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Cuprins Politicile de atenuare în R. Moldova

Procesul de dezvoltare al politicilor 

Instrumente economice 

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră

Rezultatele calculelor 



Politici de atenuare în sectorul deșeuri 

Deșeuri 

• Strategia de gestionare a deșeurilor în RM 
pentru anii 20132027, HG nr. 248/2013

• Legea privind deşeurile nr. 209 din 
29.07.2016

Ape uzate 

• Strategia de alimentare cu apă și sanitaţie
(2014-2028), HG nr. 99/2014

• Programul Naţional pentru implementarea 
Protocolului privind Apa și Sănătatea în RM 
pentru anii 2016-2025, HG nr. 1063/2016



Planificarea regională a managementului deșeurilor 
solide

• construcția depozitelor regionale de deșeuri municipale, se va 
efectua conform noilor regelementări aprobate prin  Regulamentul 
privind depozitarea deşeurilor, în baza Legii privind deșeurile

Strategia de 
gestionare a 
deşeurilor în

Republica Moldova 
pentru anii 2013-
2027 Hotărârea
Guvernului Nr. 

248 din 10.04.2013

• crearea reţelelor de colectare separată a deşeurilor vegetale, dejecţiilor
animaliere, deşeurilor de la prelucrarea lemnului; 

• promovarea proiectelor privind valorificarea energetică a deşeurilor
vegetale, acolo unde valorificarea materială nu este fezabilă

• crearea capacităţilor de colectare  a deşeurilor de ambalaje

• promovarea şi implementarea principului „responsabilitatea 
producătorului

• Centrului de gestionare a deşeurilor periculoase, prevăzut de articolul 62 
pentru soluţionarea problema infrastructurii de gestionare a deşeurilor
periculoase



Obiectivul general - asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată 
pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătăţirea
sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării

Strategia de 
alimentare cu apă și

sanitaţie (2014-
2028), HG nr. 

99/2014

• descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie

• extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi sanitaţie şi creşterea gradului de acces al 
populaţiei la aceste servicii

• apă potabilă 2018 – a) conectarea a 61957 persoane noi; b) reabilitarea unui număr de 42 staţii de tratare a apei în 
scopul potabilizării; c) construirea a 9 staţii noi de tratare a apei; d) reabilitarea a 890 km reţea; e) construirea a 508 km 
de reţea nouă;

• apă potabilă 2028 – a) conectarea a 652892 persoane noi; b) construirea a 344 staţii noi de tratare a apei; 

• apă uzată 2018 – a) conectarea a 101077 persoane noi; b) reabilitarea unui număr de 29 staţii de epurare a apei uzate; c) 
construirea a 20 staţii noi de epurare a apei; d) reabilitarea a 511 km de reţea de canalizare; e) construirea a 566 km de 
reţea de canalizare nouă;

• apă uzată 2028 – a) conectarea a 652892 persoane noi; b) construirea a 1.959 km de reţea de canalizare nouă. 

• promovarea principiilor economiei de piaţă şi atragerea capitalului privat



Măsuri de atenuare a emisiilor de GES în sectorul deşeuri 
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Descurajarea stocării deşeurilor la depozitele de deşeuri menajere solide şi încurajarea reciclării, fiind stabilite
următoarele obiective ale politicii de stat:

•pînă în 2018 introducerea sistemelor de colectare separată a hârtiei, metalelor, maselor plastice şi sticlei;

•pînă în 2020, pregătirea pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor la minim global de 30% din masă totală:

•cel puţin, hârtia, metalele, masele plastice şi sticla provenind din produsele casnice şi, 

•fluxuri de deşeuri provenite din alte surse, similare deşeurilor care provin din consumul casnic;

•pînă în 2020, pregătirea pentru reutilizare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiunilor de rambleiere la un nivel minim de 
55% din masă totală:

•a deşeurilor nepericuloase provenind din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale

asigurarea cu servicii de canalizare a întregii zone urbane, precum şi a obiectelor sociale din zona rurală.

Incinerarea și coincinerarea deșeurilor de orice proveniență este interzisă, cu excepția deșeurilor rezultate din 
activitatea medicală.

Micşorarea emisiilor de metan de la depozitele de deşeuri menajere solide şi de la stațiile de epurare a apelor

Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor biodegradabile; recuperarea energiei stocate în deşeuri şi ape uzate



Proiectele Mecanismului Dezvoltării Nepoluante a Protocolului de la Kyoto 

Producerea biogazului din pulpă de sfeclă de zahăr presată în cadrul fabricii de producere a 
zahărului Südzucker Moldova” (Drochia, Republica Moldova)

• reducerea emisiilor de GES produse în procesul de descompunere a reziduurilor de sfeclă de zahăr, în mărime de 8 mii 
tone CO2 echivalent în primul an de implementare a proiectului şi 32 mii tone CO2 echivalent în al zecelea an

„Captarea biogazului şi producerea energiei electrice la depozitul de deşeuri menajere solide din 
Ţînţăreni” (municipiul Chişinău, Republica Moldova),

• „TEVAS GRUP” SRL. 

• în primul an de creditare este planificată reducerea emisiilor de GES în mărime de cca 53 mii tone CO2 echivalent, iar în al 
zecelea an de circa 47 mii tone CO2 echivalent



Prognozele emisiilor GES 

La aplicarea scenariile SM și SMA s-a ținut cont de:

• dezvoltarea infrastructurii regionale de eliminare a 
deșeurilor, prin constructia depozitelor de DMS regionale 
și a statiilor de transfer, în conformitate cu Strategia de 
gestionare a deșeurilor

• aplicarea standardelor UE și celor naţionale; 

• extinderea sistemului actual  de colectare primară și
depozitare a deșeurilor din mediul urban în cel rural

• îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă și
sanitaţie.



2016-2020

• DMS - creștere cu circa 5% 
anual, extinderea
sistemelor de colectare a 
deșeurilor în zonele rurale

• deşeurile industriale - o 
creștere anuală cu 1 %

• Consumul de proteine –
creștere cu 2 %

2020-2025

• Generarea DMS –
stabilizare

• Rata de generare a deșeu 
industriale – creștere cu 
0,5% anual

• Consumul de proteine –
creștere cu 3 %  

2026-2030

• Rata de generare a DMS -
descreștere cu 1% anual, 
avînd la baza tendințele 
demografice

• deşeurile industriale -
creștere cu 0.5 % anual 

• Arderea deșeurilor medicale -
descreștere cu 10 %  

• Consumul de proteine –
creștere cu 3.5 %

Scenariul cu Măsuri (SM)

Arderea DMS urban – descreștere de la 20 la 0%

Arderea deșeurilor medicale– descreștere cu 5 % anual 

Cota conectării populaţiei la canalizarea centralizată către anul 2030 - 85 % - urban, 25 % rural 

Arderea DMS rural – descreștere de la 40 % la 10 %

Reducerea emisiilor de GES direct provenite de la sectorul deşeuri pe contul captării CH4



2016-2020

• DMS - creștere cu circa 5% 
anual, extinderea sistemelor 
de colectare a deșeurilor în 
zonele rurale

• deşeurile industriale - o 
creștere anuală cu 1 %

• Consumul de proteine –
creștere cu 2 %

2020-2025

• Generarea DMS –
stabilizare

• Deșeu industriale –
creștere cu 0,5% anual

• Consumul de proteine –
creștere cu 3 %  

2026-2030

• Rata de generare a DMS -
descreștere cu 1% anual, 
avînd la baza tendințele 
demografice

• deşeurile industriale -
creștere cu 0.5 % anual 

• Arderea deșeurilor medicale -
descreștere cu 20 %

•

• Consumul de proteine –
creștere cu 3.5 %

Scenariul cu Măsuri Adiționale (SMA)

Arderea DMS urban – descreștere de la 20 la 0%

Arderea deșeurilor medicale– descreștere cu 10 % anual 

Cota conectării populaţiei la canalizarea centralizată către anul 2030 - 85 % - urb, 25 % rur 

Arderea DMS rural – descreștere de la 40 % la 10 %

Reducerea cu 20% a emisiilor de GES direct provenite de la sectorul deşeuri pe contul captării CH4

Conectarea urban – creștere 10 
%, rural 15%



1990 2010 2015 2020 2025 2030

SM

5. Deșeuri 1408.5 1397.1 1345.9 1470.03 1204.2 1239.7

5A. Depozite de deşeuri menajere solide 1046,73 1137,85 1087,17 1220,71 970,18 1011,88

5C. Incinerarea și arderea în aer liber a 

deșeurilor
8,8 8,1 8 0,8 0,1 0

5D. Epurarea apelor uzate 352,96 252,11 250,69 248,79 233,98 227,77

SMA

5. Deșeuri 1408.5 1397.1 1345.9 1427.6 1155.5 1171.6

5A. Depozite de deşeuri menajere solide 1046,73 1137,85 1087,17 1220,71 970,18 996,06

5C. Incinerarea și arderea în aer liber a 

deșeurilor
8,8 8,1 8 0,7 0,1 0

5D. Epurarea apelor uzate 352,96 252,11 250,69 206,15 185,27 175,50

Prospecţiunile emisiilor de CH4 de la sectorul deşeuri, Gg CO2 echivalent
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Prospecţiunile emisiilor de N2O de la sectorul deşeuri, Gg CO2 echivalent

1990 2010 2015 2020 2025 2030

SM
5. Deșeuri 89.7 69.4 69.8 68.3 68.7 69.2
5C. Incinerarea și arderea în 
aer liber 1.8 1.7 1.7 0.2 0.0 0.0
5D. Epurarea apelor uzate 87.9 67.7 68.1 68.1 68.7 69.2

SMA
5. Deșeuri 89.7 69.4 69.8 68.3 68.7 69.2
5C. Incinerarea și arderea în 
aer liber

1.8 1.7 1.7 0.2 0.0 0.0

5D. Epurarea apelor uzate 87.9 67.7 68.1 68.1 68.7 69.2
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1990 2010 2015 2020 2025 2030

SM

5. Deșeuri 1515.37 1483.30 1431.29 1540.05 1273.18 1314.70

5A Depozite de deșeuri 1046.73 1137.85 1087.17 1220.71 970.18 1011.88

5C Incinerarea și arderea în aer liber 27.72 25.62 25.30 2.46 0.34 0.16

5D Epurarea apelor uzate 440.91 319.83 318.81 316.88 302.66 302.66

SMA

5. Deșeuri 1515.37 1483.30 1431.29 1497.33 1224.34 1240.84

5A Depozite de deșeuri 1046.73 1137.85 1087.17 1220.71 970.18 996.06

5C Incinerarea și arderea în aer liber 27.72 25.62 25.30 2.38 0.21 0.05

5D Epurarea apelor uzate 440.91 319.83 318.81 274.24 253.95 244.73
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Total CO2 eq SM

73,86 kt 

Prospecțiunile emisiilor agregate de GES de la sectorul deșeuri, kt CO2, echivalent



Vă mulțumesc pentru atenție !!!!!

Oficiul Prevenirea Poluării Mediului,

Instituția Publică ”Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”,

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

Tel/fax. (+ 373 22) 22 25 42        

E-mail: info@eppo.md
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