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Proiectul privind Deșeurile Solide din 

Moldova 

Țara: MOLDOVA 

Numărul proiectului: 52512 

Sectorul de afaceri: Infrastructura municipală și de mediu 

Tipul notificării: de Stat 

Categoria de mediu: B 

Data Aprobării: 30 noiembrie 2022 

Statut: 

Data dezvăluirii PSD in Limba engleză:                   

Semnat 

 

4 octombrie 2021 

 

Descrierea Proiectului 

Un împrumut suveran de până la 25 milioane euro acordat Republicii Moldova.  

Investiția propusă ("Proiectul") va finanța investiții prioritare pentru îmbunătățirea serviciilor de 

management al deșeurilor solide în întreaga țară, stabilirea sistemelor integrate de management 

al deșeurilor solide în trei Zone participante de Management al Deșeurilor, în conformitate cu 

Strategia Națională de Management al Deșeurilor din Moldova ("SNMD") și angajamentele țării  

în temeiul Acordului de Asociere cu UE. Proiectul este un pas important către servicii durabile 

de management al deșeurilor solide în Moldova. 

 

Împrumutul va fi acordat în patru tranșe. Tranșa I va fi angajată la semnarea împrumutului și va 

co-finanța investițiile în Zona 5 de Management al Deșeurilor, care include raioanele Ungheni, 

Nisporeni și Călărași ("ZMD 5"). Tranșa IV va fi angajată la semnarea împrumutului și va finanța 

costurile de personal ale Unității de implementare a proiectului ("UIP") și costurile de auditare 

ale contului special. Următoarele tranșe II și III vor finanța ZMD 8 (include raioanele Briceni, 

Edineț, Ocnița și Dondușeni) și ZMD 1 (include raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, precum și 

raioanele Vulcănești, Ceadir-Lunga și Comrat din UTA Găgăuzia) respectiv, conform solicitării 

Guvernului Republicii Moldova și ulterior validării a acestora prin studii de fezabilitate.  
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Obiectivele Proiectului 

Proiectul este primul proiect de management al deșeurilor solide la scară largă din Moldova si 

care implică mai multe regiuni. Acesta își propune să îmbunătățească și să extindă serviciile de 

management al deșeurilor solide în Zonele participante de Management al Deșeurilor și să 

abordeze provocările de mediu. 

Impactul Tranziției 

ETI 64 

Proiectul va susține calitatea de „Bună Guvernanţă” prin consolidarea și extinderea serviciilor 

de management al deșeurilor solide, introducerea taxelor de recuperare a costurilor pentru 

utilizatorii infrastructurii și adoptarea Contractelor de Servicii Publice ("CSP") pentru a stabili 

aranjamente contractuale transparente pentru furnizarea de servicii de management al 

deșeurilor solide.  

 

Proiectul va promova, de asemenea, calitatea „Verde” prin stabilirea unor practici mai durabile 

de management al deșeurilor solide, în conformitate cu standardele de mediu ale UE și prin 

aducerea unor beneficii substanțiale pentru mediu prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon 

și metan.  

Proiectul conține aspecte legate de gen, sprijinind autoritățile regionale și operatorii în 

elaborarea unui Plan de acțiuni pentru egalitatea de șanse, inclusiv printr-o campanie de 

sensibilizare care vizează normele de gen prejudiciabile, legate de managementul deșeurilor 

solide. 

Informații despre Client 

MOLDOVA, SUVERAN 

• Împrumutatul: Republica Moldova, reprezentată de Ministerul Finanțelor. Implementarea 

Proiectului va fi coordonată de Ministerul Mediului, principala autoritate de stat care 

elaborează politici și reglementări cu privire la managementul deșeurilor.  

• Beneficiari: Autoritățile locale și operatorii sistemelor de management al deșeurilor solide.  

 

Finanțarea oferită de BERD 

25,000,000.00 EUR  

Costul Total al Proiectului 

68,100,000.00 EUR 
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Se preconizează că totalul investițiilor capitale va fi de cca. 68,1 milioane EUR. Împrumutul  

BERD va fi co-finanțat printr-un împrumut de 25 milioane EUR de la Banca Europeană de 

Investiții ("BEI"). Se preconizează că Tranșa I va fi co-finanțată printr-un grant investițional de 

până la 5,6 milioane EUR din Parteneriatul pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de 

Est ("E5P"). Tranșele II și III de asemenea, se preconizează că vor fi co-finanțate cu granturi  

investiționale de la donatori internaționali. 

 

Adiționalitate 

Banca este adițională datorită: 

• Structurii de finanțare: investițiile BERD sunt necesare pentru a completa pachetul de 

finanțare. 

• Schimbării de politici, sectoriale, instituționale sau de reglementare: Proiectul va stabili o 

operațiune regională consolidată de gestionare a deșeurilor solide în fiecare ZMD și va 

mandata introducerea tarifelor după principiul de recuperare a costurilor. 

• Stabilirii standardelor: implicarea BERD în Proiect va ajuta Clientul să atingă standarde mai 

înalte pentru a oferi servicii de gestionare a deșeurilor solide la nivel de țară.  

• Cunoștințelor, inovării și consolidării capacităților: BERD oferă expertiză, inovație, 

cunoștințe și/sau capacități care sunt esențiale pentru realizarea la timp a obiectivelor 

Proiectului. 

• Egalității de gen: Sprijin în elaborarea unui Plan de acțiune privind egalitatea de șanse și 

lansarea unei campanii de sensibilizare a publicului cu privire la managementul deșeurilor 

solide. 

 

Rezumat de Mediu și Social 

Categoria B (ESP 2019). Impacturile de mediu și social ("M&S") asociate componentelor care 

urmează să fie finanțate în cadrul acestui Proiect sunt specifice locației și pot fi ușor identificate 

și gestionate. Analiza pentru ZMD 5 a fost efectuată cu asistența consultanților M&S externi în, 

care au pregătit o evaluare M&S, un rezumat non-tehnic ("NTS"), un Plan de implicare a părților 

interesate ("SEP"), un cadru de achiziție a terenurilor și de relocare("LARF") și un Plan de acțiuni 

de Mediu și Social ("ESAP"). ZMD 5 a fost, de asemenea, obiectul unei evaluări de impactul 

asupra mediului conform cerințelor naționale ("EIA"), care a fost aprobată în 2018. Analiza 

pentru ZMD ulterioare este în curs de desfășurare - ZMD 1 și ZMD 8 sunt ambele în categoria 

B. 

ZMD 5 este situată în centrul Moldovei, cu o populație de aproximativ 180.000 de locuitori. 

Prezentul Proiect va moderniza o parte semnificativă a sistemului de management al deșeurilor 

din Moldova în conformitate cu standardele UE și în sprijinul Strategiei Naționale de 

Management al Deșeurilor. Pentru ZMD 5, Proiectul va introduce separarea surselor și 

recuperarea deșeurilor și va stabili depozite de deșeuri conforme cu cerințele UE, inclusiv 

tratarea nămolului și colectarea gazelor de depozit. Proiectul va duce la închiderea a până la 100 



PUBLIC 

Pagina 4 

PUBLIC 

de gropi de gunoi mici negestionate, iar îmbunătățirea managementului deșeurilor va duce la 

evitarea emisiilor de GES. 

Construcția și exploatarea unui nou depozit de deșeuri pot fi asociate cu riscuri și impacturi de 

M&S  și a fost convenit un ESAP pentru a asigura implementarea proiectului în conformitate cu 

cerințele de performanță ale BERD. Proiectul va elabora și implementa planuri de management 

de mediu și sociale operaționale și de construcție, un SEP și mecanisme de soluționare a 

plângerilor pentru angajați și comunități locale. Alte impacturi potențiale ar putea fi legate de 

poluarea solului sau a apelor subterane, mirosuri și impacturi vizuale. Acestea pot fi abordate cu 

ușurință printr-o bună proiectare a proiectului și gestionare a locației, așa cum este susținut de 

ESAP. Fondurile de Cooperare Tehnică ("CT") vor sprijini Susținerea pentru Implementarea 

Proiectului și Programul pentru Dezvoltarea Corporativă și Participarea Părților Interesate . 

Achiziții sau relocări de terenuri pentru ZMD 5 nu sunt necesare, iar colectori de deșeuri nu au 

fost identificați în locațiile sale și nici la gropile asociate. Având în vedere potențialul de 

achiziționare a terenurilor, inclusiv impactul asupra colectorilor de deșeuri din alte locații ZMD 

sau gropi de deșeuri, a fost pregătit un LARF, convenit cu Clientul. Dacă se confirmă impactul 

asupra terenurilor sau asupra mijloacelor de trai, Clientul va pregăti și implementa un plan de 

relocare conform LARF și cerințelor de performanță nr. 5, convenite. BERD va monitoriza 

implementarea angajamentelor M&S prin raportarea anuală de către Client și UIP. 

Cooperarea Tehnică şi Finanţarea in formă de Grant 

Se preconizează că fiecare tranșă, în care BERD își asumă rolul de IFI lider, va beneficia de CT 
individualizată înainte și după semnarea Acordului de Împrumut. Anumite sarcini pot fi 
combinate pentru mai multe tranșe/ZMD pentru a realiza economii de scară, după caz, care vor 
include:  
 

Anterior semnării: 

 Studiu de Fezabilitate pentru a evalua aspecte comerciale, tehnice, juridice, 

instituționale, de reziliență la schimbările climatice, de mediu și sociale, precum și 

modalități de achiziție și implementare a Proiectului. Acest exercițiu a acoperit ZMD 5, 8 

și 1 în cadrul Proiectului. Costul total al exercițiului este de 474.000 EUR, finanțat de 

Suedia. 

 

Post-semnare: 

 Sprijin pentru implementarea Proiectului și supravegherea construcției  pentru trei 

Tranșe (ZMD 5, 8 și 1) pentru a asista Clientul în pregătirea licitațiilor, evaluarea și 

atribuirea contractelor pentru a asigura calitatea contractării, supravegherea lucrărilor și 

raportarea, pentru a facilita implementarea eficientă și la timp a Proiectului în 

conformitate cu cerințele BERD și BEI privind împrumuturile și politicile. Costul estimat 

pentru fiecare Tranșă este de până la 0,8 milioane EUR preconizat a fi finanțat de un 

donator internațional și/sau SSF și de Client.  

 Programul de Dezvoltare Corporativă și Participare a Părților Interesate pentru cele trei 

Tranșe (ZMD 5, 8 și 1) care vizează îmbunătățirea performanței comerciale, operaționale 

și de mediu a operatorilor regionali, dezvoltarea și adoptarea Contractelor de Servicii 
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Publice, precum și dezvoltarea și punerea în aplicare a Programului de Participare a 

Părților Interesate, inclusiv a campaniilor de sensibilizare a publicului, după caz. Se 

preconizează că costul estimat al fiecărui exercițiu va fi de până la 0,9 milioane EUR (până 

la 0,3 milioane EUR per Tranșă), preconizat a fi finanțat de un donator internațional și/sau 

de SSF. 

 

Informații de Contact ale Companiei 

Anatolie Risina-Director,  
Instituția Publică "Oficiul Național pentru Implementarea Proiectelor de Mediu"  
anatolie.risina@onipm.gov.md   
+37360933009,  
str. Gheorghe Tudor nr. 5; mun. Chișinău; Republica Moldova 
 

Ultima actualizare a PSD 

23 Dec 2022 

Înțelegând tranziția 

Informațiile suplimentare privind abordarea BERD referitoare la măsurarea impactului tranziției 
sunt disponibile aici. 

Oportunități de afaceri 

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați compania client.  

Pentru oportunități de afaceri cu BERD (care nu au legătură cu achizițiile) contactați:  

Tel: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Pentru proiectele din sectorul guvernamental, vizitați EBRD Procurement: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

Informații generale 

Întrebările pot fi puse folosind Formularul pentru întrebări al BERD. 

Politica socială și de mediu (PSM) 

PSM și cerințele de performanță asociate (CP) stabilesc modalitățile prin care BERD 
implementează angajamentul de a promova "o dezvoltare durabilă și de mediu".  PSM și CP 
includ prevederi specifice pentru ca clienții să respecte cerințele aplicabile ale legislației 
naționale privind informarea și consultarea publică, precum și să instituie un mecanism de 
contestații pentru a primi și a facilita soluționarea preocupărilor și nemulțumirilor părților 
interesate, în special cu privire la performanța socială și de mediu a clientului și a proiectului.  
Proporțional cu esența și amploarea  riscurilor și impacturilor de mediu, și sociale ale unui 

mailto:anatolie.risina@onipm.gov.md
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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proiect, BERD solicită suplimentar clienților săi să facă publică  informația, după caz, cu privire 
la riscurile și efectele care decurg din proiecte sau să realizeze consultări cu părțile interesate și 
să ia în considerare și să răspundă la feedback-ul lor.   

Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în PSM. 

Integritate și conformitate   

Biroul Șefului de Conformitate a BERD  (OCCO) promovează buna guvernare și asigură 
aplicarea celor mai înalte standarde de integritate pentru toate activitățile băncii, în 
conformitate cu cele mai bune practici internaționale.  Evaluarea integrității este efectuată în 
privința tuturor clienților băncii pentru a se asigura că proiectele nu prezintă riscuri inacceptabile 
de integritate sau reputaționale pentru Bancă. Banca consideră că identificarea și soluționarea 
problemelor la etapele de aprobare a evaluării proiectului este cel mai eficient mi jloc de 
asigurare a integrității tranzacțiilor Băncii.  OCCO joacă un rol-cheie în aceste eforturi de 
protejare și, de asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor de integritate după realizarea 
investițiilor. 

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, corupție și 
conduită incorectă în proiectele finanțate de BERD.  Oricine, atât în cadrul sau în afara Băncii, 
care are suspiciuni de  fraudă sau corupție ar trebui să prezinte un raport scris Șefului de 
Conformitate la  e-mailul compliance@ebrd.com.  Toate problemele raportate vor fi 
prezentate   OCCO pentru analiză. Toate rapoartele, inclusiv cele anonime, vor fi examinate.  
Rapoartele pot fi făcute în orice limbă a Băncii sau a țărilor în care activează  Banca. Informațiile 
furnizate trebuie realizate cu bună-credință. 

Politica de Informare Publica (PIP) 

PIP stabilește modul în care BERD face publice informațiile și se consultă cu părțile interesate 
pentru a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, politicilor și operațiunilor 
sale după intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2020 .  Vă rugăm să vizitați pagina Politica de 
Informare Publica  pentru a afla ce informații sunt disponibile pe site-ul BERD.   

Întrebările pot fi puse folosind formularul pentru întrebări al BERD. 

Mecanismul independent de responsabilitate a proiectului (IPAM)   

În cazul în care eforturile de a aborda problemele de mediu, sociale sau de dezvăluire publică cu 
clientul sau banca nu reușesc (de exemplu, prin Mecanismul de Contestatii pentru Proiecte sau 
prin implicarea directă cu conducerea Băncii), persoanele și organizațiile pot încerca să abordeze 
preocupările prin intermediul mecanismului Independent de responsabilitate a proiectului 
(IPAM) al BERD.   

IPAM analizează în mod independent problemele de proiect despre care se crede că au cauzat 
(sau ar putea cauza) prejudicii.  Scopul Mecanismului este: să susțină dialogul între părțile 
interesate din Proiect pentru a soluționa problemele ce țin de mediu, sociale și de informare 
publică; să determine dacă Banca s-a conformat cu Politicile Sociale și de Mediu sau 
prevederile  ce țin de Politica de Informare Publica; și, dacă este cazul, de a interveni în cazul 
non-conformării cu aceste politici, în timp ce este prevenită  nerespectarea acestora de către 
Bancă. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html


PUBLIC 

Pagina 7 

PUBLIC 

Vă rugăm să vizitați Pagina web a mecanismului independent de responsabilizare a 
proiectelor pentru a afla mai multe despre IPAM și mandatul său; cum să trimiteți o 
solicitare pentru examinare; sau contactați IPAM prin e-mail ipam@ebrd.com pentru a obține 
îndrumări și mai multe informații despre IPAM și cum să trimiteți o solicitare.  

 

https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com



