyk-komunservis” 

Localitate: 24800, Ucraina, reg.Vinnitsya, or. Chechelnyk,  Stradă: Solnechnaya, casa 71, Telefon:+38(04351)2-

10-55 

Număr de populație în localitate: 5002 persoane la 01.01.2018 

Numele și prenumele reprezentantului care a furnizat datele: Serghei Roenko 

Numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei cu funcție de conducere: Serghei Mihailovich 

Roenko, directorul ÎC ”Chechelnyk-komunservis” 

  

http://www.carpineni.md/
http://www.carpineni.speranța.ro/
http://chechelnik.selrada.org.ua/
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Etapa III – Informații rezultate din consultarea populației 

Q1. Care dintre următoarele componente ale gestionării deșeurilor le aplicați în gospodăria dvs.? 

□ Colectarea □ Sortarea □ Transportul □ Depozitarea  □ Valorificarea □ Reciclarea □ Eliminarea (distrugerea) 

 

 

Gestionarea deșeurilor este un proces complex, care include mai multe componente. Sondajul 

a evidențiat faptul că cea mai mare parte a cetățenilor cunosc foarte puțin despre gestionarea 

deșeurilor produse în gospodăriile lor, trei componente fiind cel mai des practicate de către localnici: 

a) colectarea – 36.9% din respondenții din Ucraina și 42.0% din respondenții din Republica Moldova; 

b)  eliminarea – 40.6% din respondenții din Ucraina și 23.2% din respondenții din Republica Moldova; 

c) transportarea (pană la locul de depozitare) – 45.5%  Ucraina și, respectiv, 63.5% Republica Moldova.  

Totuși, dacă în gospodăriile din Republica Moldova este mai des practicată depozitarea ( 

16,6%), în gospodăriile din Ucraina este acordată o importanță mai mare sortării (12,6%) și reciclării 

(7.9%). Având în vedere inițierea procesului de ajustare a legislației Ucrainei pentru corespundere cu 

prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, aprobarea Strategiei naționale cu privire la 

gestionarea  deșeurilor până în 2030 a Ucrainei (aprobată în noiembrie 2017)  și punerea în aplicare a 

din 1 ianuarie 2018 prevederilor Legii cu privire la deșeuri, populația beneficiază de informare și se 

străduie să se conformeze prevederilor legale. . Aceste prevederi includ interdicția de a elimina prin 

îngropare a deșeurilor netratate (neprelucrate)  și un sistem de sancțiuni pentru cei care încalcă legea.  

42
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Q2. Vă rugăm să aproximați cantitatea de deșeuri generată în gospodăria d-voastră în fiecare săptămână, din 

care: 

 Deșeuri organice ___________kg 

 Deșeuri din hârtie ___________kg 

 Deșeuri din plastic ___________kg 

 Deșeuri din sticlă ___________kg 

 Alte tipuri de deșeuri ___________kg 

 

 

Cea mai mare parte a deșeurilor generate de gospodării o constituie deșeurile de origine 

organică. 22.9 kg din totalul deșeurilor produse in gospodăriile din localitățile din arealul de proiect din 

Ucraina și 35.9 kg din totalul deșeurilor din gospodăriile din Republica Moldova. Având în vedere că 

sondajul a inclus doar localități rurale si o singură localitate de tip orășenesc (localitate de tip 

intermediar între oraș și sat, specific pentru Ucraina)  această prevalare a deșeurilor de tip organic este 

una ce rezultă din activitățile proprii gospodăriilor casnice din sate (grădinărit, agricultură, creșterea 

animalelor). 

Cantitatea de deșeuri din hârtie, plastic și sticlă generată săptămânal este  mai mare în Ucraina 

și mai mică în Republica Moldova , dar în ambele țări prevalează deșeurile din hârtie (RM-2,3 kg, UA – 

4,6 kg), apoi urmează cele din plastic (RM-1,8 kg, UA – 3,8 kg) și cele mai puține sunt deșeurile din 

sticlă  (RM-1,1 kg, UA – 2,8 kg).  
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Q3. Considerați că gestionarea deșeurilor este o problemă pentru localitatea dvs.? 

 Da, detaliați __________________________________________________ 

 Nu  

 

Detalii, în R. Moldova 

 

Detalii, în Ucraina 

 

Imaginea de ansamblu creată în urma sondajului relevă faptul că este necesară o instruire și o implicare 

mai mare a cetățenilor în procesul de colectare și sortare/reciclare a deșeurilor. Astfel, cei care au indicat că 

gestionarea deșeurilor nu este o problemă pentru localitate (UA – 16.2%, RM-44.1%) , nu percep lipsurile și 

inconvenientele semnalate de ceilalți respondenți, problemele respective fiind consemnate în detalierea 

solicitată de chestionar. În Republica Moldova cel mai des menționate probleme au fost: depozitarea gunoiului 

în locuri neautorizate, lipsa unui centru de colectare și lipsa transportului, iar în Ucraina – lipsa unui punct de 

colectare a deșeurilor amenajat. Totuși, este de remarcat formularea de către respondenți a problemelor 

existente, ei propunând in răspunsuri soluții (amenajarea, asigurarea, să se facă, amplasarea), ci nu doar 

consemnează carențele modului de gestionare a deșeurilor din localitate. 
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Q4. Aveți cunoștință de probleme de sănătate care s-ar putea datora gestiunii proaste a deșeurilor? 

 Da, detaliați __________________________________________________ 

 Nu 

 

 

În R. Moldova doar 3.5% dintre respondenți au menționat o problemă de sănătate care s-ar 

putea datora gestionării ineficiente a deșeurilor, iar în Ucraina – 91.2%. Detalierea din răspunsurile 

respondenților din Ucraina (91.2%) care au menționat problemele de sănătate demonstrează faptul că 

persoanele sunt informate despre pericolele pe care le aduce cu sine proasta gestionare a deșeurilor. 

Totodată, din sondaj rezultă necesitatea informării asupra urmărilor pentru sănătate pe care poate să 

le genereze gestionarea ineficientă a deșeurilor pentru populația din mediul rural din Republica 

Moldova. 
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Q5. Considerați că este nevoie de schimbări în sistemul actual de gestionare a deșeurilor? 

 Da, precizați __________________________________________________ 

 Nu 

 

Detalii, în R. Moldova 

 

Detalii, în Ucraina
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Q6. Cine considerați că ar trebui să inițieze aceste schimbări? (bifați toate variantele potrivite) 

 Primăria 

 Cetățenii comunei 

 Școlile  

 Inspectoratul Ecologic de Stat 

 Alte instituții 

 Nu știu/nu răspund 

 

 

Răspunsurile multiple bifate la întrebarea referitoare la schimbările necesare în sistemul actual 

de gestionare a deșeurilor prezintă un nivel foarte înalt de așteptări a acțiunilor din partea autorităților 

locale a respondenților din Republica Moldova (73.3%). Relativ la fel de înalt este și nivelul așteptărilor 

respondenților din Ucraina (78.5%). Totuși, diferența de atitudine este dată de al doilea răspuns oferit 

de către locuitori: 61.6% din respondenții ucraineni consideră că schimbarea trebuie să fie inițiată și 

de către cetățenii comunei, în Republica Moldova doar 21.6% sunt de aceeași părere. Alte instituții 

cum ar fi școlile, Inspectoratul ecologic de stat, autoritățile locale de nivelul 2 sau autoritățile centrale 

sunt menționate mai puțin de către respondenți. 

 

 

 

 

 

 

73.3

21.6

5.1

11.6

0.3

21.9

78.5

61.6

9.2

23.5

4.4

6.4

Primăria

Cetățenii comunei

Școlile

Inspectoratul Ecologic de Stat

Alte instituții, precizați care anume

Nu știu/nu răspund

Republica Moldova Ukraina

http://www.carpineni.md/
http://www.carpineni.speranța.ro/
http://chechelnik.selrada.org.ua/


 

 
This project is co-funded 
by the European Union 

 
Cross-border rural network for green environment 

Транскордонна співпраця сіл за збереження навколишнього 
середовища 

Rețea rurală transfrontralieră pentru un mediu ambiant curat 
 

 
The Territorail Cooperation Programme Moldova-Ukraine is financed by the European Union  

 

Програма територіальної співпраці  Молдова-Україна фінансується Європейським Союзом 
 Programul teritorial comun Moldova-Ucraina finanțat de Uniunea Europeană  

 

 

 

                            This project is implemented by 

                                                          
 www.carpineni.md    www.carpineni.speranța.ro    http://chechelnik.selrada.org.ua/  
 

15 
 

Q7. Cum procedați cu deșeurile generate în gospodăria dvs.?  

 Le duc la pubela serviciului de salubrizare din localitate, am un contract încheiat cu ei 

 Le duc la pubela serviciului de salubrizare din localitate, dar nu am un contract încheiat cu ei 

 Le duc la o groapă de gunoi a comunei 

 Le duc în alte spații nelocuite 

 Le ard 

 Altă variantă 

 

 

Deșeurile generate de gospodării sunt în cea mai mare parte duse la groapa de gunoi a localității de 

către respondenții din Republica Moldova (51.2%) și sunt arse de către jumătate din respondenții din Ucraina 

(50%) Un contract incheiat cu serviciul de salubrizare au 18.4% din respondenții din Republica Moldova și numai 

6,7% din cei din Ucraina. O problemă evidentă pentru mediu în Ucraina rezultă din răspunsul ”le duc în alte spații 

nelocuite” – 14,8% din respondenți procedează astfel. Răspunsul la o întrebare ulterioară arată faptul că prin 

acele spații nelocuite se subînțeleg pădurile din apropiere și terenurile virane din apropierea localităților. Există 

probabilitatea ca numărul celor care duc gunoiul în spații neamenajate să fie mult mai mare, având în vedere 

ponderea celor care au bifat răspunsul ”Altă variantă” fără a detalia – 33.6% în Ucraina și 14.7% în Republica 

Moldova. 
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Q8. Ce cantitate de deșeuri menajere solide produce gospodăria dvs timp de un an? 

□ Sub 80 kg  □ Între 80 și 150 kg □ Între 150 și 300 kg  □ Peste 300 kg 

 

Q9. Ce cantitate de deșeuri menajere lichide (uleiuri folosite, lacuri, vopsele, dezinfectanți, emulsii etc) 

produce gospodăria dvs. timp de un an? 

□ Sub 100 litri  □ Peste 100 litri 

 

Din răspunsurile primite de la populație, dar și de la operatorii de deșeuri din localitate rezultă că 

deșeurile lichide sunt colectate corespunzător doar în mică măsură și nu sunt respectiv cuantificate în totalitate, 

operatorul din Republica Moldova menționând faptul că nu are un sistem de colectare a deșeurilor lichide, iar 

cel din Ucraina – că sunt colectate deșeurile lichide doar în localitatea de tip orășenesc Chechelnyk, fără a 

menționa celelalte localități. 

 

 

6.1

10.0

28.1

55.8

17.1

29.2

24.1

29.6

Sub 80 kg

Între 80 și 150 kg

Între 150 și 300 kg

Peste 300 kg

Ukraina Republica Moldova

99.3

0.7

99.1

0.9

Sub 100 l

Peste 100 l

Ukraina Republica Moldova

http://www.carpineni.md/
http://www.carpineni.speranța.ro/
http://chechelnik.selrada.org.ua/


 

 
This project is co-funded 
by the European Union 

 
Cross-border rural network for green environment 

Транскордонна співпраця сіл за збереження навколишнього 
середовища 

Rețea rurală transfrontralieră pentru un mediu ambiant curat 
 

 
The Territorail Cooperation Programme Moldova-Ukraine is financed by the European Union  

 

Програма територіальної співпраці  Молдова-Україна фінансується Європейським Союзом 
 Programul teritorial comun Moldova-Ucraina finanțat de Uniunea Europeană  

 

 

 

                            This project is implemented by 

                                                          
 www.carpineni.md    www.carpineni.speranța.ro    http://chechelnik.selrada.org.ua/  
 

17 
 

 

 

Q10. Care este distanța pe care trebuie să o parcurgeți până la cel mai apropiat punct de colectare a deșeurilor? 

 20-50 m 

 51-100 m 

 101-250 m 

 Peste 250 m 

 La noi în localitate nu există puncte de colectare a deșeurilor 

 

Q11. Cât de des este colectat gunoiul în localitatea dvs.?  

 O dată pe săptămână 

 2-3 ori pe săptămână 

 Mai mult de 4 ori pe săptămână 

 Zilnic 

 Nu știu 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

Cea mai des menționată problemă este lipsa unui punct de colectare a deșeurilor (63,7% – UA, 45.7% -

RM), iar faptul că mai mult de jumătate din respondenți nu știu graficul de colectare al deșeurilor (56.2%-RM, 

61.6 – UA) demonstrează existența unui punct slab în organizarea procesului de gestionare.  
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Q12. Cât de mulțumiți sunteți de serviciul de salubrizare din localitate 

 Foarte mulțumit 

 Mulțumit 

 Nici mulțumit/nici nemulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulțumit 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

 

 

Una dintre cele mai des menționate probleme de către respondenții din ambele țări este lipsa serviciului 

de colectare al deșeurilor. Totuși, în localitățile unde acestea există un număr aproximativ comparabil se declară 

nemulțumiți și mulțumiți de serviciile prestate. Se declară mulțumiți 11.7% din respondenții din Ucraina și 

nemulțumiți 12.4%. În Republica Moldova se declară mulțumiți de serviciile de salubritate 14.9%, iar nemulțumiți 

– 3.3%, un procent de 6.4% se declară foarte mulțumiți de calitatea serviciilor.  
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Q13. Care sunt motivele nemulțumirii față de serviciile de colectare? 

 Serviciul este prea scump 

 Serviciul nu este prestat corespunzător: 

 Mașinile fac mult zgomot 

 Muncitorii nu au un comportament adecvat 

 Muncitorii solicită bani 

 Deșeurile nu sunt evacuate suficient de frecvent 

 Deșeurile sunt evacuate în momente nepotrivite ale zilei (prea dimineață/prea târziu) 

 Deșeurile sunt evacuate în zile de sărbătoare/weekend 

 Pubelele și instrumentele de lucru nu sunt igienizate 

 Punctul de colectare este prea departe 

 Altele 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

Alte situații ... în Republica Moldova: 

• Asigurarea transportului pentru deșeuri 

• Colectarea să se facă mai des 

• Asigurarea unui număr mare de 
muncitori la serviciul de salubrizare 

 

Alte situații ... în Ucraina: 

• Amenajarea unui centru de sortare a 
deșeurilor 

• Asigurarea transportului pentru deșeuri 

• Amenajarea unui centru de colectare a 
deșeurilor 

• Amplasarea de tomberoane 
• Implicarea serviciului de salubrizare 

  Detalierea motivelor de nemulțumire prezintă o parte a elementelor lipsă ale sistemului  de gestionare 

a deșeurilor din localitățile din arealul de proiect. În Republica Moldova este menționată mai des lipsa resurselor 

umane, iar în Ucraina – lipsa resurselor logistice (tomberoane, transport). 
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Q14.a Sunteți dispus/ă să plătiți suplimentar pentru servicii mai bune de colectare a deșeurilor? (există servicii 

de salubritate) 

 Da, care ar fi suma maximă? ...................MDL(UAH)/lună 

 Nu 

 

Suma maximă pe care ar plăti-o beneficiarii 

 

Q14.b Cât sunteți dispus/ă să plătiți suplimentar pentru servicii de colectare a deșeurilor? (nu există 

servicii de salubritate) 

 Da, care ar fi suma maximă? ...................MDL/lună 

 Nu 

 

 

Suma maximă pe care ar plăti-o beneficiarii 

 

Cei care beneficiază de servicii de salubrizare în Ucraina sunt mai dispuși să plătească suplimentar pentru 

îmbunătățirea serviciilor (62.3% au răspuns ”Da” în Ucraina, și 62.6% au răspuns ”Nu” în R.Moldova). Cei care nu 

beneficiază în prezent de servicii de salubrizare sunt  în mare parte dispuși să plătească pentru acestea: 69.8% - 

”Da” în Ucraina și 54.9% ”Da” în Republica Moldova.   
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Q15. În ultimii trei ani ați efectuat vreo plângere referitoare la serviciul de colectare a deșeurilor? 

 Da 

 Nu 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

Q16. Plângerea d-voastră a fost soluționată? 

 Da 

 Nu 

 Alte situații, detaliați_______________________________________________ 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

 

Cu toate că în majoritatea localităților vizate nu sunt servicii de colectare a deșeurilor, totuși, nici în în 

care acestea există nu au fost plângeri din partea localnicilor referitor la serviciile prestate. Astfel, din 

răspunsurile de mai sus și din cele de la întrebările 15 și 16 (graficele Q15 și Q16) rezultă că cetățenii, chiar dacă 

apreciază ca importantă implicarea autorităților locale în soluționarea problemelor de gestionare a deșeurilor, 

totuși apelează destul de rar sau deloc la acestea pentru remedierea stării de fapt. Astfel se creează situația 

paradoxală în care, chiar dacă există, nemulțumirea de calitatea serviciilor nu ajunge de la cetățeni la autorități. 

Prin urmare, acest aspect trebuie menționat în campaniile de informare, deoarece o plângere poate fi nu doar o 

exprimare a nemulțumirii personale, ci și o sesizare a momentelor ce pot fi îmbunătățite pentru cei care 

gestionează sistemul de colectare a deșeurilor. 
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Q17. Explicați motivul pentru care nu apelați la serviciile de evacuare a deșeurilor prestate de serviciul de 

salubrizare din localitate: 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 Serviciul nu este extins în zona în care locuiesc 

 Serviciul este prea scump 

 Serviciul nu este prestat corespunzător: 

 Mașinile fac mult zgomot 

 Muncitorii nu au un comportament adecvat 

 Muncitorii solicită bani 

 Deșeurile nu sunt evacuate suficient de frecvent 

 Deșeurile sunt evacuate în momente nepotrivite ale zilei (prea dimineață/prea târziu) 

 Deșeurile sunt evacuate în zile de sărbătoare/weekend 

 Pubelele și instrumentele de lucru nu sunt igienizate 

 

Cei care nu apelează la serviciile de evacuare a deșeurilor din localitățile în care acestea există, 

menționează faptul că serviciul nu este extins în zona în care ei locuiesc (19.9% în Republica Moldova, 1.9% în 

Ucraina). În Republica Moldova de asemenea au menționat că serviciile sunt prea scumpe – 9.1% din respondenți, 

iar 6.5 consideră că serviciile nu sunt prestate corespunzător. În Ucraina problemele identificate, din cauza cărora 

nu se apelează la serviciile locale de salubrizare, sunt faptul că muncitorii solicită bani (15% din respondenți au 

menționat acest aspect) și faptul că deșeurile nu sunt evacuate suficient de frecvent – 4% din respondenți. 

Comportamentul muncitorilor, zgomotul făcut de mașinile de colectare si igienizarea pubelelor și instrumentelor 

de lucru au fost apreciate ca având o importanță mai mică, fiind menționate de un număr redus de respondenți 

în ambele țări. 
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Q18. Care este disponibilitatea gospodăriei d-voastră de a utiliza un sistem de colectare selectivă a deșeurilor? 

 Nu sunt disponibil 

 Mai mult sau mai puțin disponibil 

 Disponibil 

 Facem deja colectare selectivă 

 

Q19. Ce tipuri de deșeuri obișnuiți să reciclați? (bifați toate variantele posibile) 

 Hârtie   □ Sticlă    □ Plastic  □ Metale □ Lemn  □ Echipament electronic □ Biodegradabile  

 Alte tipuri de deșeuri   □ Nu reciclez deșeuri   

 

Un număr foarte mic de respondenți au menționat că fac colectare selectivă (4.0% UA și 2.0% RM), 

totuși, este îmbucurător faptul că cea mai mare parte din respondenți – 70% în Ucraina și 59.7% în Republica 

Moldova sunt disponibili de sorta deșeurile. Cu toate acestea, 27% din respondenții din Republica Moldova au 

răspuns că nu sunt disponibili să facă colectare selectivă. Acesta este încă un aspect necesar de a fi inclus în 

activitățile de informare pentru populație, colectarea selectivă fiind primul pas către reciclare și reutilizare a 

resurselor provenite din deșeuri. Cei care deja practică sortarea deșeurilor obișnuiesc să recicleze în special 

hârtia, sticla, plasticul și materialele biodegradabile (acestea fiind utilizate în special în composturi)  
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Q20. Cunoașteți alte persoane care reciclează deșeuri generate în gospodării? 

 Da 

 Nu 

 

Q21. De ce credeți că este importantă reciclarea? 

 Pot sa câștig bani; 

 Protejez mediul; 

 Localitatea mea arată mai bine. 

 

Q22. Există cineva care vine să colecteze sau să cumpere materialele care pot fi reutilizate sau reciclate? 

 Da 

 Nu 

 

Respondenții au indicat că le sunt cunoscute alte persoane care practică colectarea selectivă (37.8% în 

Ucraina vs doar 1.3% în Republica Moldova). Importanța reciclării este cunoscută mai mult din perspectiva 

protecției mediului și din punct de vedere estetic, decât din perspectiva economică. Doar pentru 20% 

respondenți din Ucraina și 4.5% din respondenții din Republica Moldova este cunoscut faptul că din reciclarea 

deșeurilor se pot obține bani. Posibilitatea de a avea un câștig suplimentar din vinderea deșeurilor sortate există 

în mai mare măsură în Ucraina, unde 45.6% au menționat că există cineva care vine să colecteze sau să cumpere 

materialele reciclate. În localitățile vizate de proiect din R. Moldova doar 0.4% din respondenți au menționat că 

au cunoștință de asemenea persoane. 
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Conform Anuarului Inspectoratului Ecologic de Stat pentru anul 2017 din Republica Moldova colectarea 

selectivă este practicată în foarte puține localități din țară, și doar în mediul urban (orașele mari în special) : ”În 

Republica Moldova valorificarea deșeurilor de ambalaje este mică în comparație cu țările din Uniunea Europeană. 

La moment, doar în unele localități este organizată colectarea selectivă a plasticului, fiind instalate containere 

speciale pentru colectare cu predarea ulterioară agenților economici autorizați în domeniul colectării și 

prelucrării deșeurilor din masă plastică. Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost colectate deșeuri din masă 

plastică de către SRL „ABS” (mun. Chișinău) – 2  602,2 tone; SRL „Finplast Prim” (mun. Bălți) – 209,0 tone; SRL 

„Ave Ungheni” (or. Ungheni) – 17,7 tone; SC „Ursachi-Trans” SRL (mun. Chișinău) – 269,765 tone.” 

Q23. Aveți tendința de a recicla materiale în scopul vânzării sau în schimbul altor bunuri? 

 Da 

 Nu 

 

Constatările Inspectoratului Ecologic de Stat sunt confirmate și de către respondenții din localitățile din 

arealul proiectului. Numai 1.3% din respondenți menționează că au tendința de a recicla materiale în scopul 

vânzării sau în schimbul altor bunuri. Ponderea respondenților cu tendință similară în Ucraina este de 53.9%. 

Q24. În cadrul întâlnirilor cu alți membri ai comunității au fost vreodată discutate aspecte ce țin de colectarea, 

transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor? 

 Da 

 Nu 

 

 Tot în localitățile din Ucraina sunt mai des discutate aspecte ce țin de gestionarea deșeurilor la întrunirile 

care au loc în localitate (62.1% UA vs 19.9% RM).  
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Q25. Dețineți cunoștințe despre modurile de colectare și depozitare a deșeurilor? 

 Da 

 Nu 

 

Cunoștințe despre modul de colectare și depozitare al deșeurilor au 73.0% din respondenții din 

Ucraina și numai 25% din respondenții din Republica Moldova. 

Q26. Dacă dețineți cunoștințe, în ce context le-ați dobândit? 

..................................................................................................................................................... 

În R. Moldova, în ordinea relevanței: 
 

1. de la TV 
2. din străinătate 
3. de pe Internet 
4. de la alți oameni din comunitate 
5. auto-informare 

 

În Ucraina, în ordinea relevanței: 
 

1. de pe Internet și TV 
2. auto-informare 
3. din presă 
4. de la cunoștințe 
5. de la alte persoane din comunitate 
6. de la școală 
7. de la radio 
8. din străinătate 
9. de la diferite instruiri/proiecte 
10. de la politicieni 

 

În mediul rural sursele principale de informare cu privire la gestionarea deșeurilor sunt televiziunea, 

internetul, experiența dobândită în străinătate și cunoștințele obținute în comunicarea cu alți oameni din 

comunitate. Totuși, dacă în mediul rural din Republica Moldova televiziunea și internetul sunt cele mai des 

consultate surse, în Ucraina radioul este  citat de un număr destul de mare de respondenți in rând cu primele 

două surse de informare. Auto-informarea din diverse surse este menționată de diferiți respondenți atât în 

Ucraina, cât și în Republica Moldova, ceea ce denotă un interes din partea locuitorilor către subiectul dat. O mare 

importanță dau respondenții experienței obținute sau exemplelor văzute în alte țări, în special în Uniunea 

Europeană. 
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Q27. Credeți că este necesară o campanie de conștientizare a importanței colectării și reciclării deșeurilor în 

rândul oamenilor pentru menținerea localității și a mediului mai curat? 

 Da 

 Nu 

 

Q28. Explicați cum ar trebui să se desfășoare o astfel de campanie? 

În R. Moldova, în ordinea relevanței: 
 

1. Adunări în localitate 
2. Campanii desfășurate în școală 
3. Bannere, pliante 
4. Impunerea de măsuri stricte 

În Ucraina, în ordinea relevanței: 
 

1. Adunări în localitate 
2. Campanii desfășurate în școală 
3. Impunerea de măsuri stricte 
4. Bannere, pliante, articole de presă 

Necesitatea unei campanii de conștientizare a importanței colectării și reciclării deșeurilor pentru 

menținerea localității și a mediului ambiant mai curat este menționată de 79.5% din respondenții din Ucraina și 

de 33.3% din respondenții din Republica Moldova. Este de menționat faptul că campaniile în rândul copiiilor din 

mediul școlar sunt considerate de către respondenții care au detaliat viziunea lor asupra acestor campanii pe 

locul al doilea ca importanță după adunările locuitorilor. In ordinea relevanței în Republica Moldova mai mulți 

respondenți consideră necesară prevenirea prin utilizarea mai multor instrumente de informare și doar apoi 

impunerea măsurilor stricte (amenzile), pe când în Ucraina amenzile sunt considerate prioritare, măsurile de 

informare fiind menționate după acestea. O mare parte a respondenților consideră că aceste măsuri trebuie 

implementate de autoritățile locale de nivelul 1 si 2, dar sunt si respondenți (în ambele țări) care consideră că 

trebuie implementate proiecte distincte de informare. Disponibilitatea de implicare în campaniile de informare 

este de 72.0% în Ucraina și 23.5% în Republica Moldova.(grafic Q29) 

Q29. Ați fi disponibili să vă implicați într-o astfel de campanie? 

 Da 

 Nu 
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Q30. În ce măsură considerați importantă reciclarea deșeurilor ca forma de protejare a mediului înconjurător 

și a naturii? 

 În foarte mare măsură □ În mare măsură □Nici în mare, nici în mică măsură  

 În mică măsură □ În foarte mică măsură 

 

Q31. Care sunt sursele d-voastră de informare cu privire la problemele de mediu: 

 Primărie și instituții publice locale □ Instituții guvernamentale □ TV □ Internet □ Social media  □ Reviste 

 Cărți □ Campanii de informare □ Prieteni □ ONG-uri □ Radio □ Panouri informative 

 

Respondenții au consemnat că importanța reciclării deșeurilor ca formă de protejare a mediului 

înconjurător și a naturii este foarte mare (34.4% - RM, 24.0% - UA) și mare (37.7 – RM și 64.3 – UA). Sursele de 

informare prioritare (fiind o întrebare cu răspuns multiplu) au fost indicate, în ordinea relevanței: Televiziunea, 

Radioul, Internetul, autoritățile publice, social media și prietenii. Mai puțini respondenți au indicat revistele, 

panourile, instituțiile centrale, cărțile, campaniile de informare și ONG-urile ca făcând parte din sursele lor de 

informare. 
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Q32. Vă rugăm să menționați activitățile pe care le efectuați în mod curent, în scopul protejării mediului:  

 Faceți duș în loc de baie în cadă  

 Pe distanțe scurte mergeți pe jos în loc să folosiți transportul  

 Depuneți eforturi pentru a reduce consumul de apă din motive de protecția mediului  

 Depuneți eforturi pentru a reduce consumul de electricitate din motive de protecția mediului  

 Vă informați despre mediul înconjurător  

 Utilizați lăzile pentru compost  

 Alegeți să reciclați sau să reutilizați bunurile din motive de protecția mediului  

 Alegeți produse care sunt prietenoase mediului  

 Plantați copaci  

 Susțineți financiar protejarea speciilor pe cale de dispariție  

 Luați parte la campanii de salubrizare  

 Sunteți membru a unui grup ecologist  

 Luați parte la acțiuni ale ONG-urilor de mediu 

 Scrieți scrisori sau participați la întruniri cu scopul de a proteja mediul înconjurător  

 
 Republica Moldova Ucraina 

Faceți duș în loc de baie în cadă  19.4 25.1 

Pe distanțe scurte mergeți pe jos în loc să folosiți transportul 46.6 56.7 

Depuneți eforturi pentru a reduce consumul de apă din motive de 
protecția mediului 

29 17.2 

Depuneți eforturi pentru a reduce consumul de electricitate din 
motive de protecția mediului 

24.5 16.7 

Vă informați despre mediul înconjurător 10.7 3.8 

Utilizați lăzile pentru compost 24.2 25.8 

Alegeți să reciclați sau să reutilizați bunurile din motive de protecția 
mediului 

2.4 4.1 

Alegeți produse care sunt prietenoase mediului 7.5 2 

Plantați copaci 73.7 67.8 

Susțineți financiar protejarea speciilor pe cale de dispariție 0.3 0.8 

Luați parte la campanii de salubrizare 0.6 18.2 

Sunteți membru a unui grup ecologist 0.3 0.8 

Luați parte la acțiuni ale ONG-urilor de mediu 0.3 2.5 

Scrieți scrisori sau participați la întruniri cu scopul de a proteja 
mediul înconjurător  

0.3 0.5 

Cea mai frecvent efectuată acțiune pentru protecția mediului de respondenții din ambele țări 

este plantarea de copaci: 73.7% - Republica Moldova, 67.8% în Ucraina. Pe locul al doilea ca frecvență 

este mersul pe jos (46.6% - RM vs 56.7% - UA), iar al pe al treilea si al patrulea  –și utilizarea lăzilor 

pentru compost (24.2% - RM vs 25.8% - UA) și reducerea consumului de apă (29% - RM vs 17.2% - UA). 
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Ultima întrebare a chestionarului (Q33) a avut ca scop măsurarea gradului de acord sau 

dezacord al respondenților cu unele afirmații (după caz: etalon sau stereotip) referitoare la protecția 

mediului. 

55.5% de respondenți din Ucraina și 68.1% din Republica Moldova și-au exprimat acordul total, 

iar 34.1% din Ucraina și 10.4% din R. Moldova acordul simplu cu afirmația ” Instituțiile publice ar trebui 

să impună măsuri aspre pentru a opri poluarea”. Dezacord total cu afirmația că ”Nu ar trebui să ne 

facem prea multe griji pentru speciile de animale în curs de dispariție, pentru că pe termen lung 

lucrurile se echilibrează” și-au exprimat 38.8% respondenți din Ucraina și 43.5% din R. Moldova, totuși 

acordul total exprimat de 14.5% din respondenții din Ucraina și răspunsul ”nu mă pot pronunța”, dat 

de 30.9% din respondenții din Republica Moldova denotă faptul că aceste aspecte sunt insuficient 

cunoscute de către populație și campaniile pentru promovarea colectării selective, a gestionării 

responsabile a deșeurilor trebuie însoțite și de date generale referitoare la protecția mediului 

înconjurător și la efectele pentru mediu pe termen lung a atitudinii oamenilor față de gestionarea 

deșeurilor. ” 43,6%(MD) și 51.5% (UA) dintre respondenți consideră că poluarea îî afectează personal 

(exprimând dezacordul total cu afirmația contrară, iar 16.4%(UA) și 8.7%(RM) – simplul dezacord). 

Totuși, aproximativ o treime din respondenți consideră că poluarea nu-i afectează sau nu se pot 

pronunța asupra acestei probleme. ” Cursuri despre protecția mediului ar trebui predate în școli” – cu 

această afirmație își exprimă acordul total 56.2% respondenți din Ucraina și 62.3% respondenți din R: 

Moldova, iar  30.6%(UA) și 13.3%(MD) își exprimă acordul simplu cu această afirmație.  

Referitor la afirmația ”Efectele economiei moderne sunt mai importante, decât poluarea pe 

care o generează” își exprimă dezacordul total 31.1%(UA) și 41.7%(RM), doar dezacordul 19.4(UA) și 

11.3(RM),  un număr mare de respondenți au ales să nu se pronunțe (29.8%-RM și 11.9%-UA) iar peste 

un sfert din respondenții din Ucraina și mai mult de 8% din respondenții din Republica Moldova și-au 

exprimat acordul cu afirmația dată. Ultima afirmație a întrebării a fost ”Natura se purifică de la sine și nu 

este nevoie să ne îngrijorăm de efectele poluării” cu care și-au exprimat acordul total 2% (UA) și 4.8% (RM), iar 

66.4%(UA) și 45.3%(RM) și-au exprimat dezacordul total referitor la aceasta. 

Q33. Vă rugăm să vă exprimați gradul d-voastră de acord cu privire la următoarele aspecte de mai jos (1 – 

dezacord total; 5 – acord total; 88– nu mă pot pronunța) 

a. Instituțiile publice ar trebui să impună măsuri aspre pentru a opri poluarea 1     2     3     4     5    88 

b. Nu ar trebui să ne facem prea multe griji pentru speciile de animale în curs de 
dispariție, pentru că pe termen lung lucrurile se echilibrează 

1     2     3     4     5    88 

c. Poluarea nu mă afectează pe mine, personal 1     2     3     4     5    88 

d. Cursuri despre protecția mediului ar trebui predate în școli 1     2     3     4     5    88 

e. Efectele economiei moderne sunt mai importante, decât poluarea pe care o 
generează 

1     2     3     4     5    88 

f. Natura se purifică de la sine și nu este nevoie să ne îngrijorăm de efectele 
poluării 

1     2     3     4     5    88 

 

Instituțiile publice ar trebui să impună măsuri aspre pentru a opri poluarea 
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Nu ar trebui să ne facem prea multe griji pentru speciile de animale în curs de dispariție, pentru că pe termen 

lung lucrurile se echilibrează 

 

 

Poluarea nu mă afectează pe mine, personal 
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Cursuri despre protecția mediului ar trebui predate în școli 

 

Efectele economiei moderne sunt mai importante, decât poluarea pe care o generează 

 

Natura se purifică de la sine și nu este nevoie să ne îngrijorăm de efectele poluării 

 

3.9

1.5

10.5

13.3

62.3

8.5

0.7

0.7

2.9

30.6

56.2

9.0

Dezacord total

Dezacord

Nici acord, nici dezacord

Acord

Acord total

Nu mă pot pronunța

Ukraina Republica Moldova

41.7

11.3

9.1

3.5

4.6

29.8

31.1

19.4

11.5

14.8

11.5

11.9

Dezacord total

Dezacord

Nici acord, nici dezacord

Acord

Acord total

Nu mă pot pronunța

Ukraina Republica Moldova

45.3

9.6

8.3

3.1

4.8

29.0

66.4

14.9

7.1

2.4

2.0

7.1

Dezacord total

Dezacord

Nici acord, nici dezacord

Acord

Acord total

Nu mă pot pronunța

Ukraina Republica Moldova
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În concluzie, studiul de piață a relevat o serie de aspecte importante referitor la 

comportamentul locuitorilor din arealul de implementare al proiectului ”Rețea rurală transfrontalieră 

pentru un mediu ambiant curat”, precum conștientizarea necesității îmbunătățirii sistemului de 

gestionare a deșeurilor, importanța informării cu privire la sortare, reciclare, reutilizare și modalitățile 

de eliminare finală a deșeurilor ce nu pot fi prelucrate, a relevat sursele de informare cel mai des 

utilizate de către cetățenii din două țări și a conturat un șir de sugestii de la locuitori referitor la 

soluționarea problemelor cu care se confruntă. Necesitatea abordării problemelor de mediu în 

ansamblul lor nu diminuează importanța domeniului gestionării deșeurilor, ci doar prezintă acest 

domeniu ca fiind una din părțile incluse în sistemul acțiunilor ce sunt necesare de a fi întreprinse pentru 

păstrarea patrimoniului natural și economisirea resurselor naturale. Ca un exemplu: instalarea 

tomberoanelor cu o capacitate potrivită și asigurarea evacuării deșeurilor va duce la renunțarea la 

arderea gunoiului, care respectiv duce la un aer mai curat, respectiv la îmbunătățirea mediului de trai 

pentru oameni și a habitatului pentru animalele sălbatice, respectiv la o calitate a vieții superioară celei 

existente. Iar șirul de exemple poate fi continuat. Studiul relevă legături strânse între elementele de 

logistică, politici publice, implicare comunitară și atitudine civică. Astfel, conștientizarea importanței 

unui comportament civilizat și responsabil față de deșeurile generate de societate ajută la sporirea 

contribuției fiecărei persoane și organizații pentru protejarea mediului ambiant. 
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Anexa A – Instrumentul de cercetare în rândul populației 

Gestionarea și colectarea deșeurilor din ........... 

1. Care dintre următoarele componente ale gestionării deșeurilor le aplicați în gospodăria dvs.: 

□ Colectarea □ Sortarea □ Transportul □ Depozitarea  □ Valorificarea □ Reciclarea □ Eliminarea (distrugerea) 

2. Vă rugăm să aproximați cantitatea de deșeuri generată în gospodăria d-voastră în fiecare săptămână, din 

care: 

 Deșeuri organice ___________kg 

 Deșeuri din hârtie ___________kg 

 Deșeuri din plastic ___________kg 

 Deșeuri din sticlă ___________kg 

 Alte tipuri de deșeuri ___________kg 

3. Considerați că gestionarea deșeurilor este o problemă pentru localitatea dvs.? 

 Da, detaliați __________________________________________________ 

 Nu  
 

4. Aveți cunoștință de probleme de sănătate care s-ar putea datora gestiunii proaste a deșeurilor? 

 Da, detaliați __________________________________________________ 

 Nu 

 

5. Considerați că este nevoie de schimbări în sistemul actual de gestionare a deșeurilor? 

 Da, precizați __________________________________________________ 

 Nu 

 

6. Cine considerați că ar trebui să inițieze aceste schimbări? (bifați toate variantele potrivite) 

 Primăria 

 Cetățenii comunei 

 Școlile  

 Inspectoratul Ecologic de Stat 

 Alte instituții, precizați care anume:_____________________________________ 

 Nu știu/nu răspund 

 

7. Cum procedați cu deșeurile generate în gospodăria dvs.?  

 Le duc la pubela serviciului de salubrizare din localitate, am un contract încheiat cu ei 

 Le duc la pubela serviciului de salubrizare din localitate, dar nu am un contract încheiat cu ei 

 Le duc la o groapă de gunoi a comunei 

 Le duc în alte spații nelocuite 

 Le ard 

 Altă variantă, precizați care anume:_____________________________________ 

 

8. Ce cantitate de deșeuri menajere solide produce gospodăria dvs timp de un an? 

□ Sub 80 kg  □ Între 80 și 150 kg □ Între 150 și 300 kg  □ Peste 300 kg 
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9. Ce cantitate de deșeuri menajere lichide (uleiuri folosite, lacuri, vopsele, dezinfectanți, emulsii etc) produce 

gospodăria dvs timp de un an? 

□ Sub 100 litri  □ Peste 100 litri 

10. Care este distanța pe care trebuie să o parcurgeți până la cel mai apropiat punct de colectare a deșeurilor? 

 20-50 m 

 51-100 m 

 101-250 m 

 Peste 250 m 

 La noi în localitate nu există puncte de colectare a deșeurilor 

 

11. Cât de des este colectat gunoiul în localitatea dvs.?  

 O dată pe săptămână 

 2-3 ori pe săptămână 

 Mai mult de 4 ori pe săptămână 

 Zilnic 

 Nu știu 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

12. Cât de mulțumiți sunteți de serviciul de salubrizare din localitate 

 Foarte mulțumit 

 Mulțumit 

 Nici mulțumit/nici nemulțumit 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulțumit 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

13. Care sunt motivele nemulțumirii față de serviciile de colectare? 

 Serviciul este prea scump 

 Serviciul nu este prestat corespunzător: 

 Mașinile fac mult zgomot 

 Muncitorii nu au un comportament adecvat 

 Muncitorii solicită bani 

 Deșeurile nu sunt evacuate suficient de frecvent 

 Deșeurile sunt evacuate în momente nepotrivite ale zilei (prea dimineață/prea târziu) 

 Deșeurile sunt evacuate în zile de sărbătoare/weekend 

 Pubelele și instrumentele de lucru nu sunt igienizate 

 Punctul de colectare este prea departe 

 Altele 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

14. Sunteți dispus/ă să plătiți suplimentar pentru servicii mai bune de colectare a deșeurilor? 

 Da, care ar fi suma maximă? ...................MDL/lună 

 Nu 
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Dacă nu există serviciu de salubritate, Cât sunteți dispus/ă să plătiți suplimentar pentru servicii de colectare a 

deșeurilor?  

 Da, care ar fi suma maximă? ...................MDL/lună 

 Nu 

 

15. În ultimii trei ani ați efectuat vreo plângere referitoare la serviciul de colectare a deșeurilor? 

 Da 

 Nu 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

16. Plângerea d-voastră a fost soluționată? 

 Da 

 Nu 

 Alte situații, detaliați_______________________________________________ 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 

Pentru cei care nu au contract cu  serviciul de salubrizare din localitate – întrebarea 7 

17. Explicați motivul pentru care nu apelați la serviciile de evacuare a deșeurilor prestate de serviciul de 

salubrizare din localitate: 

 La noi în localitate nu există serviciu de colectare a gunoiului 

 Serviciul nu este extins în zona în care locuiesc 

 Serviciul este prea scump 

 Serviciul nu este prestat corespunzător: 

 Mașinile fac mult zgomot 

 Muncitorii nu au un comportament adecvat 

 Muncitorii solicită bani 

 Deșeurile nu sunt evacuate suficient de frecvent 

 Deșeurile sunt evacuate în momente nepotrivite ale zilei (prea dimineață/prea târziu) 

 Deșeurile sunt evacuate în zile de sărbătoare/weekend 

 Pubelele și instrumentele de lucru nu sunt igienizate 

 

COLECTARE SELECTIVĂ; DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

18. Care este disponibilitatea gospodăriei d-voastră de a utiliza un sistem de colectare selectivă a deșeurilor? 

 Nu sunt disponibil 

 Mai mult sau mai puțin disponibil 

 Disponibil 

 Facem deja colectare selectivă 
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19. Ce tipuri de deșeuri obișnuiți să reciclați? (bifați toate variantele posibile) 

 Hârtie    

 Sticlă     

 Plastic   

 Metale  

 Lemn   

 Echipament electronic 

 Biodegradabile  

 Alte tipuri de deșeuri    

 Nu reciclez deșeuri   

 

20. Cunoașteți alte persoane care reciclează deșeuri generate în gospodării? 

 Da 

 Nu 

 

21. De ce credeți că este importantă reciclarea? 

 Pot sa câștig bani; 

 Protejez mediul; 

 Localitatea mea arată mai bine. 

 

22. Există cineva care vine să colecteze sau să cumpere materialele care pot fi reutilizate sau reciclate? 

 Da 

 Nu 

 

23. Aveți tendința de a recicla materiale în scopul vânzării sau în schimbul altor bunuri? 

 Da 

 Nu 

 

PERCEPȚII & SURSE DE INFORMARE 

24. În cadrul întâlnirilor cu alți membri ai comunității au fost vreodată discutate aspecte ce țin de colectarea, 

transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor? 

 Da 

 Nu 

25. Dețineți cunoștințe despre modurile de colectare și depozitare a deșeurilor? 

 Da 

 Nu 

 

26. Dacă dețineți cunoștințe, în ce context le-ați dobândit? 

..................................................................................................................................................... 

27. Credeți că este necesară o campanie de conștientizare a importanței colectării și reciclării deșeurilor în 

rândul oamenilor pentru menținerea localității și a mediului mai curat? 

 Da 

 Nu 
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28. Explicați cum ar trebui să se desfășoare o astfel de campanie? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

29. Ați fi disponibili să vă implicați într-o astfel de campanie? 

 Da 

 Nu 

 

30. În ce măsură considerați importantă reciclarea deșeurilor ca forma de protejare a mediului înconjurător și 

a naturii? 

 În foarte mare măsură 

 În mare măsură 

 Nici în mare, nici în mică măsură 

 În mică măsură 

 În foarte mică măsură 

 

31. Care sunt sursele d-voastră de informare cu privire la problemele de mediu: 

 Primărie și instituții publice locale 

 Instituții guvernamentale 

 TV 

 Internet 

 Social media  

 Reviste 

 Cărți 

 Campanii de informare 

 Prieteni 

 ONG-uri 

 Radio 

 Panouri informative 

 

32. Vă rugăm să menționați activitățile pe care le efectuați în mod curent, în scopul protejării mediului: 

 Faceți duș în loc de baie în cadă  

 Pe distanțe scurte mergeți pe jos în loc să folosiți transportul  

 Depuneți eforturi pentru a reduce consumul de apă din motive de protecția mediului  

 Depuneți eforturi pentru a reduce consumul de electricitate din motive de protecția mediului  

 Vă informați despre mediul înconjurător  

 Utilizați lăzile pentru compost  

 Alegeți să reciclați sau să reutilizați bunurile din motive de protecția mediului  

 Alegeți produse care sunt prietenoase mediului  
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 Plantați copaci  

 Susțineți financiar protejarea speciilor pe cale de dispariție  

 Luați parte la campanii de salubrizare  

 Sunteți membru a unui grup ecologist  

 Luați parte la acțiuni ale ONG-urilor de mediu 

 Scrieți scrisori sau participați la întruniri cu scopul de a proteja mediul înconjurător  

 
33. Vă rugăm să vă exprimați gradul d-voastră de acord cu privire la următoarele aspecte de mai jos (1 – 

dezacord total; 5 – acord total; 88– nu mă pot pronunța): 

Instituțiile publice ar trebui să impună măsuri aspre pentru a opri poluarea 1     2     3     4     5    88 

Nu ar trebui să ne facem prea multe griji pentru speciile de animale în curs de 
dispariție, pentru că pe termen lung lucrurile se echilibrează 

1     2     3     4     5    88 

Poluarea nu mă afectează pe mine, personal 1     2     3     4     5    88 

Cursuri despre protecția mediului ar trebui predate în școli 1     2     3     4     5    88 

Efectele economiei moderne sunt mai importante, decât poluarea pe care o 
generează 

1     2     3     4     5    88 

Natura se purifică de la sine și nu este nevoie să ne îngrijorăm de efectele poluării 1     2     3     4     5    88 

 

DATE DE IDENTIIFICARE RESPONDENT 

Localitate:_________________ Stradă: __________________________________ 

Telefon:__________________________________________________________ 

G1. Genul Masculin Feminin  

G2. Vârsta 
(ani) 

18 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56- 65 Peste 65 

G4. 

Ocupaţia 

 

elev 

/student 
salariat 

lucrător activ 

(ex.drept de autor, 

PFA, etc.) 

întreprinzăt

or 
casnic pensionar șomer 

G5. Ultima 

şcoală 

absolvită 

1. fără 

studii 

2.școala 

primară 

3.gimnaz

iu 

4.școala 

profesional

ă 

5.școală 

medie 

6. 

liceu/ 

colegiu 

7. facultate 

G6. Venit 

personal 

lunar 

≤1500 

MDL 

1501 – 

3000 MDL 

3001- 

6000 

MDL 

6001 – 

9000 MDL 

9001 – 

12000 MDL 

Peste 12000 

MDL 

Nu 

răspund 

G8. Nr. persoane în 

gospodărie 
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Anexa B – Instrumentul de cercetare în rândul operatorilor de deșeuri 

Cod operator_____ Nr. chestionar_____ 

Gestionarea și colectarea deșeurilor din _______________ 

34. Care este cantitatea totală de deșeuri menajere colectată anual de la populație? 

În 2017 

În 2016 

În 2015 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

35. Care este cantitatea medie totală pe locuitor a deșeurilor menajere solide colectate în anul 

2017? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

36. Care este cantitatea medie totală pe locuitor a deșeurilor menajere lichide în anul 2017? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

37. Ce tipuri de transport utilizați pentru transportarea deșeurilor? Detaliați. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

38. Ce tipuri de depozitare a deșeurilor colectate de la populație utilizați? Detaliați. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

39. Care este periodicitatea colectării deșeurilor menajere de la populație? Detaliați. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

40. Cum sunt gestionate deșeurile după colectare? Detaliați. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

41. Este aplicată colectarea selectivă a deșeurilor? 

 Da  

 Nu 

 

42. Dacă răspunsul la întrebarea 8 este ”Da”, care sunt deșeurile si cantitatea colectată: 

 Deșeuri organice ___________kg 

 Deșeuri din hârtie ___________kg 

 Deșeuri din plastic ___________kg 
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 Deșeuri din sticlă ___________kg 

 Alte tipuri de deșeuri ___________kg 

 

43. Dacă răspunsul la întrebarea 8 este ”Nu”, care este motivul pentru care colectarea selectivă 

nu este aplicată? Detaliați. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

44. Planificați să aplicați colectarea selectivă? 

 Da . Detaliați. ___________________________________________________ 

 Nu. Detaliați. ____________________________________________________ 

45. Câte puncte de colectare sunt amplasate pe teritoriul ce aparține localității: 

În localitate _____________ 

În afara localității_______________ 

 

PERCEPȚII & SURSE DE INFORMARE 

 

46. Întreprinderea dvs desfășoară activități de informare a populației referitor la colectarea, transportul, 

tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor? 

 Da 

 Nu 

 

47. Credeți că este necesară o campanie de conștientizare a importanței colectării și reciclării deșeurilor în 

rândul oamenilor pentru menținerea localității și a mediului mai curat? 

 Da 

 Nu 

 

48. Explicați cum ar trebui să se desfășoare o astfel de campanie? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

49. Întreprinderea dvs este disponibilă să se implice într-o astfel de campanie? 

 Da 

 Nu 

 

50. În ce măsură considerați importantă reciclarea deșeurilor ca forma de protejare a mediului înconjurător și 

a naturii? 

 În foarte mare măsură 

 În mare măsură 

 Nici în mare, nici în mică măsură 

 În mică măsură 

 În foarte mică măsură 
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51. Vă rugăm să menționați activitățile pe care le efectuază întreprinderea în mod curent, în scopul protejării 

mediului: 

 Informează populația despre mediul înconjurător  

 Colaborează cu intreprinderi care reciclează sau reutilizează bunuri din motive de protecția 

mediului  

 Plantează copaci  

 Susține financiar protejarea speciilor pe cale de dispariție  

 Inițiază campanii de salubrizare în care implică сetățenii 

DATE DE IDENTIIFICARE RESPONDENT 

Denumirea instituției___________________________________________________________________ 

Localitate:_________________ Stradă: __________________________________ 

Telefon:__________________________________________________________ 

Număr de populație în localitate _______________________________ 

Numele și prenumele reprezentantului care a furnizat datele _________________________________ 

Numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei cu funcție de conducere: 

_______________________________________________________________ 
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Anexa C – Lista surselor online consultate 

  
Pagina web a Biroului Naţional de Statistică al 
Republicii Moldova 
 

http://www.statistica.md/  
 

Pagina web a Serviciului de Stat de Statistică al 
Ucrainei 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/  
 

Pagina web a Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii 
Moldova   
 

http://www.madrm.gov.md/  
 

Pagina web a Ministerului Ecologiei și 
Resurselor Naturale al Ucrainei 
 

https://menr.gov.ua/  

Pagina web a Uniunii Europene 
 

http://europa.eu/  

Pagina web a Serviciului de Statistică a Uniunii 
Europene 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

Pagina web a Inspectoratului Ecologic de Stat 
al Republicii Moldova 
 

http://ies.gov.md/  

Pagina web a Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Construcției, Gospodăririi 
Comunale și Locuinței al Ucrainei 

http://www.minregion.gov.ua/  
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