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Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile 
cele mai importante prevederi  

Implementarea Legii nr. 209 din 29.07. 2016 privind deșeurile 
( în  vigoare din 23.12.2017) 
 Aprobarea regulamentelor de punere în aplicare a Legii 
privind deșeurile:    

 - Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice  (DEEE) 

 - Regulamentul cu privire la depozitele de deșeuri 

 - Regulamentul privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și    
acumulatori  

 - Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 

- Regulamentul privind depozitarea deșeurilor 

 

Crearea mecanismelor economice pentru implementarea principiului de 
responsabilitate extinsă a producătorului (pentru DEEE, ambalaje, uleiuri uzate, 
baterii și acumulatori, vehicule scoase din uz) 

 



Acte normative aprobate 
 Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea Listei 
deșeurilor, care prezintă Clasificatorul deșeurilor periculoase şi nepericuloase;  

 - Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 7 martie 2018 pentru aprobarea 
Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care 
prevede gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și  

 - Hotărîrea Guvernului nr. 373  din  24 aprilie 2018 Regulamentul privind 
Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți; 

 - Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru pentru aprobarea 
Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și 
informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora; 

 -a fost aprobat la Guvern și proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 
aprobarea Conceptului Sistemului Informațional Automatizat „Managementul 
Deșeurilor” (SIA MD), 



Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile 
cele mai importante prevederi  

 Articolul 11. Atribuțiile autorităților administrației publice 
locale 

 Articolul 25. Procedura de eliberare a autorizaţiei de mediu 
pentru gestionarea deşeurilor  

 Autorizaţia de mediu pentru gestionarea deşeurilor se eliberează pentru:      

 1) activităţile de colectare a deşeurilor; 

 2) activităţile de transport al deşeurilor, 

 3) activităţile de tratare a deşeurilor; 

 4) activitățile de eliminare a deşeurilor prin depozitare.  

 Autorizaţia  se eliberează gratuit pentru o perioadă de 5 ani 

  

  

  
 
       



Prevederile art. 54 al Legii nr. 209 din 29.07.2016 
privind deșeurile  
 

 Proiectul Regulamentului privind ambalajele și deșeurilre de ambalaje a fost 
elaborat în conformitate cu art. 54 al Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind 
deșeurile . 

 Transpune Directiva Parlamentului si Consiliului European 94/62/CE din 20 
decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje   

 Articolul 54. 

 Deşeurile de ambalaje 

   
(1) Se supun prevederilor prezentei legi toate ambalajele puse la dispoziție pe piață, 
indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în 
activităţile economice, comerciale, în gospodăriile private sau în orice alte activităţi, 
precum şi toate deşeurile de ambalaje care nu mai corespund scopului pentru care 
au fost fabricate, indiferent de modul de generare, de recuperare, de depozitare, de 
reciclare sau de valorificare. 

 



Obligațiuni conform Regulamentului dec ambalaj și 
deșeuri de ambalaje 
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 - Stabileşte obligaţiuni pentru producători – asigurarea etichetării produselor/ aplicarea 

simbolurilor caracteristice, poartă răspundere financiară pentru organizarea sistemelor 

individuale sau colective  de preluare gratis, colectare separată, tratare, valorificare, 

eliminare a produselor ce au devenit deşeu, 

 - Oferă informaţii staţiilor de tratare privind construcţia, dezmembrarea obiectelor devenite 

deşeuri, 

- Se înregistrează în Registrul producătorilor de produse ce cad sub această categorie, 

- Asigura evidenţa plasării pe piaţă a acestor produse pe durata a 5 ani, 

- Raportează la MM anual cantitatea de produse plasate pe piaţă, 

- Prezintă dovada unui sistem propriu sau colectiv de gestionare a categoriei de deşeuri ca 

cade sub incidenţa REP, 

- Asigură realizarea ţintelor de colectare, reciclare a produselor ce au devenit deşeuri, 

 derulează programe educaţionale şi de informare a publicului. 

 

-Stabileşte responsabilităţi şi pentru distribuitori – înregistrarea în Registrul 

producătorilor de produse din categoria dată, asigură evidenţa plasării pe piaţă a produselor 

pe o perioadă de 5 ani, raportează anual cantităţile de produse plasate pe piaţă, oferă un 

sistem de preluare gratuită a produselor ce au devenit deşeu, livrează produsele ce au 

devenit deşeu fie producătorului sau staţiei de tratare, prezintă dovada sistemului individual 

sau aderarea la un sistem colectiv pt preluare gratis a produselor ce au devenit deşeu. 
 



Starea actuală a sistemului de gestionare 
a deșeurilor                                                   Fg.1 

 

 

 

 

Doar 10% din deșeurile reciclabile sunt recuperate, restul 90% 

sunt transportate la gunoiști  



Estimarea cantității de deșeuri de ambalaje municipale generate 

in prezent în Republica Moldova 

Raion/Municipiu 
Cantitatea deșeuri de ambalaje 

municipale (mii tone) 

r. Anenii Noi 1,31 

r. Basarabeasca 0,70 

r. Briceni 1,35 

r. Cahul 3,25 

r. Călărași 1,69 

r. Cantemir 0,95 

r. Căușeni 2,12 

r. Cimișlia 1,16 

r. Criuleni 1,17 

r. Dondușeni 0,84 

r. Drochia 1,98 

r. Dubăsari 0,45 

r. Edinet 2,01 

r. Fălești 1,88 

r. Florești 1,89 

r. Glodeni 1,08 

r. Hîncești 2,27 

r. Ialoveni 1,97 

r. Leova 1,10 

Municipiul Bălti 10,13 

Municipiul Chișinău 50,51 

r. Nisporeni 1,23 

r. Ocnița 1,21 

r. Orhei 3,01 

r. Rezina 1,00 

r. Rîșcani 1,30 

r. Singerei 1,69 

r. Soldanești 0,74 

r. Soroca 2,85 

r. Stefan Voda 1,14 

r. Strășeni 2,08 

r. Taraclia 1,12 

r. Telenești 1,16 

U.T.A. Găgăuzia 4,81 

r. Ungheni 3,18 

Total deșeuri ambalaje municipale 116,35 



Cantitatea de deșeuri de ambalaje municipale estimate a 

se genera în prezent pe raioane/municipii 



Estimarea cantității totale de deșeuri de ambalaje generate în 

prezent în Republica Moldova inclusiv și pe pe tip de 

material 

Deșeuri de ambalaje    

Cantitatea deșeuri de 

ambalaje municipale 

(mii tone) 

Deșeuri ambalaje 

municipale 
116,35 

Deșeuri ambalaje 

industrie, comerț 
49,87 

Total deșeuri de 

ambalaje 
166,22 

Estimarea cantității totale de                                                  Generate pe tip de material 

deșeuri de ambalaje                   Tab.1                                                                        Tab.2 

Deșeuri ambalaje pe tip de 

material 

Cantitatea 

(mii tone) 

Hîrtie și carton 66,49 

Sticla  33,24 

Plastic 31,58 

Lemn  24,93 

Metal 9,97 

TOTAL 166,22 



Ponderea deșeurilor de ambalaje pe tip de 

material, medie europeana 

Structura medie a 

deseurilor de ambalaje (in 

procente de masa), in 

conformitate cu Eurostat, 

este: 40 % deseuri de 

ambalaje de hartie si 

carton, 20 % deseuri de 

ambalaje de sticla, 19 % 

deseuri de ambalaje de 

plastic, 15 % deseuri de 

ambalaje de lemn si 6% 

deseuri de ambalaje 

metalice 



Deșeurile de ambalaje municipale estimate a se genera în prezent 

pe raioane/municipii                                                                      Fig.2 



Estimarea cantității totale de deșeuri de ambalaje generate în 

prezent în Republica Moldova inclusiv și pe tip de material 

Deșeuri de ambalaje    

Cantitatea deșeuri de 

ambalaje municipale 

(mii tone) 

Deșeuri ambalaje 

municipale 
116,35 

Deșeuri ambalaje 

industrie, comerț 
49,87 

Total deșeuri de 

ambalaje 
166,22 

Estimarea cantității totale de                                                  Generate pe tip de material 

deșeuri de ambalaje                   Tab.1                                                                        Tab.2 

Deșeuri ambalaje pe tip de 

material 

Cantitatea 

(mii tone) 

Hîrtie și carton 66,49 

Sticla  33,24 

Plastic 31,58 

Lemn  24,93 

Metal 9,97 

TOTAL 166,22 



Vă mulțumim pentru atenție! 

Svetlana Bolocan,  

Șef Direcție politici de management al deșeurilor și substanțelor  

Chimice, svetlana.bolocan@madrm.gov.md 


