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Sistemul de management eficient a gestionării deșeurilor

este bazat pe două elemente strâns legate între ele:

• Colectarea selectivă a deșeurilor

• Taxa de salubrizare.

Combinația acestor două elemente este secretul

nostru, care funcționează după principiul „PLĂTEȘTI

CÂT ARUNCI” încurajând colectarea selectivă și care

conduce la reducerea semnificativă a deșeurilor
depozitate.
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Ne-am bazat pe soluții simple dar eficiente care ne-au permis cu 

forțe proprii, cu mijloace alocate din bugetul local să construim 

un serviciu de salubrizare eficient. 
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Serviciul de 

colectare centralizat 

a deșeurilor

• În anul 2020 a fost procurată o autospecială

uzată și a fost creat Serviciu de management

al deșeurilor bazat pe colectarea selectivă și

valorificarea deșeurilor reciclabile.

• Serviciul de colectare centralizat a deșeurilor

din localitate se face conform unui grafic lunar

în saci special marcați, eliberați de primărie în

acest sens.
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Una din soluțiile simple a fost renunțarea din start la tomberoane care sunt destul de costisitoare și 
colectarea deșeurilor în saci care sunt mult mai accesibili din punt de vedere financiar.



Calitatea serviciilor de salubrizare 

depind și de taxa de salubrizare.
În satul Mereni am reușit să implementăm o taxă 

echitabilă și accesibilă care a fost ușor acceptată de 

comunitate și funcționează după principiul „plătești cât 

arunci”.

Taxa este de 100 lei/m3 de deșeuri pentru persoanele 

fizice și juridice (Oamenii procură în avans saci 

marcați cu inscripție specială cu volumul de 0,1 m3 

care costă 10 lei/sac). ASTĂZI DESERVIM PESTE 

80% DIN GOSPODĂRIILE INDIVIDUALE. 
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pentru persoanele fizice și juridice



Calitatea serviciilor de selectivă a 

deșeurilor reciclabile 
Total construite 26 de platforme pentru colectarea selectivă

a plasticului (inclusiv PET-uri) și a sticlei. Avem spații

special amenajate pentru colectarea și depozitarea

deșeurilor vegetale și separat a deșeurilor de construcții.

La fel, recent a fost dat în exploatare o locație de tip închis

pentru colectarea centralizată a cartonului. Iar în timpul

apropiat planificăm amenajarea unui spațiu pentru colectarea
centralizată a deșeurilor electrocasnice.

Deșeurile reciclabile (plastic, sticlă, carton) sunt preluate de

către companie specializată în reciclarea deșeurilor, ceea de

constituie un venit suplimentar de circa 60 mii lei pentru
localitate.
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26 de platforme pentru colectarea 

selectivă a plasticului (inclusiv PET-

uri) și a sticlei

locație de tip închis pentru 

colectarea centralizată a cartonului

spații pentru colectarea și 

depozitarea deșeurilor vegetale

spații pentru colectarea  separată a 

deșeurilor din construcții



1.Voința de implicare activă în găsirea unei soluții fezabile;

2.Comunicarea informației. Cea mai majoră provocare, care face dificilă

implementarea unui sistem de management a deșeurilor la nivel local este

comunicarea eficientă și sensibilizare opiniei publice vizavi de gestionarea

corectă a deșeurilor mai ales când vine vorba de colectarea selective;

3.Mijloacele financiare disponibile (care în cazul localității Mereni nu sunt

foarte mari). Venit din colectarea deșeurilor pentru anul 2021 a constituit 270

mii lei iar cheltuieli 250 mii lei.

Probleme cheie


