
Anexa nr.1 la decizia nr 1/7 din __.03.2022 

Plan de acțiuni pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor în perioada 2022 – 2024 în orașul Telenești 
       Luând în considerare 

 Obiectivul strategic «Ameliorarea calității mediului ambiant» din Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului Telenești pentru perioada 2020 

– 2025, aprobată prin decizia Consiliului orășenesc Telenești nr. 2/1 din 18 iulie 2020,  

și ținând cont de 

 Principiul transparenței și consultării cu cetățenii privind luarea deciziilor; 

 Concluziile atelierului de consultare din 15/02/2022 a Grupului de inițiativă format din locuitorii or Telenești,  

Primăria orașului Telenești își propune următoarele acțiuni strategice pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor din oraș: 

Acțiune 
Perioada de 

implementare 
Responsabil 

Costuri, mii 
lei 

Sursă 
finanțare 

Indicator de monitorizare 

Obiectiv 1: Consolidarea cadrului normativ 

Ținta 1: Elaborarea și aprobarea actelor strategice de planificare în vederea implementării unui Sistem Integrat de Management a Deșeurilor 

1.1 Elaborarea unui regulament privind 
organizarea și funcționarea serviciului 
de salubrizare 

aprilie – iunie 
2022 

Primăria 
ÎM Salubrizare 

  Regulament privind organizarea și 
funcționarea serviciului de 
salubrizare elaborat și aprobat 

1.2 Elaborarea unui regulament privind 
colectarea selectivă a ambalajelor şi 
deșeurilor din ambalaje de la populație 

aprilie – iunie 
2022  

Primăria 
ÎM Salubrizare 

  Regulament privind colectarea 
selectivă a ambalajelor şi deșeurilor 
din ambalaje de la populație 
elaborat și aprobat 

Obiectiv 2: Dezvoltarea capacității instituționale 

Ținta 2: Întărirea capacitații administrative și a responsabilității în aplicarea legislației privind deșeurile.  

Instruirea personalului cu atribuții de responsabil de mediu și managementul deșeurilor 

2.1 Participarea angajaților primăriei și 
a ÎM Salubrizare la diverse sesiuni de 
instruire, conferințe, forumuri, schimb 
de experiență, vizite de studiu privind 
gestionarea deșeurilor  

2022 - 2024 Primăria 
ÎM Salubrizare 

 Bugetul local 
Bugetul ÎM 
Donatori 
Guvernul RM 

• Numărul de angajați instruiți în  
domeniu 

• Numărul de formări în realizarea 
unei campanii de informare 
precum și în aplicarea 
prevederilor legale în gestionarea 
deșeurilor. 
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Obiectivul 3: Informarea și conștientizarea părților implicate 

Țintă 3: Creşterea gradului de conștientizare în privința consecințelor practicilor inadecvate de gestionare a deșeurilor.  
Organizarea și realizarea inițiativelor de educare și conștientizare. 

3.1 Campanie de informare în oraș 
privind creșterea gradului de 
conștientizare a principiul 3U – redu, 
reutilizează, reciclează. 
 

2022 – 2024  Primăria 
ÎM Salubrizare 
Instituțiile publice 
Societatea Civilă 

 Buget local 
Ministerul 
Mediului 
Donatori 

• Numărul de programe 
educaționale și conștientizare 
despre utilitatea compostării si 
colectării selective organizate,  

• Numărul de locuitori care practică 
colectarea selectivă 

• Numărul de campanii de 
salubritate realizate. 

• Creșterea volumului de deșeuri 
colectate selectiv 

• Numărul de instituții publice și 
private care compostează 
individual și colectează selectiv 
deșeurile. 

3.2 Organizarea orelor de dirigenție în 
școli și grădinițe privind educarea 
copiilor și elevilor despre necesitatea de 
compostare și colectare selectivă a 
deșeurilor. 

2022 – 2024 Școlile și 
grădinițele 

  

3.3 Crearea infrastructurii necesare 
pentru compostarea și colectarea 
selectivă a deșeurilor în grădinițe și școli 
și implicarea copiilor și elevilor în 
proces. 

2022 – 2023  Școlile și 
grădinițele 

 Bugetul Local 
Donatori 

Obiectiv 4: Implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor 

Ținta 4: Lărgirea fluxurilor de deșeuri și cantităților de deșeuri colectate selectiv. 

4.1 Creșterea volumului de deșeuri din 
plastic colectat. 
 

2023 - 2024 ÎM Salubrizare 
Agent economic 

  • Cel puțin 50 % din totalul de 
plastic colectat 

4.2 Instalarea punctelor de colectare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice. 

2022 - 2024 ÎM Salubrizare 
Agent economic 

  • Nr. platformelor de colectare a 
deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice 

4.3 Instalarea punctelor de colectare a 
hârtiei și cartonului. 

2022 - 2024 ÎM Salubrizare 
Agent economic 

  • Cel puțin 2000 kg de hârtie și 
carton colectat și reciclat până în 
anul 2024. 

4.4 Creșterea cantității de deșeuri 2022 - 2024 ÎM Salubrizare   • Cel puțin 50 de lăzi de compostare 
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organice compostate. instalate în or. Telenești 
• Numărul de gospodării care 

compostează individual în 
gospodării casnice 

Obiectivul 5: Îmbunătățirea sistemului de colectare și transport a deșeurilor  

Ținta 5: Îmbunătățirea capacității de colectare a deșeurilor prin modernizarea parcului de mașini și echipamente 

5.1 Dotarea poligonului pentru deşeuri 
cu echipamentul și tehnica necesară 
 

2022 - 2024 ÎM Salubrizare 
Primăria 

 Buget local 
Ministerul 
Mediului 
Ministerul 
Infrastructurii 
și Dezvoltării 
Regionale 
Donatori 

• Numărul de mașini de colectare 
cu compactor operaționale,  

• Numărul de pubele noi instalate,  
• Numărul de consumatori 

deserviți,  
• Frecvența de colectare de 2 ori pe 

săptămână pentru toți 
consumatorii. 

Obiectivul 6: Colectarea și evidența datelor privind deșeurile 

Ținta 6: Dezvoltarea unei bazei de date clare și relevante despre deșeuri.  
Observarea progresiei multianuale a dinamicii cantităților și fluxurilor de deșeuri gestionate 

6.1 Crearea unei baze de date privind: 
- tipul de deșeuri colectate; 
- volumul deșeurilor colectate; 
- locurile de depozitare; 
- nr și starea platformelor de colectare 

a deșeurilor; 
- nr și starea containerelor individuale; 
- nr de gospodării ce compostează 

individual; 
- nr de beneficiari ai serviciului 

(persoane fizice și juridice); 
- nr de plătitori ai serviciului; 
- nr de beneficiari care au datorii. 

2022 - 2024 ÎM Salubrizare   • Ținerea registrului la zi a 
cantităților colectate și depozitate 

• Cantitate de plastic colectată și 
reciclată calculată și monitorizată,  

• Cantitate de deșeuri electrice și 
electronice colectată și reciclată 
calculată,  

• Cantitate de deșeuri compostate. 



 


