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Cu privire la unele măsuri de implementare a
recomandărilor asupra “Raportului auditului
privind gestiunea deșeurilor periculoase și de
producție, impactul adițional” aprobat prin
Hotărârea Curţii de Conturi nr.28 din 22 iunie 2017
În rezultatul auditului de conformitate privind gestiunea deșeurilor periculoase
și de producție in raonul Hincești, efectuat de către Curtea de Conturi in anul 2017
sa constatat un șir de neconformități.
Sistemul actual de gestiune a deșeurilor periculoase și de producție din raionul
Hînceşti nu este integrat și bazat pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” și pe
un mecanism de responsabilitate extinsă a producătorului pentru gestiunea deșeurilor,
similar celui comunitar, urmare cărui fapt acesta nu asigură minimalizarea
potențialelor amenințări pentru mediul înconjurător şi populație. Astfel, circa 80%
din deșeurile de producție generate anual în raion sunt eliminate la depozite și
gunoiști, de rând cu cele menajere solide, excepție făcând deșeurile periculoase, care
sunt stocate pe teritoriul unor agenți economici, din lipsa unor întreprinderi dotate cu
tehnologii și utilaj special pentru distrugerea/eliminarea lor.
În domeniul gestiunii deșeurilor, substanțelor chimice și poluării industriale,
pericolelor industriale, din totalul de 18 acțiuni prevăzute pentru a fi realizate în anii
2014-2016 conform Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, nu au fost realizate 11 acțiuni,
nivelul de realizare constituind 39,0%. Un impact negativ asupra atingerii
obiectivelor stabilite în documentele de politici și strategii în domeniul gestiunii
deșeurilor a fost nealocarea din fondurile speciale a mijloacelor financiare necesare,
iar unele dintre cele alocate s-au utilizat contrar scopului propus. Ca urmare, la
executarea funcției de administrare și management public, Ministerul Mediului și
unele instituții din subordine nu au asigurat în deplină măsură conformitatea per
sistem, auditul relevând unele probleme și deficiențe la implementarea, evaluarea și
raportarea sistemului de control intern. Actualul sistem de control ecologic de stat
este ineficient, datorită neefectuării controalelor în baza riscurilor, fiind necesară
consolidarea capacităților instituționale şi tehnice în domeniul respectiv. Formularea

concluziei generale de audit rezultă din neconformitățile/deficiențele și
problematicile constatate în cadrul sistemului actual de gestiune a deșeurilor
periculoase și de producție, nesoluționarea cărora va avea un impact negativ asupra
mediului și sănătății populației. În acest sens, concluzia auditului indică necesitatea
sporirii trecerii de la economia liniară existentă în Republica Moldova la economia
circulară bazată pe reciclare.
In conformitate cu art.24 alin. (2) Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul
financiar public intern, Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, HG nr.248
din 10.04.2013 privind implementarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în
Republica Moldova pentru anii 2013-2027, a Hotărîrii Parlementului nr.234 din
16.11.2017 privind Raportul anual 2016 al Curții de Conturi în vederea auditului
privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional, precum
si in temeiul art. art.43 (2), 46(1) a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
raional Hînceşti DECIDE:
1.Se ia act de informare asupra “Raportului auditului de conformitate asociat
auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție,
impactul aditional pe r-nul Hincesti” aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.28
din 22 iunie 2017 si informatia prezentată spre examinare pe marginea Raportului,
anexa nr.1.
2. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea managmentului de
gestionare a deşeurilor în r-nul Hincesti conform Hot.Guvernului nr.248 din
10.04.2013 pentru anii 2018-2027 si a realizarii Hotaririi Curtii de Conturi nr.28 din
22.06.2017 asupra Raportului auditului privind gestiunea deșeurilor periculoase și de
producție, impactul aditional pe r-nul Hincesti, anexa nr.2.
3. Se obliga sefii subdiviziunilor Consiliului Raional (DAA - dl Sirbu I, DECTdna Nichifor E, SCGCD -dna Rascu M, DÎ-dna Tonu V, Institutiile Medico-Sanitare
Publice fondate de CR) în colaborare cu organele APL de nivelul I si serviciile
desconcentrate ale r-nului (Inspectia Ecologica, DRSA, CSP Hincesti, alte servicii de
specialitate):
3.1 Să întreprindă măsuri pentru lichidarea neconformitaţilor constatate în
domeniul gestionarii deseurilor de orice natură și implementarea recomandărilor
oferite de auditul Curții de Conturi în domeniul gestionat conform Planului de acţiuni
elaborat (anexa nr.2) și a implimentării managmentului de gestionare a deşeurilor în
r-nul Hincesti pentru anii 2018-2027 conform HG nr.248 din 10.04.2013;
3.2 Să contribue la implementarea obiectivelor strategice privind crearea
infrastructurii locale/regionale de gestiune a deșeurilor de orice natură și a unui
sistem integrat de gestiune a deșeurilor enunțate, să asigure controlul, măsuri,
proceduri și orientări pentru prevenirea și reducerea oricăror efecte negative asupra
mediului și sănătății umane, să conlucreze și să creeze un mechanism de
responsabilitate extinsă a producătorului pentru gestiunea deșeurilor, similar celui
comunitar;

3.3 în limitele competenței, să organizeze, programe de instruire și educare a
populației în domeniul gestiunii deșeurilor, să organizeze în instituțiile de învăţămînt
subordonate, măsuri de sensibilizare a problemei deşeurilor şi a impactului asupra
mediului ambiant;
3.4 să acorde ajutor metodologic organelor APL de nivelul I în vederea înaintării
proiectelor investiționale, altor activități privind implimentarea Strategiilor de
mediu, de gestiune a deșeurilor, de dezvoltare regională pentru identificarea
resurselor financiare conform obiectivelor stabilite în Planul de acțiuni.
4. Se recomandă primăriilor localităţilor:
4.1 Să întreprindă măsuri, coordonate cu autoritățile de resort, în scopul
amplasării optime a obiectivelor de infrastructură regională de importanță națională
pentru crearea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură bazat pe
activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” privind valorificarea, tratarea, reciclarea,
eliminarea, depozitarea sau înhumarea deșeurilor, cu condiția respectării cerințelor de
mediu;
4.2 Să aprobe Planuri de acţiuni similare privind implementarea managmentului
de gestionare a deşeurilor de orice natură în localitatea respectivă pentru anii 20182027 conform HG nr.248 din 10.04.2013, precum și să întreprindă măsuri pentru
implimentarea recomandărilor de audit oferite de către Curtea de Conturi conform
Hotărîrii nr. 28 din 22 iunie 2017;
4.3 Să organizeze servicii de gestionare a deşeurilor solide din localităţi, să
stabilească tarife pentru acordarea acestora în conformitate cu legislația și
metodologia în domeniu, fiind aprobate prin deciziile Consiliilor locale și coordonate
cu serviciile de resort din raion;
4.4 Să elaboreze și să înainteze proiecte investiţionale către ministerele de
ramură pentru identificarea mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii
locale/regionale de gestiune a deșeurilor de orice natură și realizarea activităţilor
conform obiectivelor Planului de aţiuni, în vederea implementării Strategiei de
gestionare a deşeurilor pentru an.2018-2027 conform HG nr.248 din 10.04.2013 și a
realizării Legii nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile;
4.5 Să organizeze parteneriate publice-private cu personae fizice şi juridice din
localităţi în scopul executării prevederilor Legii nr.209 din 29.07.2016 privind
deşeurile şi a măsurilor detaliate prevăzute în Planurile de acţuini pentru
implementarea Strategiei de gestionare a deşeurilor periculoase pentru a.a.20182027;
4.6 Să monitorizeze și să raporteze în termeni stabiliți (CR-DAA, DECT,
SCGCD; MF; CC) despre activitățile executate pe marginea Planului de acţiuni
aprobat privind implementarea managmentului de gestionare a deşeurilor în r-nul
Hincesti pentru anii 2018-2027 si a realizarii Hotaririi Curtii de Conturi nr.28 din
22.06.2017 asupra Raportului auditului privind gestiunea deșeurilor periculoase și de
producție, impactul aditional în r-nul Hincesti.
5. Se propune Inspecției ecologic Hînceşti (dl Breahnă V), Centrului de Sănătate
Publică Hîncești (dl Aga A), DRSA Hînceşti (dl Cojocaru D), altor organe/servicii
care gestionează domeniul auditat:

5.1 monitorizarea implimentării obiectivelor conform Planului de acţiuni privind
implementarea managmentului de gestionare a deşeurilor în r-nul Hincesti conform
Hot.Guvernului nr.248 din 10.04.2013 pentru anii 2018-2027 si a realizarii Hotaririi
Curtii de Conturi nr.28 din 22.06.2017 asupra Raportului auditului privind gestiunea
deșeurilor periculoase și de producție, impactul aditional pe r-nul Hincesti;
5.2 să asigure în limitele competenței monitorizarea implimentării sistemului
integrat de gestiune a deșeurilor de orice natură, bazat pe activități conforme cu
“ierhia deșeurilor”, monitorizarea implimentării obiectivelor privind crearea
infrastructurii locale/regionale de gestiune a deșeurilor, să asigure eficientizarea
sistemului de supraveghere și efectuarea de controale de stat ecologice/sanitaroepidemiologice în domeniul gestiunii deşeurilor de orice natură în baza riscurilor
identificate în scopul implimentării politicilor naționale în domeniu.
6. Responsabilitatea pentru controlul implimentării recomandărilor oferite de
audit de către entitățile publice ale raionului de nivelul I și II, supuse auditării,
generalizarea, monitorizarea și raportarea despre măsurile întreprinse în vederea
executării Planului de acţiuni aprobat conform Hotărîrii Curții de Conturi nr.28 din
22.06.2017 și a implimentării managmentului de gestionare a deşeurilor în r-nul
Hincesti pentru anii 2018-2027, precum și a executării Hotărîrii Parlamentului nr.234
din 16.11.2017, se pune în sarcina DAA, DECT, SCGCD din cadrul Consiliului
Raional, care vor informa:
 Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor în termen de până la 12 aprilie,
curent;
 Consiliul Raional Hîncești – 12.10.2018;
7. Entitățile publice din cadrul raionului responsabile/desemnate pentru
executare, inclusiv organele AAPL de niv.I, vor asigura în termenul stabilit
prezentarea rapoartelor și a actelor relevante privind activitățile realizate conform
Planului de acțiuni aprobat;
8. Prezenta Decizie, anexele și Planul de acțiuni în vederea înlăturării
deficiențelor constatate și asigurării implimentării recomandărilor oferite de audit se
remit AAPL de nivelul I și II pentru realizare (responsabil pentru executare, dl
A.Vatamanu, șeful SAPP).
9. Controlul executării prezentei Decizii se pune pe seama Președintelui
raionului dl BUZA Ghenadie.
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