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6 7CUVâNT ÎNAINTE APEL CĂTRE CITITOR

Timp de mai mulţi ani se vorbeşte 

despre necesitatea lansării unei 

publicaţii menite să vină cu o 

viziune clară şi obiectivă asupra proble-

maticii managementului deşeurilor în Re-

publica Moldova. În sfârşit, începutul anu-

lui 2014, cu eforturile depuse de Asociaţia 

pentru Valorificarea Deşeurilor şi Minister-

ul Mediului al Republicii Moldova, aduce 

primul număr al unei reviste dedicate în 

totalitate problemelor deşeurilor din Re-

publica Moldova şi a modalităţilor optime 

de soluţionare a acestora, cu prezentarea 

pe larg a paşilor necesari de întreprins, a 

tehnologiilor noi în domeniu, precum şi o 

mulţime de alte subiecte importante. 

Lansarea la nivel naţional a Rev-

istei „Managementul Deşeurilor” 

reprezintă o replică la  nivelul scăzut al 

responsabilităţii sociale, al cunoştinţelor 

şi al educaţiei ecologice a populaţiei, 

agenţilor economici, iar pe alocuri şi al 

administraţiei publice locale şi centrale 

în domeniul managementului deşeurilor. 

Astfel, Revista „Managementul Deşeurilor” 

va reprezenta o publicaţie periodică, 

trimestrială, dedicată problemelor de ges-

tionare durabilă a deşeurilor, iar prob-

lematica abordată va cuprinde subiecte 

precum: colectarea, reciclarea, valorifi-

carea şi depozitarea deşeurilor, dar şi aşa 

direcţii cum ar fi activităţile de salubrizare 

a localităţilor, utilizarea deşeurilor biode-

gradabile ca surse regenerabile de energie. 

Materialele publicate vor re-

flecta constant modul în care 

sunt implementate în Republica Moldova 

măsurile de asigurare a procesului de col-

ectare separată a deşeurilor la sursă, colec-

tarea şi reciclarea fluxurilor de deşeuri pe-

riculoase, dar şi creşterea potenţialului de 

valorificare a acestora.  

P     rezenta publicaţie va contri-

bui considerabil la informarea 

publicului larg despre tot ce este nou şi util 

în domeniul managementului deşeurilor, 

salubrizării localităţilor, valorificării şi 

reciclării deşeurilor nu numai la nivel 

naţional şi local, dar şi cel din statele lumii. 

În acest context sperăm că activita-

tea noastră va fi apreciată de citi-

tori, iar problema gestiunii deşeurilor va 

deveni o prioritate atât pentru autorităţile 

publice, cât şi pentru fiecare din noi. 

Cu respect, 

Colegiul de Redacţie 

„Managementul Deşeurilor”

Ultimele decenii au însemnat 
pentru localităţile Republicii Moldova 
un adevărat dezastru ecologic. Creşte-
rea continuă a cantităţilor de deşeuri, 
lipsa spaţiilor special amenajate pen-
tru depozitare, inclusiv a celor toxice, 

a condus la creşterea substanţială a 
numărului de boli cronice în rânduri-
le populaţiei. Una din cauzele situaţiei 
create, pe lângă arhicunoscuta lipsă a 
fondurilor, reprezintă indiferenţa cetă-
ţenilor, generată pe alocuri de banala 
necunoaştere a problemei. Locurile care 
ne servesc drept refugiu în momente-
le în care vrem să evadăm din cotidian 
sunt invadate cu deşeuri, pe care oame-
nii, în loc să le colecteze separat, apoi să 
le propună pentru reciclare sau com-
postare, le aruncă la întâmplare. Omul 
trebuie să înţeleagă că el este parte a 
naturii, depinde de natură, şi sub nici-o 

Revista „Managementul Deşeurilor” intenţionează să se implice activ în 
acest domeniu. În paginile revistei vor fi publicate diverse materiale privind 
gestionarea deşeurilor la nivel naţional, regional şi local. Cititorul va găsi 
informaţie de ultima oră privind calitatea şi starea factorilor de mediu, im-
plementarea managementului integrat al deşeurilor, colectarea, reciclarea 
şi depozitarea deşeurilor, precum şi procesul de elaborare şi implementare 
a actelor legislative şi normative şi alte activităţi ce ţin de domeniul vizat.

formă nu poate fi superior acesteia. Individul trebuie să-
şi formeze o conştiinţă şi o conduită ecologică, să înveţe 
a gândi economic în cazul gestionării corecte a deşeuri-
lor. Atitudinea pe care o manifestă omul faţă de deşeuri 
se datorează şi faptului că nu este informat cu privire la 
riscurile la care se expune prin colectarea neordonată a 
deşeurilor, prin nereciclarea şi nevalorificarea acestora, 
inclusiv a celor biodegradabile. Aruncat la voia întâm-
plării, reziduul activităţii umane reprezintă un adevărat 
pericol pentru mediu şi, în consecinţă, pentru fiecare 
dintre noi. 

În lipsa colectării separate, valorificării deşeu-
rilor reciclabile şi a celor biodegradabile, principalele 
riscuri sunt poluarea factorilor de mediu, modificări-
le de peisaj, degradarea solului şi nu în ultimul rând 
disconfortul vizual. Colectarea selectivă, reciclarea 
deşeurilor, valorificarea şi compostarea deşeurilor bi-
odegradabile elimină poluarea şi protejează resursele 
naturale.  

Individul fie că este elev, student, lucrător cu 
funcţie administrativă de conducere sau pensionar, 
trebuie să conştientizeze că resursele naturale nu sunt 
inepuizabile şi singura şansă de supravieţuire constă 
în gestionarea corectă şi eficientă a acestora, inclusiv 
prin implementarea unei politici corecte la nivel local 
în domeniul gestionării deşeurilor.

Printr-o atitudine corectă suntem în stare să sto-
păm procesul de distrugere a mediului şi să asigurăm 
realizarea bunăstării sociale la nivel naţional. Totul e 
în mâinile noastre, totul depinde de noi! 

Alexandru Golic,
Directorul Revistei
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MUN. BăLţI
GUNOIştE pRIvAtIzAtă îN sEcREt

Municipiul Bălţi este al doilea oraş ca mărime 
al Republicii Moldova, deseori fiind numit şi 

capitala de nord a ţării. Cu toate acestea, colectarea se-
lectivă a deşeurilor în  localitate nu se efectuează centra-
lizat, cu excepţia unor fluxuri de deşeuri cum ar fi hârtia, 
cartonul şi PET-urile. La moment mun. Bălţi dispune de 

trei depozite de deşeuri me-
najere solide cu o suprafaţă 
totală de 28,1 ha, dintre care 
unul în raionul Sîngerei cu o 
suprafaţă de 24,8 ha, altul în 
satul Sadovoe de 1,3 ha şi al 
treilea în satul Elizavetovca 
cu o suprafaţă totală de 2 ha. 
Depozitul din raionul Sînge-
rei este al doilea ca mărime 

din Republică şi pe lângă populaţia mun. Bălţi deserveşte 
alţi 70 000 de cetăţeni din regiunile apropiate. La moment 
reprezintă una din cele mai vechi gunoişti din ţară, fiind 
deschisă în anul 1982, fără respectarea normelor de secu-
ritate. Volumul deşeurilor depozitate constituie deja cca 
4 milioane m3 şi prezintă un pericol real pentru mediu şi 
sănătatea populaţiei. În pofida acestui fapt, conform unor 
surse bine informate, anul trecut gunoiştea a fost privati-
zată de persoane necunoscute din mun. Chişinău, despre 
care autorităţile de mediu din mun. Bălţi şi raionul Sînge-
rei nu sunt la curent. Redacţia va examina această situaţie 
şi va informa publicul.

RAIONUL cAHUL
pLAtfORMă INtERcOMUNALă pENtRU 
cOMpOstAREA dEşEURILOR ORGANIcE

Primăria satului Crihana Veche, cu suportul 
Fondului Ecologic Naţional, a finisat amena-

jarea platformei intercomunale pentru gunoiul de grajd, 
a 10 platforme publice pentru deşeurile menajere şi a 20 
platforme individuale pentru depozitarea deşeurilor de 
provenienţă animală. Un alt proiect a fost implementat în 
comuna Manta, unde au fost construite 10 platforme indi-
viduale în vederea depozitării gunoiului de grajd. Pentru 
aceste gospodării s-a procurat o autospecială şi 100 pube-
le pentru gospodăriile individuale. Aceste platforme sunt 
încărcate cu deşeuri organice, respectând reglementările 
tehnologice de compostare a deşeurilor organice.

Numărul populaţiei urbane şi rurale care benefici-
ază de servicii de salubrizare în raionul Cahul constituie 
13.5% în mediul rural şi 91.9 % în cel urban. Pe teritoriul 
raionului sunt amplasate 57 depozite pentru depozita-
rea tuturor tipurilor de deşeuri, cu o suprafaţă totală de 
40,2 ha, dintre care niciunul nu corespunde prevederilor 
legale.

RAIONUL ANENII NOI
UtILIzAREA INEfIcIENtă A 
pOtENţIALULUI ENERGEtIc dE LA 
pOLIGONUL dIN ţîNţăRENI

Poligonul de înhumare a DMS din satul Ţînţăreni 
unde depozitau toate deşeurile menajere din 

mun. Chişinău, din motive neîntemeiate nu funcţionează 
din anul 2011. Odată cu stoparea utilizării lui a fost dat 
uitării şi potenţialul său energetic. În aceşti ani n-a fost 
întreprinsă nicio acţiune concretă în vederea obţinerii 
energiei termice şi electrice din biogazul generat de masa 
acumulată de deşeuri. 

De menţionat că volumele anuale de biogaz, care au 
fost planificate la poligonul de deşeuri pe o perioadă de 5 ani 
(2008-2012), constituiau cca 9 392 109 m³. Actualmente, bi-
ogazul captat este ars neefectiv şi evacuat prin coşul de fum.

 În acest context propunem implicarea autorităţi-
lor publice centrale şi locale în vederea soluţionării pro-
blemei utilizării eficiente a biocombustibilului dat.

RAIONUL BAsARABEAscA
dEşEURILE ANIMALIERE sUNt scOAsE 
LA GROpILE dE GUNOI

Conform datelor statistice cantitatea deşeurilor 
biodegradabile nimicite sau scoase la gropile 

de gunoi constituie 58094,4 tone sau 87,0% din cantita-
tea totală a deşeurilor. Anual, sunt nimicite în medie circa 
2221,0 tone deşeuri animaliere. 

Recent, în or. Basarabeasca a fost implementat 
proiectul finanţat din sursele Fondului pentru Investiţii 
Sociale din Moldova privind construirea şi amenajare a 
sectoarelor de amplasare a 125 de tomberoanelor pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor menajere. A fost procu-
rată o autospecială multifuncţională pentru ÎM „Direcţia 
locativ-comunală”. În acelaşi timp, colectarea selectivă 
a deşeurilor nu se efectuează, iar servicii specializate nu 
sunt create.  

Astfel, atragem atenţia Autorităţilor Publice Locale 
din raionul Basarabeasca asupra necesităţii aprofundării 
activităţii în domeniul gestionării deşeurilor şi depunerii 
eforturilor necesare în vederea implementării cu succes a 
prevederilor Strategiei de gestionare a deşeurilor pentru 
anii 2013-2027.

RAIONUL OcNIţA
îNtREpRINdERE pRIvAtă 
sALUBRIzEAză sEctORUL pRIvAt

Gestionarea deşeurilor municipale în raionul 
Ocniţa reprezintă o problemă a autorităţilor 

publice locale, a cărei soluţionare necesită implicarea tutu-
ror agenţilor economici generatori de deşeuri, colectorilor, 
reciclatorilor, precum şi a societăţii civile, care este respon-
sabilă de  promovarea acţiunilor de informare, conştienti-
zare şi educaţie ecologică a populaţiei.  

În majoritatea localităţilor admi-
nistraţia locală nu face faţă situaţiei ce 
ţine de managementul deşeurilor, de 
evidenţa formării, valorificării şi depozi-
tării acestora. Pe parcursul ultimului de-
ceniu, doar 6 tipuri de asemenea deşe-
uri biodegradabile au fost colectate, dar 
şi acestea de către  agenţi economici 
din alte unităţi teritorial-administrative. 

Doar în acest an Primăria or. Oc-
niţa a întreprins unele acţiuni în vede-
rea salubrizării localităţii. În cadrul Primăriei a fost creat un 
sistem integru de colectare a deşeurilor format din 3 agenţi 
economici cu diferite funcţii: ÎM „DPCLC-Ocniţa” se ocupă 
de evaluarea deşeurilor de pe platformele unde sunt in-
stalate containerele de colectare a deşeurilor menajere şi 
amenajarea poligonului de depozitare în oraş; ÎM „Reţelele 
termice Ocniţa” se ocupă de salubrizarea străzilor oraşului;  
SRL „Marin Service” este responsabilă de evacuarea deşeu-
rilor din sectorul privat al oraşului. 

RAIONUL REzINA
RAIONUL REzINA – pRINtRE pRIMELE 
LOcURI îNtR-UN „tOp AL RUşINII”

Raionul Rezina este recunoscut pentru mănăs-
tirile sale străvechi, fapt ce-l transformă în una 

dintre cele mai atractive zone din punct de vedere turis-
tic. Totuşi, peisajul mioritic este compromis de depozita-
rea voluntară a deşeurilor. Statisticile arată că la o popu-
laţie de doar 51 000 de locuitori, grupaţi în 25 de primării, 
raionul dispune de 103 gunoişti. Cu alte cuvinte, fiecărei 

primării din raion în revin în  medie 25 
de depozite sau câte un depozit la fieca-
re 500 de locuitori. Altfel spus, gunoiul 
generat de fiecare dintre cei 51000 de 
locuitori ai raionului ocupă o suprafaţă 
de două ori mai mare decât necesarul 
minim pentru o viaţă decentă a unui 
om. Statisticile mai arată că doar oraşul 
Rezina dispune de 9 gunoişti, primăria 
Chiduleni-de 8 depozite, iar multe alte 
primării au câte 4-6 depozite. 

Problema în cauză a fost generată de lipsa de ati-
tudine din partea autorităţilor publice locale, care nu au 
acordat atenţia respectivă domeniului de gestionare a 
deşeurilor. O soluţie eficientă în vederea redresării situ-
aţiei create ar fi introducerea de către autorităţile locale 
a unui sistem complex de colectare, selectare şi reciclare 
a deşeurilor. O astfel de abordare ar conduce nu doar la 
înlăturarea efectelor negative, ci va oferi şi importante 
dividende economice de pe urma valorificării deşeurilor. 

dEşEURILE BIOdEGRAdABILE îN cIfRE 
Depozitarea deşeurilor biodegradabile repre-

zintă o componentă importantă a procesului 
de gestionare a deşeurilor şi de altfel este singura opţiune 
pentru eliminarea deşeurilor municipale la moment. Nu-
mărul de depozite care funcţionează în ţară în ultimul de-
ceniu rămâne stabil, fapt ce demonstrează marginalizarea 
acestui domeniu. 

- La finele anului 2011, în Republică, erau cca 1860 
depozite de deşeuri menajere solide neconforme, a căror 
suprafaţa constituia 1345.9 ha. Din numărul total al depo-
zitelor de deşeuri, cca 82, cu o suprafaţă totală de 189 de 
ha erau considerate urbane, ceea ce reprezenta 14% din 
suprafaţa totală a gunoiştilor pe ţară. Aproximativ 78% 
din numărul total de depozite rurale aveau o suprafaţă 
foarte mică - de la 0.24 la 1,0 ha fiecare. La nivel naţional 
cele mai multe depozite sunt concentrate în raioanele Or-
hei (116), Hînceşti (113), Rezina (103), Rîşcani (91) şi Şoldă-
neşti (mai mult de 80). 

- Pe parcursul anilor 2005-2011, au fost generate, 
conform datelor Biroului Naţional de Statistică,13,2 mln tone 
deşeuri biodegradabile, sau 73,8 % din cantitatea totală de 
deşeuri din ţară. Dintre acestea, doar 5,044 mln tone au fost 

utilizate ceea ce reprezintă 38,9 % din cantitatea totală.
- În Republica Moldova se produc  în medie cca 2,5 

mln tone de deşeuri, inclusiv 1.9 mln. tone deşeuri biode-
gradabile, dintre care se utilizează anual doar 720,6 mii 
tone. Cantitatea deşeurilor biodegradabile nimicite sau 
scoase la gropile de gunoi constituie 10570977,2 tone 
sau 95,7% din cantitatea totală. Cea mai mare cantitate 
de deşeuri provin din gospodăria comunală (48012260,3 
tone), din industria produselor alimentare şi a băuturilor 
răcoritoare(1625914,7 tone),  de la creşterea animalelor 
(1615081,6 tone) şi deşeurile menajere (2386749,2) tone.

- Ratele de generare a deşeurilor per capita variază 
de la o zonă la alta. Astfel, în mun. Chişinău, cu o populaţie 
de 800 000 de locuitori, conform datelor statistice, sunt 
generate anual în medie 127.480.485 tone de deşeuri bi-
odegradabile ceea ce reprezintă 159,35 kg/an/ pers. sau 
în medie 0,436kg/zi/pers. în mun. Bălţi statisticile indică 
o cantitate de 1033,5 kg/an/pers. adică 2,8 de kg/zi/pers.; 
în raionul Briceni la 83,1 mii locuitori, sunt generate 212,5 
kg/an/pers. sau 0,582 kg/zi/pers. iar în raionul Cahul cei 
125 mii de locuitori generează anual 8158,57 tone de de-
şeuri, adică 65,25 kg/an/pers. sau  0,178 kg/zi/pers.

“MD” nr. 1 ianuarie 2014
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GHEORGHE ŞALARU

„GESTIONAREA DEŞEURILOR ESTE 
UN IMPERATIV AL TIMPULUI ”

Gheorghe Şalaru, Ministrul Mediului: ”Despre problemele de 
gestiune a deşeurilor şi comportamentul cetăţeanului faţă de deşeu, 

despre problemele de informare, conştientizare şi educaţie ecologi-
că suntem obligaţi să vorbim zilnic, dacă ne pasă de curăţenia casei 

în care trăim. Apariţia unei publicaţii de specialitate o vrem drept o 
pârghie în opera de conştientizare a riscurilor asociate de gestiona-

rea domeniului şi o sursă prioritară în ecologizarea societăţii”.

MD: Cât de binevenită este lansarea Revistei „Manage-
mentul Deşeurilor” pentru populaţie, autorităţile publice 
locale, agenţii economici generatori de deşeuri, pentru 
toţi cei care sunt antrenaţi în procesul de gestionare a de-
şeurilor? 

Gheorghe Şalaru: Trebuie să recunoaştem că actualul sis-
tem autohton de gestionare a deşeurilor este departe de 
cel european. În ţară se colectează separat şi se reciclează 
cantităţi infime de deşeuri şi ca rezultat peste 90 % dintre 

acestea sunt depozitate. Lipsesc schemele privind răspun-
derea poluatorilor, taxele pentru depozitare nu sunt prac-
ticate, autorităţile publice locale nu au surse de informare, 
conştientizare şi educaţie a publicului etc. Pentru acestea 
trebuie de găsit soluţii practice. Este necesară iniţierea dia-
logului cu populaţia în domeniul promovării unui manage-
ment adecvat al deşeurilor. Astfel, eforturile vor contribui 
la dezvăluirea impactului prezent în viaţa de zi cu zi asupra 
sănătăţii şi modalităţile de prevenire a consecinţelor nega-
tive care pot apărea în urma stocării lor, inclusiv pentru păs-

trarea patrimoniului natural al ţării noastre, pentru transmi-
terea lui nealterată generaţiilor viitoare. 

Lansarea Revistei „MD” de specialitate înscrie într-
o serie de activităţi desfăşurate de Ministerul Mediului 
în comun cu ONG-urile în vederea realizării prevederilor 
Strategiei privind gestionarea deşeurilor 2013-2027 în 
Republica Moldova şi reprezintă un eveniment marcant 
pentru autorităţile publice locale, pentru cei preocupaţi 
de protecţia mediului, valorificarea eficientă a resurselor 
şi creşterea calităţii vieţii. Guvernul, în persoana Ministru-
lui Mediului, are obligaţia să acţioneze şi să susţină iniţia-
tivele pentru sănătatea mediului în care trăim. Realizarea 
acestor iniţiative le revine şi colectivului redacţiei, şi au-
torităţilor publice locale, inclusiv companiilor, instituţiilor, 
şcolilor, organizaţiilor non-guvernamentale pe care le 
vom încuraja, cu noi proiecte finanţate din fondurile eco-
logice şi donaţiile internaţionale. 

Aşteptăm ca Asociaţia pentru valorificarea deşeuri-
lor, în calitate de fondator al Revistei, să comaseze eforturile 
de participare activă a autorităţilor publice locale, operato-
rilor economici la statornicirea acestei surse informaţionale 
durabile pentru sensibilizarea şi educarea populaţiei. Siste-
mele de colectare şi reciclare trebuie să devină un sector de 
activitate implicată de la ministere, autorităţi locale, produ-
cători, colectori, până la simplii cetăţeni. Toţi avem de câşti-
gat de pe urma gestionării corecte a deşeurilor.

MD: Care sunt scopul şi aşteptările de la Strategia privind 
gestionarea deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 
2013-2027?

Gheorghe Şalaru: Strategia privind gestionarea deşe-
urilor pentru anii 2013-2027 a apărut din necesitatea 
identificării obiectivelor şi politicilor de acţiune, pe care 
Republica Moldova trebuie să le urmeze în domeniul 
gestionării deşeurilor în următorii cincisprezece ani. Pe 
parcursul ultimilor ani, autorităţile publice acordă din ce 
în ce mai multă importanţă valorificării imensului poten-
ţial oferit de către partenerii internaţionali de dezvoltare 
pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice, 
inclusiv în domeniul protecţiei mediului şi în special în 
domeniul gestionării deşeurilor.

„Politica Guvernului Republicii Moldova în dome-
niul gestionării deşeurilor constă în dezvoltarea infras-
tructurii şi a serviciilor necesare pentru a proteja în mod 
adecvat mediul la nivel global, naţional şi local de efectele 
asociate cu managementul deşeurilor generate de cetă-
ţeni, întreprinderi şi instituţii. Guvernul va stabili cadrul 
legal şi instituţional necesar pentru a sprijini alinierea 
treptată a practicilor noastre de gestionare a deşeurilor la 
cele ale Uniunii Europene. Prin intermediul unor partene-
riate la nivel internaţional, naţional şi local, vom încuraja şi 
atrage nivelul necesar de investiţii pentru a permite dez-
voltarea durabilă a sectorului, în conformitate cu necesi-
tăţile prioritare şi într-un ritm accesibil pentru societate” 
– se menţionează în Strategie.

Este importantă colaborarea intersectorială în do-
meniul gestionării deşeurilor, astfel, în 2012, în cadrul Pro-

gramului de cooperare transnaţionala în Europa Centrală 
şi de Est a fost iniţiată implementarea Proiectului ”Con-
venţia pentru managementul deşeurilor pentru navigaţia 
interioară pe Dunăre (CO-WANDA)”, Moldova fiind repre-
zentată ca membru asociat de către Agenţia de Dezvol-
tare Sud. Recent, în noiembrie 2013, echipa Ministerului 
Mediului, reprezentată de către Oficiul Prevenirea Poluării 
Mediului, a devenit partener al acestui proiect, imple-
mentat cu sprijinul financiar al Instrumentului European 
de Vecinătate şi Parteneriat, ceea ce va asigura crearea 
unei platforme la nivel naţional de dezvoltare şi pregăti-
re a acordului regional de gestionare a deşeurilor navale. 
În cadrul acestui proiect colaborează Nouă naţionalităţi, 
împărtăşind ideea comună privind modul de dezvoltare 
şi îmbunătăţire a unui sistem durabil. Consorţiul ghidat 
de Via Donau – Compania de căi navigabile din Austria 
deţine cunoştinţe în domeniul navigaţiei interioare, pro-
tecţiei mediului şi prevenirii poluării, administrării portu-
are, ingineriei traficului, telematicii, dezvoltării regionale 
şi afacerilor externe.

În viziunea ministerului Strategia se aliniază la no-
ile cerinţe legislative, la noile evoluţii tehnologice în do-
meniu şi va îmbunătăţi participarea publicului la luarea 
deciziei de mediu prin programe de instruire şi educaţie a 
populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor. 

Politica naţională în domeniul gestionării deşeuri-
lor trebuie să se subscrie obiectivelor politicii europene 
în materie de prevenire a generării deşeurilor şi să ur-
mărească reducerea consumului de resurse şi aplicarea 
practică a ierarhiei deşeurilor. Aceasta ar însemna că în 

domeniul gestionării deşeurilor este necesar să ne bazăm 
pe trei principii:

a. Prevenirea generării deşeurilor - factor conside-
rat a fi extrem de important în cadrul oricărei strategii de 
gestionare a deşeurilor, direct legat atât de îmbunătăţirea 
metodelor de producţie, cât şi de determinarea consuma-
torilor să-şi modifice cererea privind produsele (orienta-
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rea spre produse verzi) şi să abordeze un mod de viaţă 
sănătos, rezultând cantităţi reduse de deşeuri. Acesta este 
unul dintre principiile – cheie de care, cred, că ar trebui 
să fim conştienţi de a evita producerea unor cantităţi mai 
mari de deşeuri şi trebuie să avem cât mai multe politici 
pe acest segment de activitate. În UE există asemenea po-
litici, care necesită de a fi studiate şi implementate, inclu-
sivi în domeniul managementului deşeurilor. Consider că 
aceste politici trebuie să fie importante pentru toţi actorii 
implicaţi în sectorul de gestionare a deşeurilor. Republica 
Moldova produce o cantitate considerabilă de deşeuri, 
care practic nu este utilizată economic şi ca rezultat se 
depozitează la gropile de gunoi.

b. Reciclare şi reutilizare – prezintă un proces de 
încurajare a unui nivel ridicat de reciclare a materialelor 
componente, preferabil prin reciclarea materială. În acest 
sens vom  identifica câteva fluxuri de deşeuri pentru care 
reciclarea materială va fi prioritară: deşeuri din hârtie şi 
carton, sticlă, PET-uri, deşeuri din ambalaje, vehicule 
scoase din uz, deşeuri din baterii, deşeuri din echipamen-
te electrice, electronice, electrocasnice; 

c. Eliminarea finală a deşeurilor – va prezenta un 
proces de eliminare finală, în cazul în care unele deşeuri 
nu vor putea fi reciclate, acestea trebuie eliminate în con-
diţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, cu un 
program strict de monitorizare.

Cu părere de rău, suntem ţară cu cele mai mari 
cantităţi de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, 
operaţiunile de reciclare şi valorificare fiind utilizate într-o 
măsură foarte mică. O problemă importantă a sistemului 
de gestionare a deşeurilor o constituie aria scăzută de 
acoperire a localităţilor cu servicii de salubrizare. Astfel, 
la nivel naţional, doar 50 % din populaţie beneficiază de 
servicii de salubrizare, ponderea în mediul urban fiind de 
aproximativ 80 % şi de doar 20 %, în mediul rural. 

MD: Care sunt eforturile Ministerului Mediului în vederea 
implementării managementului integrat al deşeurilor în 
Republica Moldova? 

Gheorghe Şalaru: Managementul deşeurilor municipale 
reprezintă provocarea secolului. Lipsa spaţiilor de depozi-
tare, poluarea şi cantităţile din ce în ce mai mari de deşe-
uri menajere duc la o modificare majoră a atitudinii faţă 
de deşeul menajer, atât din partea UE, cât şi a autorităţilor 
publice centrale şi locale.

Pentru a fi implementat acest principiu în Repu-
blica Moldova, avem nevoie de timp, suport financiar şi 

Interviu

cred că este nevoie şi de o schimbare a 
mentalităţii şi a modului de conştientiza-
re a ceea ce poate să aducă bun un deşeu 
atunci când el este transformat fie în ma-
terie primă, fie sursă energetică.

înţelegere din partea autorităţilor 
de toate nivelurile şi populaţiei. Mi-
nisterul Mediului urmează să moni-
torizeze modul în care autorităţile 
locale s-au implicat în procesul de 
implementare a sistemului de ma-
nagement al deşeurilor şi va acor-
da o atenţie deosebită conceptului 
eco-educaţiei populaţiei şi mai ales 
a generaţiei tinere. Cred că este ne-

voie şi de o schimbare a mentalităţii şi a modului de con-
ştientizare a ceea ce poate să aducă bun un deşeu atunci 
când el este transformat fie în materie primă, fie sursă 
energetică. Din aceste considerente a fost încheiat un par-
teneriat cu Ministerul Educaţiei, astfel încât eco-educaţia 
să facă parte din aria curriculară încă din clasele primare. 

Ne-am dori ca prin intermediul Revistei „MD” să fie 
organizate şi desfăşurate diferite campanii şi concursuri cu 
participarea elevilor şi a agenţilor economici. Obiectivele 
pe care ni le-am asumat în Strategia gestionării deşeuri-
lor presupun ca în anul 2027 să avem implementat în linii 
generale sistemul integrat de management al deşeurilor. 
Pot să vă asigur, că toţi vor avea în Ministerul Mediului un 
partener de încredere în realizarea activităţilor planificate. 
Aşteptăm din partea autorităţilor publice locale proiecte 
interesante, de perspectivă în domeniul implementării 
managementului integrat al deşeurilor. Prin intermediul 
Revistei vă invităm pe toţi cei care doresc schimbări în do-
meniul managementului deşeurilor, la un dialog deschis 
între autorităţile de mediu şi cititorul Revistei.

MD: Care sunt cauzele gradului redus de reciclare/valori-
ficare a deşeurilor în ţară?

Gheorghe Şalaru: Cauzele sunt de natură tehnică (ine-
xistenţa infrastructurii de colectare separată şi de sortare, 
respectiv lipsa capacităţilor de reciclare pentru anumite 
tipuri de materiale), dar şi economică (lipsa unor instru-
mente financiare, care să stimuleze/oblige operatorii de 
salubrizare să livreze deşeurile colectate către instalaţiile 
de tratare/valorificare şi nu către eliminare). De aseme-
nea, colectarea separată a deşeurilor municipale în ve-
derea valorificării deşeurilor de ambalaje (hârtie, carton, 
sticlă, metal, plastic) se practică într-o măsură mică la 
nivel local, persoanele cointeresate de a colecta nu sunt 
susţinute de primării etc. Nu se acordă o atenţie cuveni-
tă valorificării energetice a deşeurilor. Puterea calorică a 
acestora se epuizează în gropile de gunoi prin ardere şi nu 
în folosul societăţii, pentru obţinerea energiei electrice şi 
termice, cum se practică în alte ţări. 

Ministerul Mediului va susţine iniţiativele agenţi-
lor economici, care vor propune implementarea incine-
ratoarelor de deşeuri municipale, care nu pot fi supuse 
reciclării. După părerea mea, alinierea Republicii Moldova 
la practicile statelor europene, care au reuşit să ajungă la 
depozitare zero, nu este decât o problemă de timp cu o 
finanţare stabilă şi o educaţie a populaţiei. Conform Stra-
tegiei naţionale privind gestionarea deşeurilor noi sun-

tem obligaţi să extindem infrastructura de reciclare, care 
va permite creşterea numărului populaţiei care va separa 
corect deşeurile de ambalaje, iar autorităţile, operatorii 
de salubrizare - să se implice mai mult în informarea şi 
conştientizarea publicului, astfel încât separarea deşe-
urilor să devină o obligaţie şi o tradiţie. Sperăm că prin 
intermediul Revistei vom demonstra că reciclarea nu este 
doar benefică pentru mediu, ci poate aduce şi avantaje 
imediate consumatorului, atât prin reducerea poluării, cât 
şi prin obţinerea unui profit şi chiar o dezvoltare a secto-
rului economic. Totodată, reciclarea poate genera bani şi 
locuri de muncă în economia „verde” şi poate aduce un 
câştig pentru toată lumea, dar cel mai important câştig 
ni-l aducem nouă înşine pe termen lung, prin protejarea 
mediului în care trăim. 

MD: De câţiva ani Primăria mun. Chişinău promite con-
struirea unei fabrici de prelucrare a deşeurilor municipale. 
Care este situaţia în acest domeniu? 

Gheorghe Şalaru: Despre această fabrică se vorbeşte la 
diferite niveluri, dar lucrurile rămân neschimbate. Minis-
terul Mediului va încerca să-i convingă pe politicieni şi 
autorităţile locale despre oportunitatea implementării în 
ţară a sistemului suedez de gestionare a deşeurilor muni-
cipale, un sistem care şi-a dovedit eficacitatea. În prezent 
locuitorii acestei ţări sunt asiguraţi cu energie electrică şi 
termică obţinută din deşeuri, iar transportul public este 
asigurat în proporţie de 50% cu biogaz produs la staţii-
le de compostare a deşeurilor. Experienţa suedeză din 
domeniul gestionării deşeurilor, benefică pentru imple-
mentare în Republica Moldova, va schimba sistemul de 
termoficare existent în ţara noastră şi concomitent vom 
scăpa de acei munţi de gunoi, care se acumulează cu anii 
la periferiile Chişinăului, a altor localităţi din ţară, aducând 
prejudicii mediului şi sănătăţii populaţiei. 

MD: Există, în viziunea Dvs, o atracţie a oamenilor, agen-
ţilor economici, autorităţilor publice locale de a-şi schim-
ba atitudinea faţă de deşeuri?  

Gheorghe Şalaru: Mă întristează şi în acelaşi timp mă în-
grijorează faptul că oamenii nu ştiu să se comporte, adu-

când prejudicii spaţiilor verzi. Relevante sunt cantităţile 
de deşeuri aruncate în  parcurile şi pe străzile mun. Chişi-
nău în zilele de sărbătoare. O parte dintre aceste deşeuri 
sunt ambalaje care trebuie să ajungă la reciclare şi să nu 
fie lăsate în zonele verzi sau aruncate cu celelalte deşeuri.

A c t u a l -
mente, oame-
nii trebuie să-şi 
schimbe atitudi-
nea, iar stilul de 
viaţă trebuie să 
fie adaptat la ce-
rinţele de gestio-
nare corectă a lor. 
Cred că trebuie 
să fim mai res-
ponsabili privind 
calitatea mediu-
lui şi a zonelor în 
care locuim. Cu-
vântul „deşeu” este indispensabil legat de sănătatea  po-
pulaţiei şi de gradul de poluare a mediului înconjurător. 
În ţara noastră atitudinea faţă de deşeu reprezintă încă o 
moştenire din trecut, care este un motiv de îngrijorare şi o 
temă de dezbatere pe paginile Revistei. Oamenii trebuie 
să înţeleagă faptul că nicăieri în lume nu există reducerea 
absolută a generării deşeurilor. Acest proces a existat şi 
va continua să existe, iar noi trebuie să ne învăţăm să le 
utilizăm, reciclăm sau valorificăm corect şi la timp. Pro-
blema constă în reducerea gradului de poluare posibil 
prin colectarea selectivă a deşeurilor. Legislaţia poate fi 
implementată, dar trebuie să existe şi un control riguros 
şi pedepse pe măsură. Se pot impune reguli, dar fără un 
control asupra activităţilor de colectare, asupra colectori-
lor, acestea nu vor funcţiona. Dacă nu există o comunicare 
corectă cu cetăţenii în privinţa colectării selective şi a re-
ciclării, nu vom şti ce anume este colectat, când, unde şi 
cum. Oamenii trebuie să înţeleagă clar de ce este necesar 
să selecteze deşeurile - prin intermediul acestui sector de 
activitate se pot crea multe locuri de muncă. Consider ne-
cesar de a utiliza practica statelor comunitare, unde pen-
tru fiecare 10000 kg de deşeuri depozitate se creează un 
loc de muncă, dar atunci când se începe reciclarea acestor 
cantităţi selectate se creează zece locuri de muncă. Există 
foarte multe lucruri, la prima vedere simple, pe care tre-
buie să le realizăm în comun, dacă dorim să aderăm la UE, 
să mergem cu toţii în aceeaşi direcţie. 

Astfel, instrumentele legale şi economice, sancţiu-
nile, gradul de conştientizare, comunicarea şi responsa-
bilitatea faţă de un mediu înconjurător mai curat, toate 
acestea sunt foarte importante în procesul schimbării ati-
tudinii faţă de deşeu. Toate sunt într-o strânsă legătură şi 
în cazul în care un element din acest lanţ lipseşte, acest 
proces nu poate funcţiona.

MD: În Strategie se vorbeşte despre responsabilitatea 
producătorului/importatorului. Ce ar însemna responsa-
bilitatea producătorului în condiţiile autohtone?
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Gheorghe Şalaru: Respon-
sabilitatea extinsă a produ-
cătorului este o strategie de 
protecţie a mediului încon-
jurător, de reducere a impac-
tului negativ al produsului 
prin transferul asupra pro-
ducătorului a responsabilită-
ţii pentru prejudiciul cauzat 
mediului de produs pe în-
treg ciclul de viaţă, în special 
pentru colectarea, prelucra-
rea şi utilizarea finală a produsului, inclusiv a ambalajului 
acestuia. Cu alte cuvinte, o asemenea strategie sau, mai 
bine zis, un act legislativ-normativ în acest domeniu, ne-
cesită de a fi promovat cât mai curând. Prin acest act nor-
mativ, producătorul, care anterior era responsabil doar 
de deşeurile formate în procesul de producere, pentru a 
căror gestionare companiile plăteau, va deveni respon-
sabil şi de colectarea, prelucrarea şi utilizarea definitivă a 
produsului după exploatarea lui şi a ambalajului, activităţi 
în care responsabilitatea era pusă pe seama autorităţilor 
publice locale şi a consumatorului. În această situaţie, res-
ponsabilitatea pentru produsul care a devenit deşeu, va 
fi asumată şi preluată de operatorii economici care îl pro-
duc şi îl introduc pe piaţă. Astfel, producătorii de bunuri 
vor trebui să realizeze produsele utilizând mai multe ma-
teriale reciclate şi mai puţine materii prime neregenerabi-
le. De asemenea, vor trebui să proiecteze produse care să 
genereze mai puţine deşeuri şi să-şi asume responsabili-
tatea privind impactul asupra mediului al produselor lor 
pe durata întregului ciclu de viaţă al acestora. Consider că 
o asemenea practică este necesar de a fi implementată şi 
în ţara noastră. 

MD: Cantitatea de deşeuri colectată depinde sau nu de 
nivelul de trai?

Gheorghe Şalaru: Activităţile de colectare şi reciclare 
a deşeurilor sunt strâns legate de consumul unor pro-
duse în ambalaje. Astfel, este normal-ca într-o localitate 
unde nu există un consum ridicat de astfel de produse, 
să nu existe cantităţi mari de deşeuri din ambalaje. Exis-
tă o relaţie strânsă între consum, colectare şi reciclare. 

MD: Este oportun ca în Republica Moldova să existe o pia-
ţa de comercializare a deşeurilor?
Gheorghe Şalaru: Piaţa de comercializare a deşeurilor 
trebuie să fie foarte bine gestionată, iar pentru acest as-
pect, este nevoie de tehnologii, sisteme de colectare şi 
reciclare, implementarea legislaţiei, implicarea autori-
tăţilor şi, bineînţeles, necesitatea de resurse financiare. 
Vreau să menţionez că tranzacţionarea ilegală a deşe-
urilor produce activităţi generatoare de bani şi, din pă-
cate, multe lucruri nu ne sunt cunoscute, dar lucrăm în 
această direcţie. Comerţul ilegal cu deşeuri înseamnă 
o pierdere de impozite pentru ţară, pentru o autorita-
te publică locală. Dacă Republica Moldova vrea să co-

lecteze mai multe taxe, ea ar trebui să ia în considerare 
acest aspect, care este foarte important. De exemplu, 
noi pierdem multe venituri din cauza faptului că activi-
tăţile de colectare şi reciclare a deşeurilor nu sunt corect 
monitorizate, lipseşte o piaţă internă de comercializa-
re a deşeurilor, lipseşte şi un control în acest domeniu.

Pentru a merge în pas cu alte ţări europene, avem 
nevoie de a practica dezbateri, informaţii operative în 
problemele ce ţin de colectarea şi reciclarea a deşeurilor. 
Revista „MD” poate oferi multiple informaţii operatorilor 
economici implicaţi în procesul de colectare, reciclare şi va-
lorificare din ţară şi din străinătate. Vrem să găsiţi abordări 
diferite pentru a rezolva problemele de colectare selectivă 
şi de reciclare a deşeurilor. Este foarte important ca redacţia 
să se implice în stabilirea unei comunicări mai eficiente. 

 
MD: Va introduce Ministerul Mediului în următorii ani 
taxe de depozitare la gropile de gunoi pentru depozitarea 
deşeurilor municipale şi din construcţii, în scopul reducerii 
cantităţilor de deşeuri depozitate ?

Gheorghe Şalaru: Introducerea unei taxe de depo-
zitare a deşeurilor la gropile de gunoi este o măsură 
necesară care cu timpul va fi pusă în aplicare şi în Re-
publica Moldova. Cine va plăti de fapt această taxă, 
unde vor ajunge banii şi dacă până la urmă cetăţea-
nul nostru va plăti şi el ca şi orice alt cetăţean euro-
pean serviciile de salubrizare, rămâne de văzut. Această 
taxă poate fi introdusă în ţară doar în cazul în care vor 
fi implementate instrumentele economice esenţiale: 

- taxe de incinerare/depozitare şi/sau interdicţii 
privind depozitarea anumitor tipuri de deşeuri;  

- răspunderea extinsă a producătorului-schema de 
transfer a costurilor de colectare separată şi reciclare către 
cei care introduc pe piaţă produse (şi asigurarea acoperirii 
costurilor operaţionale de sortare/reciclare); 

- punerea în aplicare a unor scheme de colectare, 
care îi vor face pe cetăţeni direct responsabili pentru de-
şeurile pe care le generează. 

Aceste trei instrumente economice implementate 
în complex vor conduce la o reducere esenţială a depozi-
tării deşeurilor la gropile de gunoi. 
MD: În conformitate cu Strategia de gestionare a deşeu-
rilor Ministerul Mediului îşi va schimba modul şi condiţi-
ile de autorizare a agenţilor economici care activează în 
domeniul gestionării deşeurilor. Cum vor fi formate noile 

sperăm că prin intermediul Revistei vom de-
monstra că reciclarea nu este doar benefi-
că pentru mediu, ci poate aduce şi avantaje 
imediate consumatorului, atât prin reduce-
rea poluării, cât şi prin obţinerea unui profit 
şi chiar o dezvoltare a sectorului economic.

cerinţe? Care sunt criteriile de autorizare ce vor  suferi mo-
dificări fundamentale?

Gheorghe Şalaru: Acţiunea este necesară din mai mul-
te considerente. Practic, începând cu anii 90 ai sec. XX, 
schimbări esenţiale în domeniul eliberării autorizaţiilor 
nu s-au produs. Schimbările sunt justificate de evaziu-
nile fiscale din domeniul protecţiei mediului şi de scă-
derea veniturilor la Fondul Ecologic Naţional în urma 
acestor activităţi. Pe parcursul ultimilor ani se observă 
aspecte grave, cu consecinţe directe asupra încasărilor 
la bugetele fondurilor ecologice, generate de condiţiile 
neunitare şi foarte permisive de obţinere a autorizaţiilor 
de gestionare a deşeurilor şi nu numai. S-a constatat că 
sunt operatori economici autorizaţi care nu funcţionea-
ză în sediul autorizat pentru operaţiuni de colectare şi/ 
sau valorificare a deşeurilor, nu-şi desfăşoară activităţile 
autorizate, fie nu deţineau condiţiile tehnice corespun-
zătoare pentru desfăşurarea activităţilor specificate în 
autorizaţie. În vederea eliminării situaţiilor de acest fel 
şi pentru combaterea evaziunii, autorizarea activităţii de 
colectare, reciclare, valorificare a deşeurilor se va face 
cât de curând pe baza eliberării unor autorizaţii integre 

Interviu

în această situaţie, responsabilita-
tea pentru produsul care a devenit 
deşeu, va fi asumată şi preluată de 
operatorii economici care îl produc 
şi îl introduc pe piaţă.
de mediu şi cu întrunirea unor condiţii tehnice de au-
torizare, care va permite o selecţie mai riguroasă a ce-
lor care doresc să muncească cu adevărat în domeniu.

Criteriile de autorizare, în viziunea Ministerului, vor 
fi prezentate în actul normativ, care vor fi aduse la cunoş-
tinţa tuturor operatorilor economici. Criteriile de bază le 
considerăm următoarele:

- Evidenţa gestionării deşeurilor conform Listei De-
şeurilor, care necesită a fi aprobată de Guvern; 

- Se va lua în calcul deţinerea spaţiului pentru co-
lectare, reciclare şi depozitare a deşeurilor. Condiţiile mi-
nime de autorizare din prezent permit ca unii operatori 
economici să se sustragă de la plata obligaţiilor la bugetul 
fondurilor ecologice şi de la plata altor obligaţii bugetare;

- Se va implementa sistemul de cântări-
re autorizat, care va trebui să aibă toate verifi-
cările metrologice obligatorii şi, mai mult, să fie 
tehnic adecvat atât specificului deşeurilor, cât şi can-
tităţii estimate de deşeuri şi specificate în autorizaţie;

- Condiţiile de autorizare vor fi actualizate cu pre-
vederile Hotărârii Guvernului nr. 248 din 10 aprilie 2013 
cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deşeuri-
lor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, prin care 
se abrogă vechiul sistem de eliberare a autorizaţiilor şi im-

pune evidenţa gestiunii deşeurilor pe fiecare tip de deşeu 
şi pe coduri, în conformitate cu prevederile directivelor 
europene. Pentru activităţile de colectare a deşeurilor de 
la populaţie va fi necesar şi acordul autorităţilor publice 
locale de pe raza unde respectivul colector îşi desfăşoară 
activitatea; 

- Perioada maximă pe care se poate acorda autori-
zaţia de mediu pentru desfăşurarea activităţii de colecta-
re, reciclare, valorificare a deşeurilor va fi de trei ani, doar 
după verificarea situaţiei la moment. Inspectorii de mediu 
vor verifica semestrial ca operatorii economici să-şi desfă-
şoare activităţile la sediile pentru care au fost emise au-
torizaţiile, în caz contrar vor propune anularea acestora;

- Operatorii economici care îşi suspendă activita-
tea sau pentru care încetează dovada spaţiului în terme-
nul de valabilitate al autorizaţiei, vor fi obligaţi să anunţe 
în scris autoritatea de mediu în termenul stabilit de la 
data evenimentului;

- În vederea asigurării transparenţei informaţiei şi a 
accesului rapid, Inspectoratul Ecologic de Stat va publica 
Lista operatorilor autorizaţi în domeniul colectării, reciclă-
rii şi valorificării deşeurilor în termenul stabilit de la data 
emiterii autorizaţiei.

MD: La finele acestui interviu, ce le doriţi 
cititorilor Revistei, autorităţilor publice lo-
cale, operatorilor economici, cetăţenilor  la 
începutul anului 2014? 

Gheorghe Şalaru: Tuturor cititorilor aces-
tei Reviste le doresc un an fericit, multă 
sănătate, prosperitate, rezultate în toate 
domeniile de activitate. Îndemn Colectivul 
redacţiei la performanţe care să genereze 

popularitate şi materiale interesante, pentru ca publicaţia 
să devină Ghidul practic al primarului, operatorului econo-
mic în probleme de informare, conştientizare şi educaţie 
ecologică a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, 
implementării celor mai performante tehnologii, sisteme 
progresive de colectare, reciclare şi valorificare a lor. Sper 
ca publicaţia să fie utilă ministerelor de ramură, adminis-
traţiei publice centrale şi locale, comunităţii donatorilor 
şi organismelor internaţionale prin oferirea spaţiului pen-
tru discuţii, încurajare şi orientare a părţilor implicate în 
vederea atragerii nivelului necesar de investiţii pentru a 
permite dez-
voltarea dura-
bilă a sectorului 
de gestionare 
a deşeurilor, în 
conformitate 
cu direcţiile pri-
oritare stabilite 
în Strategia de 
gestionare a de-
şeurilor în Repu-
blica Moldova.
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Aurelia Bahnaru: 
pungile din plastic, arme de 

distrugere în masă

Gestionarea efectivă a deşeurilor de plastic este o provocare majoră 
din punct de vedere al protecţiei mediului, în acelaşi timp reprezin-
tă şi o importantă oportunitate în ceea ce priveşte creşterea gradu-
lui de eficienţă energetică. Într-o economie circulară, în care ratele 

de reciclare oferă soluţii pentru problema deficitului de materii prime, plasticul are vii-
tor, inclusiv  într-un stat precum este Republica Moldova, unde colectarea şi reciclarea 

plasticului nu atinge cote impresionante.
Referitor la pungile de plastic se constată că în Re-

publica Moldova această problemă nu este reglementată 
nici pe departe la nivelul statelor comunitare, prin apli-
carea unei eco-taxe, sau prin interzicerea totală a acestui 
produs. În societatea noastră, unde guvernează principiul 
„foloseşte şi aruncă”, plasticul, inclusiv pungile din plas-
tic, este adesea perceput ca un material ieftin preconizat 
pentru aruncare, iar ratele de reciclare sunt reduse. 

 Totodată, din cauza preţurilor mici şi a cerinţelor 
de utilizare, de mai mulţi ani pungile de plastic au devenit 
în sistemul de comercializare un element necesar, folo-
sit în viaţa de zi cu zi, iar gradul de utilizare a acestora a 
crescut odată cu consumul. În magazine se folosesc pungi 
de unică folosinţă foarte subţiri (din plastic) de doar 7-9 
microni pentru cumpărături, 
a căror rezistenţă este redu-
să şi care  conţin Polietilenă, 
Polipropilenă şi Alcoolul Po-
livinilic. 

Mai mult de cît atât, 
chiar şi în cazul aşa-ziselor 
„sacoşe biodegradabile,” 
care mai sunt numite şi oxo-
degradabile, nu putem vorbi 
despre o evitare totală a ris-
curilor pentru mediu. Aces-
tea din urmă conţin aditivi 
ce declanşează dezintegra-
rea plasticului în fragmente 
mai mici, care vor continua, 

însă, să reziste în mediu timp de mulţi ani, iar în aditivii în 
cauză se pot regăsi metale grele cu efecte carcinogene, 
mutagene şi bioacumulative. Materialele oxodegradabi-
le introduse pe piaţă conţin compuşi metalici catalogaţi 
drept substanţe periculoase, conform normativelor euro-
pene. Din aceste considerente ar fi binevenit ca Autorita-
tea Naţională pentru Protecţia Consumatorului să verifice 
compoziţia chimică a acestor sacoşe, punguţe de unică 
folosinţă, precum şi normele de taxare ale acestora. 

Pe lângă problemele tehnice, pungile nu sunt feza-
bile economic şi nici ecologic. În prezent, practic toate pun-
gile din plastic nu se colectează, fiind aruncate în amestec 
cu alte deşeuri menajere solide la gropile de gunoi, apoi 
purtate de vînt peste tot. Pungile de plastic pot fi poreclite 
„florile anului”, deoarece le putem vedea anul împrejur fâl-

fâind pe garduri, copaci şi agăţate în tufişuri, împăienjenind 
câmpiile cu asemenea „flori”. O atare situaţie este provocată 
de către fiecare dintre noi atunci când folosim şi aruncăm 
cu o uşurinţă criminală mii de pungi de plastic.

Pungile din plastic nu sunt biodegradabile şi, deşi 
se spune că ele ar dispărea în natură în câteva sute de ani, 
ştiinţa nu are certitudinea acestui fapt. Ceea ce se ştie cu 
siguranţă este faptul că în timp pungile degradează şi se 
transformă în bucăţi din ce în ce mai mici şi mai toxice. În 

s-ar părea că punga aruncată este in-
ofensivă dar nu-i tocmai aşa. Aceasta 
devine o armă de ucidere în masă.
prezent, dat fiind faptul că acest flux de deşe-
uri nu este supus procedurii de separare şi re-
ciclare, oportunităţile de transformare a aces-
tora în energie nu sunt valorificate sub nicio 
formă în Republica Moldova.

S-ar părea că punga aruncată este in-
ofensivă dar nu-i tocmai aşa. Aceasta devine 
o armă de ucidere în masă. Iată câteva date 
care arată costurile reale pe care le suportă 
mediul înconjurător şi societatea de dragul 
confortului de scurtă durată pe care îl oferă 
pungile de plastic de unică folosinţă gratuite 
şi distribuite nelimitat. 

Pentru a vedea costurile reale, trebuie 
să analizăm impactul multiplu „ de la naştere 
până la moarte” şi efectele fiecărei faze din du-
rata de viaţă a unei pungi. 

Aceste faze pot fi exprimate prin urmă-
toarele costuri şi efecte negative asupra me-
diului şi sănătăţii populaţiei:

a) Costuri de producţie
 - componentele de bază ale confecţionării pungi-

lor din plastic sunt extrase din ţiţei, care reprezintă resursă 
naturală neregenerabilă;

- ingredientele chimice toxice folosite la produ-
cerea pungilor se află în permanentă creştere, generând 
emisii care conduc la creşterea temperaturii globale;

b) Costurile plătite de consumator 
- costul anual al pungilor oferite gratuit de către 

comercianţi pe teritoriul ţării este estimat la cca 15 mln. 
lei ( de exemplu, doar în SUA aceste cheltuieli constituie 
4 miliarde dolari).

- valoarea pungilor oferite „gratuit” de către comer-
ciant este inclusă în preţul de piaţă al produsului achiziţi-
onat. Altfel spus cumpărătorul achită valoarea pungii din 
propriul buzunar.  

c)  Costurile plătite de natură
- pungile de plastic au nevoie de până la 1000 ani 

pentru dezintegrare. Ca deşeuri, ele se fragmentează în 
bucăţi mici şi contaminează în continuare solul şi apele 
freatice;

- după fragmentare micile particule 
de plastic pun în pericol fauna, transfor-
mându-se într-o adevărată bombă toxică 
pentru animale, care confundă fragmente-
le din plastic cu hrana. 

d) Reciclarea nu este o soluţie!
Reciclarea pungilor de plastic nu poate reprezen-

ta o soluţie viabilă din simplul motiv că nu este renta-
bilă economic şi ca urmare nici un agent economic nu 
va risca investirea anumitor resurse financiare în acest 
domeniu.  

O soluţie ar reprezenta elaborarea unei legislaţii 
care să prevadă achitarea de compensaţii agenţilor eco-
nomici  preocupaţi de colectarea şi reciclarea pungilor 
de plastic. 

În lume, la ora actuală, problematica privind pe-
ricolul pe care-l reprezintă pungile de plastic de unică 
folosinţă nu a rămas fără răspuns. În foarte multe ţări se 
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în foarte multe ţări se fac eforturi mari pentru limitarea sau 
chiar interzicerea comercia-lizării acestor produse extrem 
de toxice ale civilizaţiei umane.

fac eforturi mari pentru limitarea sau chiar interzicerea 
comercializării acestor produse extrem de toxice ale civi-
lizaţiei umane.

Astfel, Irlanda a introdus o taxă de 15 eurocenţi pe 
fiecare pungă din plastic pentru cumpărături. Aceasta a 
condus la reducerea cu 90% a utilizării pungilor din plastic 
şi creştere a procentului de folosirea pungilor reutilizabile. 
Mulţi vânzători care desfăşoară comerţul cu amănuntul 
au trecut la oferirea pungilor de hârtie. Pentru supermar-
keturile care au continuat să ofere pungi din plastic, taxa 
a fost mărită pînă la 22 eurocenţi.  

La ora actuală, majoritatea supermarketurilor oferă 

pungi reutilizabile ţesute sau pungi din hârtie.
În Australia, cumpărătorii sunt încurajaţi să cumpe-

re aşa-numitele „pungi verzi”, care costă aproximativ 1 do-
lar, şi pot fi utilizate de mai multe ori, iar pungile gratuite, 
de unică folosinţă, sunt interzise. 

În Danemarca se taxează pungile din plastic. Sco-
pul declarat este de a promova pungile reutilizabile. 
Totuşi, taxa este achitată de vânzătorii care desfăşoară 
comerţ cu amănuntul, nu de cumpărători ca în Irlanda, 

care taxează consumatorii direct pentru fiecare pungă 
folosită. Consumul pungilor din plastic a scăzut cu 66 %. 
Danemarca utilizează o taxă generală pentru deşeuri, care 
s-a dovedit a fi un succes. Taxa este diferită în funcţie de 
acţiunile întreprinse post colectare. Astfel, depozitarea 
deşeurilor este taxată la maximum, incinerarea doar cu 
20% din valoarea taxei, iar în cazul în care compania de-
cide reciclarea deşeurilor, aceasta este scutită în totalitate 
de taxa în cauză.   

În Elveţia, supermarketurile percep de la cumpă-
rători aproximativ 20 de eurocenţi pentru fiecare pungă. 
Din 2007, elveţienii sunt lideri nu doar în ceea ce priveşte 
oferirea în mişcarea pungilor reutilizabile, ci şi în recicla-
rea PET-urilor. Peste 82 % din PET-urile vândute în Elveţia 
sunt reciclate.

Aşadar, experienţa europeană poate reprezenta 
un bun exemplu pentru Republica Moldova. Totuşi, înain-
te de a purcede la etapa implementării, este necesară re-
alizarea unui studiu amplu care să cuprindă date privind 
beneficiile economice de pe urma producerii, importului 
şi comercializării pungilor din plastic, costurile de colecta-
re şi reciclare, precum şi analizarea detaliată a gradului de 
acceptabilitatea din partea populaţiei.  

Revista “Managementul Deşeurilor” va analiza şi în 
continuare problema pungilor de plastic din Republica 
Moldova. În numerele următoare vom veni cu o analiză 
detaliată a pieţei de pungi de la noi din ţară, precum şi cu 
o serie de iniţiative adresate autorităţilor centrale şi locale 
în vederea optimizării situaţiei create la moment.  

Managementul deşeurilor

strategia de gestionare a deşeurilor pentru anii 2013-2027. 

provocări. probleme. soluţii. 
Strategia de gestionare a 

deşeurilor în Republica 
Moldova pentru anii 2013-
2027 a fost iniţiată de Mi-

nisterul Mediului şi aprobată la 10 
aprilie 2013 de către Guvernul Repu-
blicii Moldova. Prin noua Strategie se 
urmăreşte stabilirea unor măsuri în 
vederea protecţiei mediului încon-
jurător şi a sănătăţii populaţiei, prin 
prevenirea sau reducerea efectelor 
adverse produse de generarea şi ges-
tionarea deşeurilor.

Politica Guvernului promovată 
prin respectiva Strategie constă în 
dezvoltarea infrastructurii şi a servici-
ilor specializate în domeniu, stabilirea 
cadrului legal şi instituţional în do-
meniu, care va contribui la alinierea 
treptată a practicilor naţionale la cele 
ale Uniunii Europene. În cazul în care 
toate acţiunile prevăzute în planul de 
implementare a strategiei va fi dus la 
bun sfârşit, atunci, după cum ne pro-
mit autorităţile, către anul 2027 vom 
avea o ţară curăţată de gunoiştile nea-
utorizate, cu un sistem de colectare şi 
reciclare a deşeurilor menajere pus la 
punct şi un management productiv al 
companiilor de salubrizare. Autorităţi-
le au pus şi un preţ pe măsură  acestor 
schimbări radicale spre bine – 2,2 mi-
liarde de lei. În cele din urmă vom în-
cerca să explicăm cititorilor noştri ce 
intenţionează să facă cu această sumă 
de bani autorităţile , care este rolul fi-
ecărui jucător în acest sistem complex 
şi, evident, care vor fi resursele de fi-
nanţare a strategiei în cauză. 

Obiectivul major al noii Strategii 
privind gestionarea deşeurilor rezidă 
în promovarea dezvoltării şi a imple-
mentării unui sistem integrat şi efici-
ent din punct de vedere social, econo-
mic şi de protecţie a mediului în ceea 
ce priveşte realizarea unor obiective 
europene, cum ar fi: colectarea selec-
tivă, reciclarea, valorificarea deşeuri-
lor şi utilizarea acestora ca resursă. 

Strategia în cauză urmăreşte şi 
căile de îndeplinire a măsurilor de asi-
gurare separată a deşeurilor la sursă, 
colectarea şi reciclarea fluxurilor de 
deşeuri prioritare în conformitate cu 

acest obiectiv, precum şi creşterea 
potenţialului de valorificare al acesto-
ra. Activităţile vizate ar trebui efectua-
te prin colectarea separată a deşeuri-
lor, în măsura în care acest lucru este 
posibil din punct de vedere tehnic, 
economic şi al protecţiei mediului în-
conjurător. 

Indiscutabil este faptul că apro-
barea unui document de anvergura 
strategiei în cauză reprezintă un im-
portant pas în domeniul soluţionării 
problemei deşeurilor în ţara noastră. 
Însă, experienţa deloc plăcută a Repu-
blicii Moldova arată că implementa-
rea documentelor strategice şchiopă-
tează sau nu se realizează în genere. 
Un exemplu elocvent în acest sens 
este Strategia privind aprovizionarea 
cu apă şi canalizare a localităţilor din 
Republica Moldova din anul 2007. 

Revenind la problema abordată, 
vom începe analiza noastră cu pre-
ţul pe care autorităţile au de gând 
să-l plătească pentru implementarea 
prevederilor strategiei. După cum 
am afirmat deja preţul total se ridi-
că la aproape 2,2 miliarde de lei sau, 
cum scrie nemijlocit în textul strate-
giei între 375 şi 470 de milioane de 
euro în funcţie de factorii financiari. 
Cu alte cuvinte mijloacele financiare 
achitate va depinde într-un final în 
mare măsură de valoarea procentuală 
a creditelor pe care vom fi nevoiţi să 
le solicite de la instituţiile internaţi-
onale. Chiar şi aşa nu e un preţ prea 
mare, având în vedere problema care 
urmează să fie soluţionată şi propor-
ţiile problemei per ansamblu. Totuşi, 
examinînd minuţios planul de acţiuni, 
apar unele întrebări la care nu am re-
uşit să dăm un răspuns logic. Astfel, 
autorii strategiei au prevăzut pentru 
acţiunile de armonizare a legislaţiei 
naţionale la Directivele Europene nici 
mai mult, nici mai puţin decît 5,2 mi-
lioane de lei. Este o sumă foarte mică, 
avînd în vedere valoarea totală a stra-
tegiei, însă extrem de mare în condiţi-
ile în care autorităţile publice centrale 
sunt obligate de a armoniza legislaţia 
naţională la Directivele Europene. Cu 
alte cuvinte, cineva încearcă să ne 

convingă că trebuie să cheltuim 5,2 
milioane de lei pentru activităţi care 
sunt acoperite financiar din resursele 
financiare ale bugetului de stat.  

Un alt capitol de cheltuieli, care 
ridică chiar mai multe întrebări decât 
cel precedent, urmează să ne coste 
13,7 milioane de lei. Suma în cauză 
urmează să fie cheltuită pentru elabo-
rarea legislaţiei naţionale în domeniul 
gestionării deşeurilor. O absurditate 
totală, având în vedere faptul că ela-
borarea legislaţiei naţionale repre-
zintă o prerogativă a ministerelor, ai 
căror colaboratori primesc salarii din 
bugetul de stat anume în aceste sco-
puri. Rămâne de văzut cum vor expli-
ca autorităţile aceste cheltuieli lipsite 
de orice logică. 

Deşi, după cum am văzut, partea 
financiară a strategiei suferă puţin 
din cauza unor mici detalii, per an-
samblu planul de acţiuni şi devizul 
de cheltuieli (evident aproximativă) 
au fost elaborate în corespundere cu 
toate normele internaţionale şi poate 
fi considerat un succes al autorităţi-
lor noastre. Nu putem afirma acelaşi 
lucru spune şi despre modul în care 
autorii strategiei au implicat Autorită-
ţile Publice Locale în transpunerea în 
viaţă a prevederilor strategiei. 

Actualmente anume Autorităţile 
Publice Locale sunt responsabile de 
gestionarea deşeurilor de pe teritoriul 
administrat. Cu toate acestea, în ma-
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joritatea consiliilor raionale şi locale 
nu există subdiviziuni specializate 
în domeniul protecţiei mediului, iar 
serviciile de salubrizare lipsesc în ma-
joritatea localităţilor rurale. Primăriile 
localităţilor în care există servicii de 
salubrizare nu sunt dotate cu tehnica 
necesară, iar bugetele locale nu dis-
pun de mijloace financiare în vederea 
asigurării unui mecanism eficient de 
gestionare a deşeurilor.

Cu toate acestea textul strategiei, 
în mare parte, nu a abordat nici una 
dintre aceste probleme. În schimb, a 
redus esenţial cheltuielile preconizate 
pentru acordarea suportului financiar 
către APL pentru gestionarea deşeuri-
lor, lipsindu-i de suportul financiar în 
ceea ce reprezintă o problemă naţio-
nală. Cu alte cuvinte, Autorităţile Pu-
blice Locale au fost lăsate să-şi soluţi-
oneze individual problemele, apelând 
la suportul agenţilor economici şi al 
societăţii civile în vederea obţinerii de 
mijloace financiare 
pentru organizarea 
serviciilor de salu-
brizare, achiziţiona-
rea echipamentului 
necesar sau evacu-
area deşeurilor la 
gropile de gunoi. 
Timpul va arăta ce 
soluţii vor identifi-
cai autorităţile pu-
blice locale, însă din 
punct de vedere al 
viziunii strategice, 
lăsarea APL-urilor la 
îndemâna propriilor 
dorinţe reprezintă o greşeală în con-
diţiile lipsei catastrofale de specialişti 
de înaltă calitate la sate. 

Pe lângă mai puţin bune, strate-
gia dată dispune de câteva puncte 
forte. Unul din aceste momente, 
care are o importantă nemijlocită şi 
pentru majoritate cetăţenilor noştri, 
îl reprezintă sistemul integrat de ma-
nagement al deşeurilor, sau, cu alte 

cuvinte, sistemul care este responsa-
bil de colectarea deşeurilor de la por-
ţile caselor noastre până la reciclarea 
deplină a acestora, astfel încât să nu 
rămână nici o urmă nocivă a activită-
ţii umane. 

Autorii strategiei îşi propun extin-
derea reţelelor de colectare şi trans-
portare a deşeurilor prin realizarea de 
noi depozite zonale şi crearea unor 
staţii de transfer. Totuşi, este necesar 
de remarcat faptul că un astfel de sis-
tem trebuie introdus treptat, ţinînd 
cont de situaţia financiară a popula-
ţiei, acordul de participare a cetăţe-
nilor, dar şi de acomodarea treptată a 
populaţiei la cerinţele colectării sepa-
rate a deşeurilor. 

Pentru asigurarea continuităţii 
procesului de acomodare a cetăţeni-
lor la noul sistem, strategia prevede 
promovarea unui nou mod de colec-
tare a deşeurilor menajere, a celor de 
producţie, recuperarea materialelor 

reutilizabile şi realizarea unui pro-
gram de salubrizare stradală unitară. 
În acelaşi timp strategia nu atinge 
problema extinderii colectării selecti-
ve şi în primul rând a celor patru tipuri 
de materiale – plastic, metal, sticlă şi 
hârtie, ceea ce, din punctul nostru de 
vedere,  reprezintă o importantă lacu-
nă din partea a autorilor. 

Strategia scoate în evidenţă im-

portanţă colectării selective, în gene-
ral, a deşeurilor de la populaţie, însă, 
cu regret, fără a introduce obligaţii 
clare atât pentru colectarea, cât şi 
pentru reciclarea deşeurilor menaje-
re, indicând tipul de material şi ţinte-
le minime pentru reciclare. Acest fapt 
creează o neclaritate între autorităţi-
le locale şi organizaţiile de reciclare. 
În contextul dat, autorităţile locale 
vor redescoperi importanţa deşeuri-
lor de ambalaje întrucât: acestea re-
prezintă jumătate din cantitatea de 
material reciclabil pe cele patru tipuri 
de materiale din deşeurile menajere. 

Autorii strategiei, au prevăzut 
probabil şi acest lucru şi au menţio-
nat în textul documentului un şir de 
ţinte prin care urmăresc creşterea 
gradului de reutilizare şi recuperare 
a ambalajelor cu 20% până în anul 
2027. O astfel de abordare pare a fi 
corectă, însă este dificil să credem 
că va schimba atitudinea APL faţă 
de problema în cauză, în condiţiile 
în care autorităţile locale vor fi priva-
te de suportul bugetului central. O 
creştere cu 1,4 % anuală a gradului 
de reciclare a deşeurilor menajere 
este posibilă, practic doar în urma re-
ciclării deşeurilor deja existente de la 
gropile de gunoi, în schimb ce facem 
cu gunoiul care se va acumula de-a 
lungul perioadei de implementare a 
strategiei rămâne o întrebare fără un 
răspuns concret. 

O soluţie în ceea ce priveşte dez-
voltarea unui sistem viabil de colecta-
re şi reciclare a deşeurilor menajere o 
reprezintă implicarea activă în acest 
proces a agenţilor economici, gestio-
nari ai serviciilor de salubrizare. Însă, 
în condiţiile în care în zonele urbane 
schema de colectare selectivă a deşe-
urilor nu este implementată pe deplin 
(în practică nu este implementată 
sub nici-o formă), iar în zonele rurale 
lipsesc chiar şi cele mai elementare 
viziuni ale unei astfel de proceduri, 
agenţii economici care vor accepta 
implicarea în proiectul de colectare 
selectivă şi reciclare a deşeurilor me-
najere vor fi puşi într-o situaţie deloc 
plăcută şi extrem de costisitoare. Cu 
alte cuvinte, agenţii economici vor fi 
puşi în situaţia să construiască de la 
zero infrastructura de colectare şi re-
ciclare, care include crearea punctelor 
de colectare a deşeurilor, realizarea 
unei campanii masive de informare a 

cu toate acestea, în majoritatea consilii-
lor raionale şi locale nu există subdiviziuni 
specializate în domeniul protecţiei mediu-
lui, iar serviciile de salubrizare lipsesc în 
majoritatea localităţilor rurale.

populaţiei privind importanţa colec-
tării separate a deşeurilor, realizarea 
unor acţiuni ample de educaţie ecolo-
gică etc. Evident este faptul că în con-
diţiile absenţei unui suport financiar 
considerabil din partea APL-urilor, în 
localităţile este de neînchipuit o astfel 
de practică, iar agenţii economici vor 
refuza implicarea în cadrul unor astfel 
de proiecte, nerentabile din punct de 
vedere financiar. 

Practica statelor comunitare arată 
că strategiile pe termen lung în do-
meniul gestionării deşeurilor prevăd 
nu doar indicatorii de performanţă, ci 
şi mecanismele concrete de atingere 
a acestor indicii. Mai mult ca atât, sunt 
luate în calcul şi elementele nepre-
văzute, cum ar fi precum atitudinea 
populaţiei faţă de creşterea costurilor 
serviciilor, gradul de satisfacţie socia-
lă, costurile de mentenanţă reieşind 
din condiţiile climaterice, gradul de 
uzură a infrastructurii etc. Din păcate, 
acest lucru lipseşte în textul strategiei.  

O problemă aparte a domeniului 
gestionării deşeurilor o reprezintă de-
şeurile periculoase. Cu toate că textul 
strategiei abordează într-o măsură 
sau alta problema deşeurilor pericu-
loase, totuşi, atenţia acordată aces-
tora este una superficială şi se limi-
tează la propuneri generale, precum 
„încurajarea utilizării uleiurilor într-o 
manieră ecologică…” sau „reducerea 
impactului asupra sănătăţii populaţi-
ei şi mediului prin îmbunătăţirea ges-
tionării uleiurilor uzate” (Secţiunea 
2, pct. 8, lit. d şi c a Strategiei privind 
gestionarea deşeurilor pentru anii 
2013-2027), iar în unele tipuri de de-
şeuri toxice,în general, au fost trecute 
cu vederea. 

Este cazul tuburilor şi becurilor 
luminescente, fluorescente şi a ce-
lor economice. Cantităţile de deşeuri 
toxice provenite din aceste tuburi şi 
lămpi uzate ating anual cifre impresi-
onante. Astfel, doar în perioada anilor 
2007-2012, în Republica Moldova au 
fost importate cca 12,5 mln de tuburi 
luminescente şi becuri economice cu 
vapori de mercur, dintre care doar cca 
200 000 au fost luate la evidenţă după 
ieşirea din uz, celelalte fiind aruncate 
la gropile de gunoi. 

Rezultatele unui studiu efectuat 
recent de cercetătorii germani demon-
strează că noua generaţie de becuri 
economice reprezintă o ameninţare 

gravă la adresa sănătăţii omului din ca-
uza conţinutului de mercur. “Dacă un 
astfel de bec se sparge într-un imobil, 
concentraţia de mercur va fi de 20 de 
ori mai mare decât limitele admisibi-
le,”- confirmă şi Herbert Reul, deputat, 
preşedintele Comisiei pentru Indus-
trie, Cercetare şi Energie în Parlamen-
tul European. 

În condiţiile date obiectivele din 
textul strategiei nu sunt suficiente 
pentru soluţionarea problemei deşeu-
rilor periculoase. Astfel, Ministerul Me-

diului, în calitatea sa de actor principal 
al domeniului gestionării deşeurilor 
din Republica Moldova, are obligaţia 
să facă o claritate asupra unor obiec-
tive prezentate în textul strategiei, dar 
rămase neclare pentru producătorii, 
importatorii şi realizatorii de produse 
generatoare de deşeuri periculoase. 
Viitorul va arăta ce paşi va întreprinde 
autoritatea centrală în domeniul pro-
tecţiei mediului, însă realitatea cere în 
mod evident realizarea unor măsuri 
cum ar fi: 

Managementul deşeurilor

Rezultatele unui studiu efectuat recent 
de cercetătorii germani demonstrează 
că noua generaţie de becuri economice 
reprezintă o ameninţare gravă la adresa 
sănătăţii omului din cauza conţinutului 
de mercur.

1. Elaborarea unui Plan Naţional 
de Gestionare a Deşeurilor de lungă 
durată; 

2. Introducerea unui sistem naţi-
onal unic de raportare a deşeurilor 
generate, ridicate, depozitate, tratate, 
valorificate şi eliminate, care să permi-
tă identificarea şi soluţionarea discre-
panţelor de raportare; 

3. Responsabilizarea generatorilor 
de deşeuri în vederea colectării selec-
tive a deşeurilor periculoase şi a celor 
ce pot fi valorificate. Fără colectarea 
selectivă la sursă, separarea ulterioară 
a acestor deşeuri va fi imposibilă. 

O problemă importantă aborda-
tă în noua Strategie este prevenirea 
generării de deşeuri, un obiectiv care 
se discută deja de mai mulţi ani fără 
întreprinderea de măsuri concrete din 
punct de vedere economic, ecologic 
şi de protecţie a mediului. Autorităţile 
publice centrale trebuie s-ă adopte în 
comun programe de prevenire a ge-
nerării deşeurilor, prin care să fie sta-
bilite obiective de prevenire clare. 

Este necesar de remarcat faptul că 
orice persoană juridică care exercită 
o activitate de natură comercială sau 
industrială, având în vedere rezultate-
le unui audit de deşeuri, este obligată 
să realizeze un program de prevenire 
şi reciclare a cantităţilor de deşeuri 

generate din activitatea proprie sau, 
după caz, de la orice produs fabricat, 
inclusiv măsuri care respectă un anu-
mit design al produselor, şi să adopte 
măsuri de reducere a pericolului de-
şeurilor.

Se ştie că orice ţară din lume este 
cointeresată să atragă sau cel puţin să 
păstreze în ţară orice materie primă 
valoroasă, cum ar fi aluminiul, fierul 
sau cuprul. În Republica Moldova si-
tuaţia e diametral opusă. Putem să 
exportăm deşeuri reciclabile bogate 
în aceste materii prime secundare 
fără a ne gândi la viitorul economic al 
statului, având ca scop doar obţinerea 
profitului. Ministerul Economiei ar fi 
putut să preia aceste deşeuri şi să le 
transforme în materii valoroase. 

Deşeurile electrice, electronice şi 
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strategia trebuie să se alinieze la noile 
cerinţe legislative europene, la noile evo-
luţii tehnologice din domeniu şi să îm-
bunătăţească participarea publicului la 
luarea deciziei de mediu prin programe 
de instruire şi educare a populaţiei în do-
meniul gestionării deşeurilor – probleme 
care nu sunt bine evidenţiate.

electrocasnice reprezintă una dintre 
priorităţile strategice în domeniul co-
lectării şi reciclării. Autorii strategiei 
şi-au propus ca în 17 ani să mărească 
cantitatea deşeurilor electrice şi elec-
tronice colectate de la 23,3 mii tone 
în anul 2010, la 44,2 mii tone, în anul 
2027. Deşi la prima vedere cifrele par 
a fi destul de reale, autorii strategiei 
n-au prezentat nici un suport statistic 
sau economic, care ar confirma po-
tenţialul de realizare a acestui obiec-
tiv. La moment, nu dispunem de com-
panii de preluare a responsabilităţilor 
de reciclare a deşeurilor de la agenţii 
economici producători, importatori 
şi distribuitori de produse de amba-
laje. La rândul său legislaţia naţională 
nu este ajustată la cea europeană, nu 
sunt create serviciile specializate în 
domeniul reciclării deşeurilor electri-
ce, electronice şi electrocasnice etc. 
Totodată, menţionăm că tendinţele 
de generare a deşeurilor, indicato-
rilor sau a ţintelor determinate în 
Strategie, practic la toate fluxurile de 
deşeuri au un caracter teoretic, fiind 
bazate în majoritatea cazurilor pe 
rezultatele acumulate în unele state 
comunitare, ale căror condiţii nu pot 
fi asimilabile cu cele autohtone. Ar fi 
fost bine venit ca, până la elaborarea 
Strategiei, autorii acesteia să organi-
zeze un studiu de fezabilitate la ni-
vel naţional sau local, prin care să se 
determine indicatorii solicitaţi, care 
ar prezenta situaţia reală a lucrurilor, 
altfel obiectivele strategiei urmând să 
rămână doar pe hârtie.

Din păcate, în textul strategiei nu 
se regăsesc referinţe la problemele 
stringente cu care se confruntă Repu-

blica Moldova în privinţa 
depozitării deşeurilor, 
stării insuficiente a celor 
peste 1800 de depozite 
neautorizate sau necon-
forme. Reprezentanţii so-
cietăţii civile care lucrea-
ză în domeniul protecţiei 
mediului au dezvăluit re-
vistei noastre că s-au aş-
teptat ca acest subiect să 
fie mult mai bine eviden-
ţiat, precum şi că şi-au 
dorit ca documentul să 
pună bazele introducerii 
unei taxe pentru depo-
zitare,. fapt care a rămas 
în afara atenţiei autorilor 
strategiei.

Un rol important în promovarea 
şi implementarea noilor modalităţi 
de gestionare a deşeurilor se atribuie 
activităţilor de conştientizare şi edu-
caţie ecologică a populaţiei organiza-
te şi desfăşurate de către ONG-uri, iar 
rezultatele acestor activităţi depind, 
în mare măsură, de  capacitatea aces-
tora de a organiza lucrul, precum şi de 
modalitatea de implicare a agenţilor 

economici şi a societăţii în acest pro-
ces important.

Strategia trebuie să se alinieze la 
noile cerinţe legislative europene, la 
noile evoluţii tehnologice din dome-
niu şi să îmbunătăţească participarea 
publicului la luarea deciziei de mediu 
prin programe de instruire şi educare 
a populaţiei în domeniul gestionării 
deşeurilor – probleme care nu sunt 
bine evidenţiate. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor 
strategice în domeniul gestionării 

deşeurilor,este necesară practic impli-
carea, întregii societăţi, care va trebui 
să-şi împartă responsabilităţile. Din 
păcate, această viziune nu este reflec-
tată în textul final al strategiei. Astfel, 
considerăm necesar ca în actele le-
gislativ-normative ce vor fi adoptate 
în vederea implementării strategiei, 
acest gol să fie completat.

După cum am văzut, Strategia de 
gestionare a deşeurilor pentru anii 
2013-2027 reprezintă fără dubii un 
important pas în procesul de soluţi-
onare a problemei deşeurilor din Re-
publica Moldova. Ca orice document 
de anvergură, textul Strategiei nu este 
unul perfect şi conţine multe neclari-
tăţi. Totuşi este primul act de acest 
gen în Republica Moldova după mulţi 
ani, în care problema deşeurilor a fost 
lăsată de izbelişte, fiind marginalizată 
atât de autorităţile centrale, cât şi de 
fiecare dintre noi. În mod evident ur-
mează o cale lungă până la realizarea 
tuturor obiectivelor trecute în textul 
strategiei şi cu siguranţă acestea pe 
parcursul anilor vor suferi modificări 
importante. Până atunci, însă, autori-
tăţile au obligaţia să lanseze procesul, 

iar societatea civilă, agenţii economici 
şi cetăţenii de rând ar trebui să con-
ştientizeze faptul că, fără implicarea 
fiecăruia dintre noi, problema deşeu-
rilor nu va fi soluţionată niciodată. Iar 
în condiţiile aspiraţiilor europene tot 
mai pronunţate, asigurarea unui sis-
tem de gestionare eficientă a deşeuri-
lor constituie un obiectiv crucial.         

(MD)

Proiecte de finanţare

Accesarea fondurilor europene şi a celor au-
tohtone trebuie să reprezinte una dintre 
priorităţile administraţiei publice locale, 

agenţilor economici, precum şi a altor formaţiuni neguver-
namentale în vederea implementării proiectelor progra-
mate. O parte dintre formaţiunile nominalizate beneficiază 
anual de aceste fonduri structurale europene, ecologice, so-
ciale etc. din partea UE, Ministerului Mediului, Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Agricul-
turii şi Industriei Alimentare etc, în acelaşi timp, altele nici nu 
dispun de informaţii elementare despre asemenea fonduri şi 
nici nu sunt la curent cu paşii necesari de a fi întreprinşi în 
vederea obţinerii unei finanţări. 

Componentele proiectului cuprind un spectru larg 
de activităţi. Fiecare proiect poate fi privit din perspectivă 
şi anume: perspectiva proiectului propriu-zis, perspectiva 
organizaţiei care derulează proiectul, perspectiva grupului-
ţintă şi perspectiva diverselor organizaţii  afectate sau care 
influenţează proiectul într-un mod sau altul. 

Proiectul trebuie să satisfacă interesele celor care-l fi-
nanţează şi celor care beneficiază direct de serviciile oferite, 
fără a le confunda. Într-un final, proiectul trebuie să aibă o 
menire socială, altfel obţinerea finanţării din partea dona-
torilor este practic imposibilă. 

Începând cu acest numărul de faţă, Revista „Ma-
nagementul Deşeurilor” va elucida ce trebuie de parcurs, 
modalităţile de îmbunătăţire a cererilor de finanţare în ve-
derea obţinerii unui grant, precum şi principalii actori din 
Republica Moldova, care oferă suport financiar în vederea 
realizării diferitelor tipuri de proiecte în domeniul gestionă-
rii deşeurilor. 

cERINţE GENERALE pRIvINd 
MANAGEMENtUL pROIEctELOR

La prima etapă este important să citiţi cu aten-
ţie aceste recomandări înainte de a începe completarea 
formularelor propuse. Asiguraţi-vă că organizaţia dum-
neavoastră întruneşte criteriile de eligibilitate ale pro-
gramului de granturi şi se înscrie în priorităţile acestuia. 
Important este ca toate proiectele să fie planificate din 
timp. Planul unui proiect trebuie să fie bine gândit înainte 

AccEsAREA 
fONdURILOR EUROpENE 
şI A cELOR AUtOHtONE (I)

de a fi aplicat în practică. Este necesar să obţineţi un bun 
suport social, spre exemplu acorduri între grupul-ţintă şi 
organizaţia dumneavoastră, fapt care va demonstra inte-
resul social pentru implementarea proiectului. Planul tre-
buie elaborat împreună cu persoanele care vor participa 
nemijlocit la realizarea proiectului. Astfel, veţi evita pro-
blemele organizaţionale care eventual ar putea să apară 
ceea ce va putea facilita procesul de implementare.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de mana-
gement al proiectelor implică planificarea, coordonarea, 
administrarea şi controlul asupra îndeplinirii unui obiec-
tiv /lucrări, într-o anumită perioadă de timp şi în limitele 
unui buget prestabilit. Aceste lucrări se efectuează de că-
tre o echipă de management, condusă de un manager de 
proiect, care urmează să coordoneze în întregime desfă-
şurarea proiectului. Managerul de proiect este persoana 
care îşi asumă responsabilitatea pentru gestionarea şi co-
ordonarea unui proiect mare sau mic, în baza contractului 
încheiat cu donatorii respectivi.

Sarcinile principale privind managementul proiec-
telor sunt următoarele:
•	 stabilirea obiectivelor; 
•	 împărţirea lucrărilor pe direcţii şi activităţi bine 

definite; 
•	 urmărire secvenţială a acestora prin intermediul 

unor scheme/ diagrame;
•	 stabilirea unui grafic de timp şi a unui buget; 
•	 coordonarea echipei; 
•	 raportarea şi comunicarea permanentă cu persona-

lul responsabil.

ELEMENtELE-cHEIE ALE pROIEctULUI
Un proiect poate avea următoarele elemente:
1. Definiţie: Proiectul este o investiţie de resurse 

pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui 
obiectiv sau a unui set de obiective prescrise. În alţi ter-
meni, un proiect este o idee de îmbunătăţire a unei stări 
de lucruri. Planificarea şi realizarea activităţilor necesare 
pentru atingerea obiectivelor proiectului presupun utili-
zarea tehnicilor şi instrumentelor specifice managemen-
tului proiectelor. 

Elementele caracteristice ale unui proiect sunt: 
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•	 are un început şi un final bine definit; 
•	 implică un număr de activităţi, elemente şi sarcini; 
•	 utilizează o serie de resurse; 
•	 are un anumit grad de autonomie faţă de activităţile 

curente ale organizaţiei; 
•	 are ca scop o schimbare percepută ca durabilă de 

către iniţiatorii săi.
2. Scop: Proiectul este o activitate cu obiective 

bine definite, este destul de complex pentru a putea fi 
divizat în sarcini care necesită coordonare şi control al 
termenilor, succesiunii îndeplinirii sarcinilor, costurilor şi 
performanţelor. Un proiect poate avea doar numai un sin-
gur scop. În cazul în care proiectul ar fi propuse mai multe 
scopuri acesta ar fi excesiv, confruntîndu-se cu unele di-
ficultăţi în procesul de administrare. Un proiect cu mul-
tiple scopuri ar putea de asemenea, să denote obiective 
neclare sau aflate în conflict. Formularea clară, concisă a 
scopului unui proiect poate contribui decisiv la  succesul 
acestuia. 

3. Obiective: Obiectivele se referă la unele schim-
buri intermediare dorite de grupul-ţintă sau în mediul lor 
şi descriu rezultatele anticipate ale proiectului. Obiective-
le proiectului trebuie să reflecte activităţile, rezultatele, 
scopul şi ţintele generale. Obiectivele sunt mai specifice 
decât scopul şi se referă la un spaţiu şi la o perioadă de 
timp concretă. Spre deosebire de scop, obiectivele pro-
iectului trebuie să fie realizabile şi măsurabile în cadrul 
proiectului. Este foarte important ca obiectivele să fie 
realiste, nu doar impresionante, deoarece cele vagi sau 
nefondate vor diminua credibilitatea întregului proiect. 

Obiectivele trebuie să fie: 
a) specifice,–în vederea evitării unor eventuale interpre-

tări greşite; 
b) măsurabile, pentru a putea măsura şi evalua progresul 

(preferabil din punct de vedere numeric); 
c) adecvate – problemelor şi scopului organizaţiei; 
d) realiste – realizabile şi în acelaşi timp semnificative;
e) temporale – cu o perioadă de timp concretă pentru 

realizarea lor.
4. Ciclul de viaţă: Proiectele trec printr-o etapă 

lentă de iniţiere, cresc apoi rapid, ating apogeul, încep 
declinul şi în final se încheie.

5. Interdependenţă: Proiectul interacţionează cu 
operaţiunile curente ale organizaţiei şi cu alte proiecte. 

6. Unicitate: Fiecare proiect conţine elemente 
care îl fac unic.

7. Conflict: Realizarea unui proiect presupune 
utilizarea de resurse umane şi materiale utilizate deja în 
cadrul departamentelor funcţionale ale organizaţiei; ade-
sea, acesta concurează cu proiecte sau acţiuni similare 
propuse sau derulate de alte organizaţii. Astfel, un pro-
iect include o serie de activităţi specifice, ce sunt limitate 
de timp şi buget, în scopul obţinerii unui obiectiv definit. 
Aceasta înseamnă că un proiect are un rezultat specific, 
dorit, un termen de predare sau o dată limită cînd acesta 
trebuie să atingă obiectivele propuse, un buget stabilit 
pentru un număr anumit de persoane şi materiale în ve-
derea realizării proiectului.

Tipul unui proiect, spre deosebire de o activitate, 
este caracterizat prin următoarele elemente: 
- caracteristicile unui proiect: 
- fazele/ procesele principale ale unui proiect (ciclul de 

viaţă al proiectului); 
- rolul managerului de proiect; 
- beneficiul abordării planificate/organizate a proiectu-

lui. 
Pentru unele proiecte, după darea în folosinţă, ur-

mează faza de garanţie, pentru urmărirea comportării lu-
crării: abia la sfârşitul acesteia, în urma unei recepţii finale, 
proiectul se va considera finalizat.

8. Informaţie despre proiect:
a) Indicarea succintă şi descriptivă a titlului proiectului.
b) Durata proiectului măsurată în luni. Durata proiectu-

lui nu va depăşi termenul stabilit de către deţinătorul 
grantului; 

c) Data demarării proiectului (luna/anul); 
d) Data încheierii proiectului ( luna/anul). 

1.2. Justificarea proiectului:
Descrieţi problema pe care urmează să o aborde-

ze. acest proiect. Argumentaţi necesitatea realizării aces-
tui proiect: 
a) Importanţa soluţionării problemei abordate în cadrul 

proiectului
b) Date statistice şi constatări asupra problemei aborda-

te. Menţionaţi sursa datelor utilizate. 
Justificarea trebuie să indice importanţa proiectu-

lui propus pentru donator, să reflecte relaţia proiectului 
cu alte programe şi cu activităţile altor organizaţii comu-
nitare etc. De exemplu, în cazul accesării unei finanţări 
din Fondurile Europene, lucrările pentru elaborarea docu-
mentaţiei sunt următoarele:
1. Analiza mediului intern şi extern al societăţii;
2. Analiza SWOT;
3. Analiza cost-beneficiu;
4. Stabilirea obiectivelor pe termen mediu şi lung;
5. Stabilirea (realizarea) cadrului tehnic de dezvoltare a 

proiectului de investiţii;
6. Stabilirea temei de proiectare;
7. Decizia privind varianta constructivă;
8. Întocmirea studiului de fezabilitate;
9. Obţinerea avizelor, întocmirea de studii speciale;
10. Analiza socio-economică, justificarea proiectului;
11. Realizarea cererii de finanţare;
12. Consultanţă pentru obţinerea unui credit bancar în 

vederea cofinanţării proiectului;
13. Depunerea proiectului;
14. Asistenţă pe durata verificării proiectului.

La cele menţionate mai sus se adaugă şi unele lu-
crări ce ţin de obţinerea cofinanţării:
1. Întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de con-

strucţie;
2. Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de 

construcţie;
3. Desfăşurarea licitaţiei în vederea selectării firmelor 

executante şi celor care urmează să furnizeze materi-
ale, utilaje etc.;

Proiecte de finanţare

4. Iniţierea registrelor în vederea efectuării avizelor de 
plăţi.

5. Asistenţa tehnică privind implementarea proiectului;
6. Elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor 

şi autorizaţiilor de funcţionare.
Este important de definitivat grupurile-ţintă şi be-

neficiarii proiectului, precum şi modalităţile cum vor fi 
implicate aceste grupuri-ţintă în procesul de realizare a 
proiectului. 

1.3. Bugetul proiectului
Informaţiile privind bugetul proiectului reprezintă 

o parte importantă din propunerea de proiect şi trebuie 
furnizate concomitent cu depunerea propunerii de pro-
iect. Odată ce proiectul este aprobat pentru finanţare, 
bugetul devine parte integrantă a acordului între benefi-
ciarul grantului şi solicitantul acestuia. 

Cererea de finanţare a proiectului se va scrie pe un 
formular-tip. Acesta va fi diferit pentru fiecare tip de pro-
iect. De regulă, cererea este însoţită de o serie de anexe, 
care ulterior sunt înaintate Organizaţiei Donatoare. Acest 
compartiment ar trebui să reflecte cerinţele de resurse şi 
personal în vederea implementării proiectului. Asiguraţi-
vă ca acest compartiment să fie cât mai clar. Bugetul tre-
buie să fie însoţit de o explicaţie (Bugetul narativ).

Comisia de evaluare a propunerilor de proiect eva-
luează cererea de finanţare şi decide asupra finanţării pro-
iectului, pe baza unor criterii de selecţie, aceleaşi pentru 
toate cererile de finanţare depuse în cadrul programului 
de finanţare respectiv. În cazul în care a fost aprobată de-
cizia privind finanţarea proiectului propus, se semnează 
Contractul de finanţare între Autoritatea Contractantă şi 
Beneficiarul proiectului. 

Managementul unui buget realist, prezintă un 
element important al elaborării şi implementării cu 
succes a proiectului. Modalităţile de finanţare a proiec-
telor din fondurile alocate de către beneficiarii grantu-
rilor necesită a fi strict respectate, conform cheltuielilor 
aprobate.  

1.4. Administrarea proiectului
Administrarea de zi cu zi a proiectului, inclusiv 

monitorizarea şi evaluarea implementării acestui proiec-
tul, managementul financiar, pregătirea rapoartelor de 
implementare, diseminarea rezultatelor proiectului sunt 
efectuate în conformitate cu prevederile actelor normati-
ve naţionale şi internaţionale.

2. Avantajele şi dezavantajele utilizării mana-
gementului de proiecte

a) Managementul de proiecte permite:
•	 un control riguros asupra utilizării resurselor, îndeo-

sebi în situaţia în care acestea sunt restrânse;
•	 relaţii mai bune cu clienţii;
•	 costuri mai mici, calitate mai înaltă şi marje de profit 

mai mari;
•	 creşterea eficienţei activităţii per ansamblu.

b) Managementul de proiecte poate conduce, în 
acelaşi timp, la:
•	 creşterea complexităţii organizaţiei;
•	 apariţia unei tendinţe mai accentuate de încălcare a 

unor componente ale politicii interne a Companiei, 
dat fiind gradul ridicat de autonomie a personalului 
implicat în activităţile organizate pe bază de proiect; 

•	 creşterea costurilor anumitor activităţi, apariţia unor 
dificultăţi în organizarea şi utilizarea incompletă a 
personalului în intervalul de timp dintre finalizarea 
unui proiect şi iniţierea următorului.

c) De ce reuşesc sau eşuează proiectele?
Managementul proiectelor este o activitate com-

plexă, care necesită respectarea anumitor algoritme spe-
cifice.

Reuşita unui proiect depinde de măsura în care 
organizaţia iniţiatoare reuşeşte să evite efectele acţiunii 
unor factori interni şi externi:

Factorii interni
•	 evaluarea eronată a bazei de resurse disponibile 

pentru derularea proiectului;
•	 planificarea defectuoasă a activităţilor din cadrul 

proiectului; 
•	 probleme legate de aprovizionarea cu materialele 

necesare;
•	 lipsa de resurse (fonduri sau personal calificat);
•	 ineficienţa organizatorică.

Factorii externi
•	 factorii naturali (dezastre naturale);
•	 influenţele economice externe;
•	 lipsa de voinţă politică în implementarea unor mă-

suri de  politică economică  sau socială necesare 
pentru derularea în bune  condiţii a proiectului;

•	 nepotrivirea culturală dintre obiectivele şi activită-
ţile proiectului şi mediul în care se desfăşoară acest 
proiect, care apare ca urmare a necunoaşterii speci-
ficului local. Astfel de neconcordanţe conduc la res-
pingerea proiectului de către beneficiarii.  

Reuşita unui proiect depinde şi de calităţile perso-
nale ale managerului de proiect, care include următoarele 
componente:
•	 comunicarea;
•	 managementul financiar 
•	 abilităţile de negociere;
•	 conducerea eficientă a echipei (crearea unei legă-

turi strânse cu echipa, în scopul asigurării obiective-
lor proiectului). 

Continuare în numărul 2 al Revistei „Managemen-
tul Deşeurilor.”

În următorul număr vom analiza componentele de 
bază ale unui proiect, vom dezvălui metodele şi instrumen-
tele necesare pentru implementarea corectă al acesteia, pre-
cum şi vom vedea care este rolul unei monitorizări corecte a 
desfăşurării unui proiect şi modalităţile prin care un proiect 
poate veni cu efecte durabile. 
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(Redacţia Revistei „MD” a examinat prezentul articol şi consideră oportună publicarea acestuia pe paginile revistei din 
următoarele considerente. În primul rând, scopul educaţiei ecologice, ca parte componentă a educaţiei morale, trebuie să fie 
pregătirea tineretului pentru viaţa de mâine în spiritul respectului pentru valorile Naturii, ale culturii naţionale şi universale şi 
nu doar de a transmite cunoştinţe. În al doilea rând, este vorba despre conceperea unor activităţi noi în educaţie prin partici-
parea activă a elevilor la realizarea proiectelor şi programelor ce ţin de protecţia mediului, gestionarea corectă a deşeurilor, 
salubrizarea localităţilor etc. 

Acest proces presupune elaborarea unor obiective educative noi, inclusiv schimbarea radicală a ideilor şi tehnologiei 
educaţiei. Luând în considerare importanţa problemei abordate, A.O. „Asociaţia pentru valorificarea deşeurilor”, sub patrona-
tul Ministerului Mediului şi al Ministerului Educaţiei, vor lansa un program de proiecte şi programe de conştientizare şi educaţie 
ecologică în domeniul gestionării deşeurilor”. Aceste proiecte vor veni în sprijinul educării noilor generaţii, în spiritul protecţiei 
mediului şi dezvoltării durabile a ţării. 

Avem toată certitudinea că, pentru derularea cu succes şi atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestor proiecte edu-
caţionale, vom fi susţinuţi de ambele ministere, venind cu o importantă contribuţie la diversificarea procesului educaţional în 
instituţiile de învăţământ,  la însuşirea de către elevi a cunoştinţelor în domeniul protecţiei mediului şi revalorificării resurselor 
naturale). 

EdUcAŢIA EcOLOGIcă pENtRU 
UN MEdIU săNătOs !

Sistemul educaţional ecologic al elevilor 
este o componentă semnificativă a inves-
tiţiei pe care societatea noastră o aduce 
pentru schimbarea mentalităţii genera-

ţiilor actuale şi a celor viitoare. Astfel, prin Strategia Sec-
torială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2012-2020, 
precum şi în alte acte legislativ-normative, elaborate de 
Ministerul Educaţiei se stabileşte un sistem de norme şi 
mecanisme care ar transforma procesul educaţional în 
unul transparent, responsabil şi eficient, precum şi unul 
exclusiv în serviciul cetăţeanului. Aceste lucruri nu apar 
de la sine, ele se realizează, se descoperă şi se impun 
treptat în conştiinţa publică, în cazul de faţă al elevilor. 
La acest proces contribuie şi componenta strategică pri-
vind sistemul educaţional, menită să coreleze eforturile 
în vederea realizării rapide şi eficiente a unei acţiuni de 
informare, conştientizare şi educaţie a elevilor, în pas cu 
cerinţele actuale ale acestor domenii de activitate.  

Vorbind despre educaţia ecologică a elevilor, cred 
că este oportună propunerea ca organizaţiile neguver-
namentale, autorităţile teritoriale de mediu în comun cu 
operatorii economici antrenaţi în procesul de colectare 
şi reciclare a deşeurilor, sub patronatul Ministerului Me-
diului şi Ministerului Educaţiei, să organizeze sistematic 
pentru diferite categorii de  elevi campanii educative de 
colectare a diferitelor fluxuri de deşeuri, cum ar fi: hârtia, 
cartonul, plasticul, sticla, deşeurile electrice şi electronice. 

De exemplu, lansarea unei campanii de educaţie şi 
acţiune ecologică, intitulată: „Vrem o Moldovă mai curată”, 
ar avea ca obiectiv educaţia ecologică a elevilor în scopul 
protejării mediului înconjurător prin seminare pe teme 
ecologice, dar şi prin activităţi practice, şi anume desfă-
şurarea unor acţiuni de salubrizare a localităţii, inclusiv a 
colectării selective a deşeurilor. Prin aceste proiecte elevii 
vor învăţa să iubească şi să respecte mediul, îşi vor forma 
reflexul de a-l proteja. Treptat, aceşti copii se vor transfor-
ma în cetăţeni „eco”, care vor schimba şi imaginea ţării. 

Totodată, trebuie să recunoaştem faptul că mentali-
tatea cetăţeanului este imposibil să fie supusă unor schim-
bări radicale într-o perioadă scurtă de timp. Îngrijirea şi pro-
tejarea mediului este o lecţie pe care trebuie să o însuşim 
de mici. La rândul lor, şi colectivele pedagogice se vor im-
plica mai activ în iniţierea şi dezvoltarea de programe edu-

caţionale adresate elevilor, asigurând, totodată, şi suportul 
logistic şi informaţional din partea operatorilor economici 
din teritoriu. Acesta va fi un program de responsabilitate 
socială, destinat protejării mediului prin intermediul edu-
caţiei civice şi a conştientizării necesităţii protejării a me-
diului înconjurător, inclusiv a colectării selective a fluxurilor 
de deşeuri din cadrul fiecărei comunităţi. 

Colectarea selectivă este, în cele din urmă, o acţi-
une care ţine de civilizaţie, o acţiune de educaţie civică. 
Succesul acestor programe va conduce la atragerea unui 
număr mare de elevi, părinţi şi profesori în acţiunile de 
protecţie şi de conservare a mediului. Iar noi, profesorii 
vom continua să fim promotorii unui mediu sănătos. 

 Cred că toate probleme cu care se confruntă în 
prezent societatea se pot schimba spre bine dacă vor fi 
implementate activităţi practice în domeniul educaţiei 
ecologice. Mă refer, în primul rând, la problemele de edu-
caţie a elevilor, care au nevoie de sfatul şi înţelepciunea 
celor cu o experienţă bogată de viaţă, care cunosc ce 
măsuri sunt necesare de  întreprins pentru protejarea co-
rectă a mediului. Aş menţiona că Acordul de parteneriat 
între Ministerul Mediului şi Ministerul Educaţiei va permi-
te realizarea unor acţiuni de educaţie ecologică a elevilor 
prin participarea activă la diferite proiecte organizate şi 
desfăşurate la nivel naţional sau local.

 Pentru a avea un mediu curat şi protejat, educa-
ţia trebuie începută de la vârstele cele mai fragede. Copiii 
sunt cei mai receptivi şi sunt mai dispuşi să se implice în 
astfel de acţiuni, care au ca rezultat final modul în care va 
arăta lumea în viitor. Este şi motivul pentru care necesită 
de a fi iniţiate programe speciale pentru fiecare ciclu de 
învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, având 
ca scop principal antrenarea elevilor şi profesorilor într-
o competiţie pozitivă privind colectarea selectivă, bazată 
pe concursuri de eseuri între elevi şi competiţii de proiec-
te între şcoli. 

 Obiectivele acestei campanii sunt conştientiza-
rea tinerilor şi elevilor privind necesitatea colectării se-
lective a deşeurilor şi efectul negativ al deşeurilor asupra 
mediului, dar şi a sănătăţii. Pentru învăţământul liceal, ar 
fi de dorit promovarea unor clase cu specialitatea „Protec-
ţiei mediului” sau „Managementul Deşeurilor”, astfel încât 
un număr din ce în ce mai mare de absolvenţi să aleagă 
facultăţile cu profil ecologic.

 În cadrul campaniilor de informare, conştien-
tizare şi educaţie ecologică a elevilor, cu ajutorul mass-

mediei, aceste activităţi vor da rezultate pozitive. În cola-
borare cu autorităţile de mediu, colectivele pedagogice 
pornesc de la ideea instruirii şi educaţiei ecologice prin 
participarea la organizarea şi desfăşurarea campaniilor de 
protecţie a mediului, în cazul de faţă a  colectării selecti-
ve a deşeurilor menajere, care ne înconjoară zi de zi, fiind 
aruncate la întâmplare. 

 Mai mult decît atît, în instituţiile de învăţământ 
aspectele ecologice necesită tot mai mult de a fi integrate 
în mod obligatoriu în ştiinţele naturii, pentru ca în fieca-
re instituţie să fie organizate ore ecologice, să se practice 
participarea elevilor la diferite concursuri, manifestaţii, 
să fie organizată activitatea practică de salubrizare, co-
lectare a diferitor fluxuri de deşeuri. În cadrul proiectelor 
naţionale sau internaţionale pe problemele de mediu şi 
managementul economico-ecologic se cer a fi organiza-
te diferite campanii şi concursuri cu participarea activă a 
elevilor. Educaţia trebuie să ducă la creaţie, la înţelegere, 
la inovaţii noi în domeniu. Atunci cînd educaţia ecologică 
va deveni o realitate, se va realiza faptul că ecologia este 
într-adevăr plină de adevăr şi duce spre la o dezvoltare 
armonioasă între om, societate şi natură. Toate aceste 
probleme prezintă un interes deosebit pentru societate, 
îndeosebi pentru formarea unei noi mentalităţi în proce-
sul de activitate. 

 Ultimii ani au demonstrat cu certitudine că eco-
logia s-a dezvoltat în baza unui model total nesustenabil, 
atât pentru mediu, cât şi pentru economie per ansamblu. 
Realitatea zilelor noastre denotă faptul că unele proble-
me de instruire şi educaţie, promovate anterior în societa-
te, necesită a fi schimbate din rădăcini.

  Într-o societate civilizată educaţia este cea mai 
durabilă investiţie. Este mult prea probabil că se vor găsi 
voci care vor afirma că ar fi mai important să construim o 
infrastructură de colectare a deşeurilor şi de reciclare la 
nivelul fiecărei localităţi, decât să cheltuim bani pentru 
instruirea copiilor în ceea ce priveşte colectarea şi recicla-
rea. În realitate, ambele procese sunt la fel de importante. 
Educaţia modelează cetăţenii de mâine, iar deprinderile 
lor se creează cel mai uşor acum. În acest context, cu toţii 
avem datoria să ne susţinem reciproc pentru ca prin edu-
caţie, cultură şi ştiinţă să ajungem la un progres şi nu la 
haos, la disperarea provocată de un mediu în continuă 
degradare.

V. MORARU – Liceul Bogdan Petriceicu Haşdeu, 
profesor, grad didactic 1, Bălţi
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Mai mulţi colectorii de deşeuri au telefo-
nat la redacţie şi ne-au întrebat despre 
condiţiile de colectare şi realizare a fluxu-
rilor de deşeuri colectate.

Revista „Managementul Deşeurilor” a examinat 
situaţia curentă privind operatorii economici antrenaţi în 
procesul de colectare, reciclare şi valorificare a deşeurilor, 
deţinătorii de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor 
de gestionare a deşeurilor şi vine cu rezultatul analizei 
sale.  Actualmente în ţară în ţară activează legal 32 de 
agenţi economici, care dispun de autorizaţii în domeniul 
colectării, reciclării şi comercializării deşeurilor municipale şi 
industriale. Achiziţionarea produsului se efectuează contra 
plată de la persoanele fizice şi juridice la următoarele fluxuri 
de deşeuri: carton, hârtie, PET-uri, sticlă, metal. Preţurile de 
colectare, reciclare şi comercializare nu sunt stabile, diferă de la un agent economic la altul şi din aceste considerente 
persoanele cointeresate le pot obţine de la agentul economic. În tabelul de mai jos sunt prezentate întreprinderile care 
dispun de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor.

                                             

Localitatea şi adresa juridică, 
telefonul de contact

Denumirea 
operatorului 
economic

Genul de activitate în domeniul gestionării 
deşeurilor

or. Chişinău, str. Alexe Mateevici, 2;

022-50-91-59, 022-50-91-61

S.A. „Metalferos” Colectarea, păstrarea, comercializarea şi exportul 
deşeurilor din metale feroase şi neferoase, de 
baterii auto uzate

or.Chişinău, bd. Traian, 17/1, ap. 113,

tel. 022 76-15-02; 079443991

AO „Pomul vieţii” Colectarea, transportarea depozitarea şi 
comercializarea deşeurilor din sticlă

or. Chişinău, str. Octavian Chibu 7/ 1, 
ap. 75, 069361844

Îl. „Ursachi Trans” Colectarea, prelucrarea şi comercializarea 
deşeurilor din polietilenă (PET) şi alţi polimeri

or. Chişinău, str. Veronica Micle 2b; tel. 
022 27-67-29

S.A. “Liga -2” Colectarea, comercializarea maculaturii

or. Chişinău, str. Tighina 49/2; tel.022-
42-23-02

SC „SălcioaraVascan” Colectarea şi comercializarea şi prelucrarea 
deşeurilor din maculatură.

or. Chişinău, str. Alba -Iulia 75, tel. 022 
48-95-00

S.R.L. “ Total- Reciclare” Colectarea, prelucrarea maculaturii şi a cartonului

or. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 
97/2 ap.6; tel.069155951

S.R.L. “Filada Plast” Colectarea şi comercializarea deşeurilor din 
polietilenă

or. Chişinău, str. George Călinescu 11, 
tel. 022 27-74-46

S.C. “Panel-Sistem” Colectarea, comercializarea deşeurilor din 
maculatură

or. Chişinău, bd. Dacia, 49/3 ap. 21; 
tel.022 -27-31-32; 022- 52-04-10

S.R.L. “Grijuliu” Colectarea, comercializarea deşeurilor din 
maculatură

or. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 1 tel. 
022 22-62-27.

Mişcarea Ecologistă 
din Moldova, OT 
Chişinău

Recepţionarea şi stocarea temporară a 
anvelopelor uzate

OpERAtORI EcONOMIcI: 
cOLEctORI ŞI REcIcLAtORI

or. Chişinău, str. Tigina 49/2, 
tel.069166577

S.R.L. “Finplast Prim” Colectarea, sortarea, reciclarea şi comercializarea 
deşeurilor nemetalice

or. Chişinău, str. Petricani 86, tel. 022 
29-39-32

S.A. “Inconarm” Colectarea şi utilizarea deşeurilor petroliere pentru 
necesităţile producătorilor

or. Chişinău, str. Grădina Botanică, 9, 
tel, 022 53-37-89.

F.P.C. „ABS” SRL Colectarea şi prelucrarea deşeurilor de masă 
plastică

or. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 
29/1, ap.64, tel. 022 27-18-93

I.C.S. “Vilagos” S.R.L. Gestionarea deşeurilor reciclabile

or. Chişinău, str. I. Pelivan, nr. 17/1, ap. 
64, tel. 022 47-26-61.

S.R.L. “Vaniş Prim” Colectarea şi prelucrarea deşeurilor galvanice, 
a substanţelor chimice cu termen expirat şi a  
lămpilor luminescente uzate

or. Chişinău, str. Mihai . Viteazu, nr. 25; 
tel. 022 29-39-22

Î.M.C.C.P. “ADREM” 
S.R.L.

Colectarea uleiurilor uzate de automobile şi 
utilizarea acestora 

or. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 
35, ap. 1, tel. 022 54-04-56.

I.C.S. “Ecorecycle” SRL Colectarea, depozitarea, presarea, comercializarea 
şi transportarea deşeurilor din masă plastică 
(polietilenă, PET-uri), hîrtie şi sticlă

or. Chişinău, bd. Decebal, 72/1, Î.C.S. “Energia PPM” 
S.R.L.

Colectarea, transportarea şi depozitarea uleiului 
alimentar ars

or. Chişinău, str. G. Alexandrescu, of. 
20 a; tel, 022 24- 47- 21

S.R.L. “Salubris Grup” Colectarea, depozitarea şi separarea selectivă a 
deşeurilor din hîrtie, sticlă şi plastic

or. Chişinău, str. Nicolae Milescu- 
Spătaru, 75; tel. 022 35-01-75

S.R.L. “Uispac” Colectarea, prelucrarea şi comercializarea 
deşeurilor din masă plastică

or. Bălţi, str. Coroban, nr. 2a; tel. 231 
3-77-11; 069127337

Cooperativa “Polivtor” Colectarea, prelucrarea deşeurilor de polietilenă

or. Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 13; 
tel. 0231 3 58 55

Î. I. “Roşca şi C” Colectarea şi prelucrarea deşeurilor din masă 
plastică

or. Bălţi, str. Crîlov 24; tel. 0231- 9 34 
37; 069175228

S.C. “Junicard-Com” 
S.R.L.

Achiziţionarea şi prelucrarea deşeurilor nemetalice 
( hîrtie şi carton, PE; PP;PVC; PET şi deşeuri 
agricole)

or Cahul, şos. Griviţei, 9/42, tel. 0299 
4 00 92

“ Valentina Cara” Colectarea şi comercializarea deşeurilor din sticlă 
şi polietilenă

Or. Cahul, str. Muncii 1a, tel. 0299 2 
56613

S. R. L. “Trisumg” Prelucrarea prin metoda de piroliză a deşeurilor 
din cauciuc şi plastic

or. Cahul, str. Muncii, 1a, 
tel.060022924, 022244721

S.R.L. “Recwaste” Colectarea deşeurilor provenite de la echipamente 
electrice şi electronice

raionul Anenii Noi, s. Varniţa, str. 
Nicolae. Iorga, 2, tel. 0256- 93- 783

S.R.L. 
“Telemautoservice”

Colectarea şi prelucrarea deşeurilor din lămpi, 
termometre şi baterii uzate care conţin mercur

or. Ungheni, str. Lacului, nr. 1, tel. 
0236 2 33 25

Î. M. “Ave Ungheni”,SRL Colectarea şi comercializarea deşeurilor de pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova

Raionul Străşeni, s. Sîreţi, tel. 0237 92 
940

Î.M. “Solubr Sireţi” Colectarea selectivă, transportarea şi depozitarea 
deşeurilor

or. Rezina, str. Vinului 1, tel. 0254 55 
555

S.A. “Lafarge Ciment 

(Moldova)”

Colectarea (depozitarea temporară şi incinerarea 
deşeurilor din cauciuc)

raionul Floreşti, s. Cerniţa, tel. 022 
233429; 096123705

S.R.L. “Vealvit-Agro 
”SRL

Colectarea şi comercializarea deşeurilor

or. Leova, str. Ion Aldea Teodorovici, 
nr. 5; tel. 0263 24575

Î.M. “Salubr- Leova” Colectarea, depozitarea, presarea, comercializarea 
şi transportarea deşeurilor menajere solide, 
inclusiv a deşeurilor reciclabile din masă plastică ( 
polietilenă, PET-uri), hîrtie şi sticlă.

or. Tiraspol, str. Şevcenco, 90 S.I.A. “Завод 
Молдавизолит”

Colectarea, depozitarea, presarea, comercializarea 
şi transportarea deşeurilor din hîrtie şi carton.



30 31“MD” nr. 1 ianuarie 2014 Noutăţi din ţările Uniunii Europene

În martie 2013, Agenţia Europeană de Mediu a 
publicat un raport privind la managementul de-
şeurilor municipale, în care au fost reflectate pe 
larg progresele realizate de către Statele Membre 

ale UE. Raportul cuprinde analiza datelor provenite din 32 
de ţări europene în domeniul managementului deşeurilor 
municipale solide.  

Colectivul redacţiei va informa cu regularitate citito-
rul despre progresele realizate de statele comunitare în do-
meniul managementului deşeurilor. Iar pentru a asigura un 
grad înalt al obiectivităţii, în numărul următor vom prezen-
ta datele statistice la nivel naţional privind managementul 
deşeurilor municipale şi celor biodegradabile în Republica 
Moldova pe parcursul anilor 2005-2013. 

În continuare vă prezentăm un rezumat al acestui 
raport la capitolul generării, tratării şi reciclării deşeurilor în 
perioada anului 2011.

În anul 2011, în ţările UE, 40% din deşeurile 
municipale tratate au fost reciclate sau compostate, 
în comparaţie cu 27%, tratate în anul 2001.

In anul2011, fiecare persoană dintr-o ţară-membră 
a Uniunii Europene a generat 503 kg de deşeuri municipa-
le1, dintre care au fost tratate 486 kg de fiecare persoană2.
Tratamentul deşeurilor a fost realizat prin diverse metode: 
37% din totalul deşeurilor au fost depozitate 23% au fost 
incinerat, 25% au fost reciclate şi 15% compostate (faţă de 

situaţia din anul 2001, când 56% au fost depozitate, 17% - 
incinerate, 17% - reciclate şi 10% - compostate).

Cantitatea de deşeuri municipale generată de 
cetăţeni variază mult de la o ţară la alta. În Danemarca 
pe cap de locuitor constituind cea mai mare cantitate 
de deşeuri de locuitor - 718 kg. În acest top Danemarca 
este urmată de Luxemburg, Cipru şi Irlanda, cu cantităţi 
cuprinse între 600 şi 700 kg pe cap de locuitori respectiv 
de către Germania, Olanda, Malta, Austria, Italia, Spania, 
Franţa, Regatul Unit şi Finlanda, cu cantităţi cuprinse în-
tre 500 şi 600 kg pe cap de locuitor, în Grecia, Portugalia, 
Belgia, Suedia, Lituania şi Slovenia au fost generate între 
400 şi 500 kg pe cap de locuitor, în timp ce mai puţin de 
400 kg de locuitor au fost generate în Ungaria, Bulgaria, 
România, Letonia, Slovacia, Cehia, Polonia si Estonia.

Metodele de tratare3 a deşeurilor municipale varia-
ză mult în statele membre. în 2011, cele mai mari cantităţi 
de deşeuri au fost depozite în România (99%), Bulgaria 
(94%), Malta (92%), Letonia şi Lituania (ambele 88%).

Cele mai mari cantităţi de deşeuri incinerate au 
fost înregistrate în Danemarca (54%), Suedia (51%), Belgia 
(42%), Luxemburg şi Olanda (ambele cu 38%), Germania 
(37%), Franţa şi Austria (ambele câte 35%).

Reciclarea a reprezentat cea mai comună metodă 
de tratare în Germania (45%), Irlanda (37%), Belgia (36%), 
Slovenia (34%), Suedia (33%), Olanda (32%) şi Danemarca 

statistica europeană 
în domeniul managementului 
deşeurilor municipale.

(31%). Ţările membre în care procedeul compostării a fost cel mai utilizat sunt Austria (34%), Olanda (28%), Belgia şi 
Luxemburg (ambele câte 20%), Spania şi Franţa (câte 18%). În patru ţări deşeurile municipale au fost tratate combinat 
prin reciclare şi compostare în proporţie de mai mult de 50%: Germania (63%), Austria (62%), Olanda (61%) şi Belgia 
(57%).

Situaţia deşeurilor municipale în Europa în 2011

Denumirea ţărilor

Total deşeuri
generate, kg/
persoană

Total 
deşeuri
tratate, kg/
persoană

Deşeuri municipale tratate (%)

Depozitate Incinerate Reciclate Compostate

EU27 503 486 37 23 25 15

Belgia 465 460 1 42 36 20

Bulgaria 375 371 94 0 3 3

Cehia 320 319 65 18 15 2

Danemarca 718 718 3 54 31 12

Germania 597 597 1 37 45 17

Estonia 298 257 70 0 20 10

Irlanda 623 560 55 5 37 4

Grecia 496 496 82 0 15 3

Spania 531 531 58 9 15 18

Franţa 526 526 28 35 19 18

Italia 535 505 49 17 21 13

Cipru 658 658 80 0 11 9

Letonia 350 292 88 0 10 1

Lituania 441 387 88 1 9 2

Luxemburg 687 687 15 38 27 20

Ungaria 382 382 67 11 17 5

Malta 584 536 92 1 7 0

Olanda 596 502 1 38 32 28

Austria 552 528 3 35 28 34

Polonia 315 255 71 1 11 17

Portugalia 487 487 59 21 12 8

România 365 293 99 0 1 0

Slovenia 411 351 58 2 34 6

Slovacia 327 312 78 11 5 6

Finlanda 505 505 40 25 22 13

Suedia 460 460 1 51 33 15

Regatul Unit 518 514 49 12 25 14

Islanda 571 530 73 11 14 2

Norvegia 483 473 2 57 25 15

Elveţia 689 689 0 50 35 16

Croaţia 373 371 92 0 8 1

FYROM 357 357 100 - - -

Serbia 361 281 100 0 0 0

Turcia 395 333 99 0 0 1

Bosnia şi
 Herţegovina 410 391 100 - - -

Datele pentru Cehia, Germania, Irlanda, Spania, Franţa, Italia, Cipru, Luxemburg, Austria, Polonia, Portugalia, România, 
Regatul Unit al Marii Britanii, Islanda, Turcia, Bosnia şi Herţegovina şi implicit pentru EU 27 sunt estimate. Valorile „0” sem-
nifică mai puţin de 0,5%. Valorile,,-” reprezintă zero real.

Note:
1. Deşeurile municipale sunt deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, dar pot fi incluse de asemenea, şi cele 

generate de micile afaceri şi de către instituţiile publice, colectate de către municipalitate; clasificarea poate depinde de 
la o ţară la alta de sistemul de management al deşeurilor.

2. Pentru unele state membre, cantităţile de deşeuri raportate pot să nu fie cele exacte, din mai multe cauze: esti-
mările pentru populaţie nu acoperă schemele de colectare, deshidratare, cantităţile de deşeuri contabilizate în cadrul mai 
multor etape de tratare, exporturi şi importuri.
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3. Tratarea deşeurilor se referă la următoarele me-
tode:

- depozitarea reprezintă dispunerea deşeurilor în 
depozite special amenajate sau temporare, pe o perioadă 
de mai mult de un an;

- incinerarea reprezintă arderea deşeurilor într-un 
incinerator specializat;

- reciclarea reprezintă orice operaţie de recuperare 
a unor materii prime, substanţe sau materiale din deşeuri, 
cu excepţia utilizării pe post de combustibil;

- compostarea reprezintă tratamentul biologic (an-
aerobic sau aerobic) aplicat materiei biodegradabile,. care 
este transformată într-un produs recuperabil.

În principiu, datele se referă doar la deşeurile tra-
tate de către statele membre, neincluzându-le pe cele 
exportate.

Lieven Capon:
”ÎN BELGIA DEPOZITAREA DEŞEURIOR ESTE 
MULT MAI SCUMPĂ DECÎT RECICLAREA SAU 
INCINERAREA”

Conceptul Revistei “MD” prevede familiarizarea 
cititorilor săi despre experienţa acumulată în statele co-
munitare şi despre bunele practici, care şi-au găsit imple-
mentarea în ultimele decenii în domeniul managementu-
lui deşeurilor. Astfel, în presa românească apar publicaţii 
interesante în acest domeniu de activitate, care prezintă 
un interes deosebit pentru autorităţile publice centra-
le şi locale, agenţilor economici antrenaţi în domeniul 
colectării, reciclării, valorificării şi depozitării deşeurilor. 
Un interes deosebit pentru noi prezintă interviul dat de 
către Dl Lieven CAPON, directorul regional al Companiei 
FOST PLUS, Belgia, Revistei “ECOLOGIE” din România. 
Considerăm, că drumul parcurs de această companie şi 
metodele de aplicare pentru aşi atinge scopul şi obiective-
le asumate sunt binevenite şi pentru Republica Moldova.

Din aceste considerente, Revista “MD” Vă prezintă 
conţinutul acestui interviu, care va permite conştientiza-
rea autorităţilor publice centrale şi locale în privinţa nece-
sităţii îmbunătăţirii acestui proces, dezvoltării durabile al 
acestui domeniu al protecţiei mediului.

Fost Plus este singura organizaţie colectivă din 
Belgia care promovează, coordonează şi finanţează 
colectarea selectivă, sortarea şi reciclarea deşeurilor de 
ambalaje. Cum s-a reuşit atingerea unui procent de re-
ciclare a deşeurilor de ambalaje de 91,7%, într-o ţară cu 
11 milioane de locuitori, trei regiuni cu legislaţii diferite 
am încercat să aflăm de la Lieven Capon, director regio-
nal al Companiei Fost Plus, Belgia. Ecologic

ecologic: Când a apărut sistemul de reciclare a deşeu-
rilor de ambalaje în Belgia?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia: În Belgia, sistemul de reciclare a deşeurilor de 
ambalaje a început acum 20 de ani, în anul 1994. Dar şi 
înainte să apară Compania Fost Plus, au existat în Belgia 
sistemul containerelor de tip „iglu“ şi sistemul de colecta-
re de tip „door to door“ pentru hârtie şi carton. Companiile 
de salubritate erau cele care ridicau deşeurile municipale.

Dacă vorbim despre colectarea selectivă, în Belgia, 
eu cred că prima iniţiativă a apărut cu foarte mult timp în 
urmă, poate că acum cel puţin cincizeci de ani. Desigur, 
toate aceste tipuri de acţiuni au avut loc la o scară mică, 
iar mai târziu, treptat, sistemul de colectare selectivă a 
fost implementat aproape peste tot. Colectarea metale-
lor, a fierului şi a altor materiale reciclabile se face de mult 
timp în Belgia.
ecologic: Ce ne puteţi spune despre activitatea de co-
lectare a deşeurilor de ambalaje?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia: Activitatea de colectare a ambalajelor a apă-
rut în Belgia odată cu înfiinţarea Companiei Fost Plus. 
Colectarea ambalajelor din sticlă s-a făcut însă până la 
apariţia Fost Plus. În prezent colectarea ambalajelor de 
sticlă se face în locaţiile unde avem recipiente respective. 
În zona de graniţă cu Germania a fost deja implementat 
un sistem eficient de colectare selectivă a deşeurilor de 
sticlă, unde avem o mulţime de pubele, igluuri pentru co-
lectare.

După cum am spus, şi înainte se făcea colectare 
selectivă, apariţia Fost Plus a făcut ca această activitate să 
se desfăşoare mult mai repede şi mai bine. A fost nevoie 
şi de îmbunătăţirea legislaţiei, pentru că legislaţia este o 
problemă importantă, iar acest lucru este valabil nu nu-
mai în Belgia şi nu numai pentru compania Fost Plus.

Din punct de vedere al legislaţiei, Belgia are acum 
instrumente juridice, economice şi sociale foarte bune şi 
manifestă un interes permanent pentru o comunicare cât 
mai eficientă în domeniul colectării selective a deşeurilor 
de ambalaje.

ecologic: Cum funcţionează sistemul Fost Plus? Puteţi 
să ne daţi câteva amănunte?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia: Sistemul Fost Plus se axează pe tipuri de ma-
teriale. Noi colectăm sticla în recipiente de tip iglu aşa 
cum procedează şi Eco-Rom Ambalaje, în România. Astfel, 
cetăţenii pun ambalajul din sticlă în containerele care se 
găsesc pe străzi. Sticla colorată este depusă separat de 
cea albă. Pentru hârtie şi carton, la noi funcţionează sis-
temul de colectare de tipul „din uşă în uşă“. Acest sistem 
este foarte eficient pentru companiile de salubritate care 
vin în fiecare lună să ridice ambalajele de hârtie şi carton, 
pe care oamenii le depozitează în faţa caselor. Pentru sis-
temul PMD, care în Belgia înseamnă ambalajele de plas-
tic, de metal şi ambalajele din carton pentru băuturi, tetra 
pack, colectarea se efectuează cel târziu o dată la două 
săptămâni. Frecvenţa de colectare este mai redusă în re-
giunile rurale, dar în mediul urban, ridicarea deşeurilor de 
ambalaje se face în fiecare săptămână.
ecologic: Cetăţenii din Belgia plătesc pentru acest tip 
de serviciu?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia:  Când cetăţenii procură produse ambalate, 
acestea au acel punct verde pe ambalaje care arată că 
societatea care pune aceste produse pe piaţă se ocupă şi 
de reciclarea lor. Ca şi în România unde societăţile mem-
bre ale Eco-Rom Ambalaje sunt deţinătoare ale punctului 
verde.

Aceste companii plătesc asociaţia de preluare de 
responsabilităţi Fost Plus pentru a sprijini sistemul de co-
lectare selectivă şi implicit pe cea de reciclare, aşa cum 
face Eco-Rom Ambalaje în România. Deci, cetăţenii, în afa-
ră de contribuţia pe care o fac atunci când cumpără ast-
fel de produse, nu mai plătesc nimic, deoarece utilizarea 
containerelor pentru colectarea selectivă este gratuită. 
Depozitarea ambalajelor din hârtie, în recipientele specia-
le, de asemenea, nu implică alte costuri. Cetăţenii belgieni 
procură doar sacii din plastic de culoare albastră, pe care 
îi folosesc pentru a depozita în ei deşeurile PMD (sticle de 
plastic şi doze de aluminiu). Preţul unui astfel de sac este 
de 12 eurocenţi şi poate fi procurat din orice magazin.
ecologic: Cetăţenii din Belgia plătesc pentru servi-
ciul de salubrizare? Aceştia beneficiază de o reducere 
în cazul în care fac colectarea selectivă a deşeurilor 
menajere? Cum funcţionează acest sistem în Belgia? 
Sunt   diferenţe în ceea ce priveşte modul de funcţi-
onare al sistemului Fost Plus din Belgia şi cel al Eco-
Rom Ambalaje din România?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia:  Până de curând, fiecare cetăţean trebuia să 
achite o taxă şi cred ca acest lucru se întâmplă acum în 

România. Taxa era valabilă pentru toţi cetăţenii de pe te-
ritoriul Belgiei. Dar acest sistem de taxare nu mai există în 
Belgia de acum trei sau patru ani.

Acum, fiecare cetăţean din Belgia trebuie să plă-
tească pentru cantitatea de deşeuri pe care a produs-o, 
iar acesta trebuie să fie depozitată în mod corespunzător 
până când este ridicată de către compania de salubritate.

De exemplu, nu se mai plăteşte nici o taxă către 
municipalitate, dar se plătesc sacii pentru depozitarea 
deşeurilor. În Belgia, preţul unui sac de gunoi pentru de-
şeurile care nu sunt reciclabile este destul de ridicat. De 
exemplu, în oraşul în care eu locuiesc, preţul este de 2,50 
de euro pentru un sac de gunoi, cu o capacitate de 60 de 
litri. Şi dacă comparăm costul acestui sac cu preţul sacului 
pentru deşeurile PMD, reciclabile, el este de aproximativ 
douăzeci de ori mai ridicat.

Bruxelles

De fapt acum în Belgia a fost introdus sistemul 
„Plăteşti cât arunci“, adică cetăţenii belgieni plătesc în 
funcţie de câte deşeuri produc. Ei achită contravaloarea 
de 2,50 de euro pentru un sac rezidual de 60 de litri şi 12 
eurocenţi pentru un sac pentru deşeurile de tip PMD, dar 
în ceea ce priveşte deşeurile de hârtie, aceştia le pot lăsa 
afară şi nu se percepe nici o taxă pentru colectarea lor.

Pentru fiecare tip de material rezidual, există un 
sistem similar Fost Plus. În principiu, nu plăteşti în calitate 
de consumator, de exemplu pentru bateriile uzate şi pen-
tru deşeurile electronice, producătorii achită asociaţiei 
care se ocupă de colectarea şi reciclarea acestora, astfel 
cetăţenii nu plătesc pentru astfel de deşeuri. Ei plăteasc 
pentru deşeurile menajere, anumite deşeuri rezultate din 
construcţii, pentru piese de mobilier. Ei pot înainta o soli-
citare către municipalitate ca aceste deşeuri să fie ridicate 
de la domiciliu sau să fie depuse într-un „container park“. 
Este foarte important să precizez că în Belgia se plăteşte 
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în funcţie de cantitatea de deşeu generată şi în funcţie de 
categoria deşeului. De exemplu, pentru piesele de mobi-
lier se plăteşte mai puţin decât pentru deşeurile organi-
ce/compost, dar şi pentru acestea se plăteşte mai puţin 
decât pentru cele reziduale. Costurile diferă de la o mu-
nicipalitate la alta, pentru că acestea sunt cele care colec-
tează şi tratează deşeurile. Subliniez faptul că incinerarea 
deşeurilor este o procedură mult mai costisitoare decât 
compostarea lor.
ecologic: Ce ne puteţi spune despre sancţiunile practi-
cate în acest domeniu de activitate?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia:  Da, sunt sancţiuni, acestea există pentru că 
fiecare cetăţean trebuie să ţină cont de separarea deşe-
urilor. Astfel, cetăţenii pot fi sancţionaţi dacă amestecă 
deşeurile reziduale cu cele reciclabile şi aceste penalităţi 
diferă de la o municipalitate la alta. O amendă poate ajun-
ge la 175 de euro în cazul în care deşeurile de tip PMD 
sunt puse în pubelele cu deşeuri reziduale.

Pe de altă parte, dacă deşeurile de tip PMD sunt 
amestecate cu alte tipuri de deşeuri, colectorul va refuza 
să ridice sacul rezidual. Astfel, cetăţeanul va trebui să ridi-
ce sacul şi să facă sortarea corespunzătoare tipului de de-
şeu. Altfel, cetăţenii riscă să fie amendaţi de către munici-
palitate. Companiile de salubritate folosesc nişte etichete 
speciale aplicate pe sacul rezidual, pe care este indicat ce 
este permis şi interzis de depozitat în saci. Compania de 
salubritatea foloseşte etichetele de culoare roşie, pentru 
sacii în care au fost depozitate deşeurile într-un mod ne-
corespunzător, iar etichetele albastre sunt utilizate atunci 
când depozitarea deşeurilor s-a realizat corect. De aseme-
nea, cetăţenii sunt sancţionaţi dacă îşi lasă gunoiul afară.

Sunt şi sancţiuni care se aplică cetăţenilor care nu 
fac colectare selectivă. De exemplu, acum doi ani, în 2010, 
a apărut o reglementare care prevedea ca toţi cetăţenii să 
colecteze selectiv deşeurile introducându-se şi sancţiuni 
în cazul în care ei nu fac acest lucru. Pentru a monitoriza 
selectarea deşeurilor, primăria a angajat controlori spe-
ciali care aveau sarcina să verifice casele oamenilor şi să 
observe dacă deşeurile erau puse în sacii reziduali cores-
punzători.
ecologic: Cred că ar fi interesant pentru cititorii din 
România să ştie dacă în Belgia s-a rezolvat problema 
colectării selective în zonele de blocuri cu locuinţe tip 
condominiu.

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia: Se poate spune că avem şi noi aceeaşi proble-
mă în Belgia. Nu cunosc numărul exact al acestor locuin-
ţe. Este adevărat că majoritatea orăşenilor, stau în aparta-
mente şi aici mă refer la toţi locuitorii, de toate naţionali-
tăţile. De exemplu, în Bruxelles, sunt aproximativ 200 de 
naţionalităţi şi, din păcate, nu toţi au cunoştinţe suficien-

te în ceea ce priveşte colectarea selectivă şi impactul pe 
care aceasta îl poate avea asupra mediului înconjurător şi 
implicit asupra sănătăţii oamenilor. Astfel, o parte dintre 
aceştia depozitează tot gunoiul în acelaşi container, reci-
pient sau în sacii speciali, fără a face sortarea în prealabil. 
Aceasta este o problemă destul de mare. De asemenea, 
se observă că în mediul urban se colectează mai puţine 
deşeuri decât în mediul rural, iar o altă problemă este cea 
a calităţii deşeului, care este mult mai proastă la oraşe.

În ultimul an am realizat nişte teste la aceste clădiri 
cu apartamente şi unul dintre sistemele care a funcţionat 
cu adevărat, iar acum este integrat în planurile următoru-
lui nostru proiect, este acela de a instala containere mari. 
Locatarii blocului trebuiau să folosească saci albaştri şi să 
îi depoziteze în casă. Aşa încât oamenii îşi lăsau sacii în 
faţa blocurilor şi camioanele veneau să îi ridice. Dar acum 
intenţionăm să stopăm acest lucru şi vom amplasa con-
tainere mai mari, cu o capacitate de 1000 sau 2000 de litri, 
dar cu orificii mici şi specifice. Astfel, locatarii nu vor mai 
trebui să sorteze deşeurile în propriile apartamente, pen-
tru că nu au suficient spaţiu să îşi trieze gunoiul în cinci 
sau şase categorii. Ei îşi vor depozita tot gunoiul într-un 
singur sac sau recipient timp de câteva zile şi îl vor sorta 
în momentul depunerii la containere. Noi, ne dorim să in-
stalăm containere de acest tip în preajma a cât mai multe 
blocuri cu apartamente.

Aş vrea să subliniez faptul că există sancţiuni atât 
pentru cetăţeni, cât şi pentru autorităţile şi municipali-
tate. În Belgia este puţin mai dificil, deoarece există trei 
regiuni (Flandra, Valonia şi regiunea capitalei Bruxelles) şi 
fiecare dintre acestea are propriile sale reguli, cu excepţia 
însă a deşeului de ambalaj. De exemplu, în zona regiunii 
Flandra cantitatea de deşeuri reziduale nu poate depăşi 
anual 150 de kilograme de persoană. Este bine dacă se 
ajunge la această cantitate, dar dacă se strânge o canti-
tate mai mică decât aceasta, municipalitatea va primi un 
bonus financiar pe care îl poate folosi pentru a angaja mai 
mulţi oameni sau cu care pot face diverse investiţii cum 
ar fi maşinile pentru curăţenia străzilor. Dacă cantitatea 
de deşeuri reziduale este mai mare de 150 de kilograme 
de persoană, autorităţile vor colabora cu municipalităţile 
pentru a găsi o soluţie mai eficientă.
ecologic: Cum se identifică cantitatea exactă de deşeuri?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia: Ştim pentru că totul este cântărit în camionul 
care vine şi ridică gunoiul. Camioanele de la compania de 
salubritate sunt dotate cu un cântar special cu care cân-
tăresc deşeurile.

Când autorităţile verifică şi văd că municipalitatea 
a înregistrat mai mult de 150 de kilograme de persoană, 
trebuie identificată sursa problemei şi verificată starea de-

şeurilor reziduale. Dacă sunt prea multe deşeuri organice, 
atunci va trebui să se realizeze o selecţie a acestui tip de 
gunoi sau poate să fie mărit ritmul de colectare a diverse-
lor materiale.
ecologic: Ce consideraţi că este mai important în rea-
lizarea unui sistem eficient de colectare selectivă? Ne 
puteţi spune ceva despre instrumentele legale, des-
pre legislaţie, sancţiuni şi despre suportul economic?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia: Întotdeauna vorbim despre povestea de suc-
ces Fost Plus. Cum se zice, toţi să mergem în aceeaşi direc-
ţie. Legislaţia poate fi implementată, dar trebuie să exis-
te şi un control temeinic şi pedepse pe măsură.  Se pot 
impune reguli, dar fără un  control asupra activităţilor de 
colectare, asupra colectorilor, acestea nu vor funcţiona. 
Dacă nu există o comunicare cu cetăţeni în privinţa co-

lectării selective şi a reciclări, nu vom putea şti ce anume 
este colectat, când, unde şi cum. Oamenii trebuie să înţe-
leagă clar de ce este necesar să selecteze deşeurile. Astfel, 
instrumentele legale şi economice, sancţiunile, gradul de 
conştientizare, comunicarea şi responsabilitatea faţă de 
un mediu înconjurător mai curat, toate acestea sunt foar-
te importante. Toate sunt într-o strânsă legătură şi dacă 
un element din acest lanţ lipseşte, acest proces nu poate 
funcţiona.
ecologic: Se spune că în România doar 1% din deşeuri 
sunt reciclate. Din punctul dumneavoastră de vedere 
ce se poate face pentru a îmbunătăţi această situaţie?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia:  Este foarte importantă atât conştientizarea 
populaţiei, cât şi a clasei politice. Consider că sistemul im-
plementat în România de către Eco-Rom Ambalaje este 
foarte bun. Dar, să nu uităm de celelalte aspecte foarte 

importante şi fără de care lucrurile nu se pot desfăşura 
cum trebuie, şi anume instrumentele sociale, economice 
şi cadrul legislativ. Trebuie să se înţeleagă foarte bine că 
dacă nu se iau în serios activităţile de colectare selectivă 
şi de reciclare, orice proiect întreprins în acest domeniu 
nu va reuşi. Este adevărat că pentru cetăţeni este mult 
mai uşor să pună tot gunoiul într-un singur sac rezidual 
iar autorităţile să incinereze toate deşeurile sau să le ducă 
la depozitele de deşeuri. Este însă mult mai scump să reci-
clezi, decât să pui toate deşeurile în acelaşi sac şi să le duci 
la groapa de gunoi. De aceea când Fost Plus şi-a început 
activitatea, guvernul belgian a introdus nişte taxe la de-
pozitele de deşeuri.
ecologic: Care este taxa la depozitele de deşeuri?

Lieven Capon, director regional al Companiei Fost 
Plus, Belgia: În Belgia, taxa la depozitele de deşeuri diferă 

de la o regiune la alta, dar este de aproximativ 70 
de euro pentru o tonă.

Din punct de vedere operaţional, în pre-
zent depozitarea deşeurilor este mult mai costi-
sitoare decât reciclarea sau incinerarea. Costurile 
prevăzute pentru incinerarea deşeurilor în Belgia 
sunt de aproximativ 100 de euro pentru o tonă. 
Depozitarea deşeurilor costă aproximativ 60 de 
euro, iar costul pentru reciclare depinde de auto-
rităţile locale şi de cetăţeni.
ecologic: Cum funcţionează organizaţia Fost 
Plus?

Lieven Capon, director regional al Companiei 
Fost Plus, Belgia:  Fost Plus este o organizaţie 
privată, finanţată integral de către industrie. 
Companiile care pun pe piaţă produse ambala-
te, contribuie financiar către Fost Plus, în funcţie 
de materialul pe care îl folosesc pentru ambalaje 

şi de greutatea ambalajului care ajunge pe piaţă. Astfel, 
cu aceste contribuţii financiare, Fost Plus achită serviciile 
companiilor de salubritate, care pot fi private sau de stat.

Aş dori să precizez că în Belgia sunt municipalităţi 
care deţin propriile facilităţi de salubritate. Ei au preţurile 
lor şi echipe care se ocupă de acest domeniu de activi-
tate. Cu banii noştri, noi plătim colectarea şi sortarea de-
şeurilor de ambalaje. Pe de altă parte, noi vindem aceste 
deşeuri de ambalaje reciclatorilor şi astfel obţinem profit.

Organizaţia Fost Plus are două surse de venit, una 
este din partea industriei, iar cealaltă este din partea reci-
clatorilor.

În anul precedent, costurile noastre operaţionale 
au fost de aproximativ 120 de milioane de euro, 60 de mi-
lioane de euro din partea membrilor şi 60 de milioane din 
partea reciclatorilor.
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A fost elaborată metoda unică de eliminare a 
sateliţilor artificiali uzaţi de pe orbita terrei 

În sfârşit, savanţii au reuşit să găsească o metodă 
eficientă de înlăturare de pe orbita Terrei a sateliţilor ar-
tificiali ieşiţi din funcţiune. Această metodă nouă este 
unică prin faptul că în urma înlăturării sateliţilor uzaţi nu 
vor rămâne particule neutilizate ca până acum, lucru care 
conducea la crearea în jurul Terrei a unui nor uriaş de gu-
noi cosmic. 

Aflându-se într-o stare de inactivitate totală, sateliţii 
artificiali se transformă în gunoi cosmic şi rămân timp 
de zeci de ani pe orbita Terrei, reprezentând un pericol 
real pentru aparatele cosmice active. Totuşi, recent, a 
fost elaborată o tehnologie nouă care va permite elimi-
narea securizată a sateliţilor ieşiţi din uz de pe orbită, iar 
în scurt timp tehnologia va fi pusă în practică. Tehnologia 
în cauză prevede dotarea sateliţilor cu o pânză specială, 
care în momentul ieşirii din funcţiune a satelitului, va 
trage aparatul spre atmosfera Terrei, unde acestea se vor 
descompune până la contactul cu suprafaţa pământului. 

Pânza dată urmează să fie confecţionată dintr-un mate-
rial extrem de uşor şi în momentul lansării va fi amplasată 
compact pe suprafaţa satelitului, fără costuri suplimentare 
de mentenanţă sau proiectare. Greutatea pânzei va fi de 
aproximativ 2 kg şi doar în 3 minute se va desface până la 
mărimea de 5x5 m, o suprafaţă suficient de mare pentru a 
atrage un satelit cu o greutate de până la 700 kg.

De asemenea, trebuie de menţionat faptul că rama pân-
zei este confecţionată din carbon, iar însuşi pânza va fi din 
Kapton – material ultra uşor, cu o grosime de câţiva microni. 
Pânza a fost elaborată în cadrul Universităţii Centrului Cos-
mic din Surrey. 

Bradul ecologic
În ajunul sărbătorilor de iarnă Asociaţia Obştească 

IDEA din Azerbaidjan a construit un brad din recipiente 
de plastic. Bradul, amplasat pe una dintre străzile centrale 
ale oraşului Baku, a fost confecţionat din aproape 3000 de 
recipiente. Autorii bradului au fost designerii Nicolas Blake 
Sayers şi Glendon Mayer, ale căror lucrări s-au bucurat de 
înalte aprecieri la diferite expoziţii internaţionale în SAU, 
Scoţia, Olanda, EAU ş.a, iar la confecţionarea bradului au 
participat şi numeroşi voluntari din capitala statului azer. 

Înălţimea bradului a fost de 7 m, iar diametrul acestuia 
4,2 m şi, după cum au anunţat organizatorii evenimen-
tului, scopul principal al proiectului l-a constituit necesi-
tatea prezentării publicului larg a unei căi alternative de 
confecţionare a Pomilor de Crăciun, evitând tăierea bra-
zilor şi molizilor din păduri. 

scafandrii lui Moş crăciun au curăţat plajele 
Japoniei 

O sută de scafandri deghizaţi în Santa-Klaus au curăţat 
plajele oraşului Kobe din Japonia. Conform informaţiilor 
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primite de „MD”, acţiunea dată a fost organizată de fili-
ala locală a şcolii de scafandri, pentru a aduce un omagiu 
generozităţii oceanului, care timp de milenii a contribuit 
la dezvoltarea civilizaţiei nipone. În cadrul acţiunii, cei 
100 de scafandri, legaţi cu o funie, au intrat în ocean şi 
au colectat toate recipientele din plastic, cutiile din alu-
miniu etc. Astfel,a fost colectat gunoiul de pe o porţiune 
subacvatică de aproape 600 de m2.

Administratorul şcolii de scafandri a menţionat că pla-
ja în cauză reprezintă casă pentru numeroase vieţuitoare 
marine şi speră că această acţiune va deveni o tradiţie, 
iar în anul următor să adune nu mai puţin de 500 de 
participanţi. 

Un vagon cu substanţe radioactive a deraiat 
în apropierea parisului 

În comuna Drancy situată la 10 km distanţă de Paris, 
a deraiat un vagon cu substanţe radioactive. Conform 
unor informaţii parvenite la faţa locului scurgeri n-au fost 
înregistrate Totuşi,din spusele primarului comunei, Jean-
Christophe Lagarde în mod automat a fost declanşat 
semnalul de alarmă, fapt care a condus la crearea situaţiei 
de panică în rândurile locuitorilor. În acelaşi timp, Par-
tidul Verzilor din Franţa a solicitat din nou interzicerea 
transportării deşeurilor radioactive prin intravilanul 
localităţilor. Orice incident de felul acesta poate conduce 
la urmări catastrofale atât pentru locuitorii comunei, cât şi 
pentru întreaga localitate, care poate deveni nelocuibilă 
din cauza contaminării cu material radioactiv. Conform 
informaţiilor prezentate de către primar, anual prin lo-
calitatea Drancy trec nu mai puţin de 4000 de vagoane 
cu materiale radioactive,cu o greutate totală de aproape 
40 000 tone. 

Biomasa-soluţie reală pentru înlocuirea ga-
zului natural 

În vederea asigurării fiecărei localităţi cu surse ener-
getice durabile, savanţii bieloruşi au propus folosirea în 
calitate de combustibil biomasa, fânul, rumeguşul, pre-
cum şi energia eoliană şi solară, în schimbul gazului natu-
ral. Conform calculelor efectuate o astfel de soluţie este 
mult mai ieftină decât conectarea tuturor localităţilor, şi 
în special a satelor îndepărtate, la sistemul centralizat de 
alimentare cu gaze naturale.  

Drept exemplu, este adusă compania agricolă din 
localitatea Lebedevo. Inginerii Companiei au creat o 
instalaţie de colectare a biogazului din deşeurile or-
ganice ale animalelor. Conform informaţiilor oferite 
redacţiei Revistei „Managementul Deşeurilor” de către 
directorul Companiei, sistemul instalat în localitatea Leb-
edevo generează timp de o oră energia necesară pentru 
aprovizionarea unei case cu suprafaţa de 200 m2, timp de 
o lună, iar biomasa prelucrată reprezintă un îngrăşământ 
natural extrem de bogat în fosfaţi şi azotaţi. 

Biogazul reprezintă cea mai convenabilă resursă 
energetică alternativă din Bielorusia. În prezent, în 
ţară se regăsesc câteva sute de ferme de vite cornute 
mari, iar numărul acestora este în permanentă creştere. 
Astfel,folosirea biomasei pentru generarea energiei 
reprezintă un proiect de perspectivă, capabil să asigure 
cu energie electrică majoritatea localităţilor rurale. 

Aproximativ 40% din preţul producţiei agricole con-
stituie cheltuielile pentru energia electrică folosită. 
Astfel,în cazul în care va fi implementat acest proiect 
preţul producţiei agricole va scădea considerabil, având 
în vedere costul relativ mic al mentenanţei unei astfel de 
instalaţii. 

Totuşi, este necesar de remarcat faptul că în prezent 
o instalaţie pentru crearea biogazului costă în jurul a 500 
000 de euro şi implementarea unor astfel de proiecte este 
posibilă doar cu suportul financiar al statului.  

în statul colorado, sUA a fost deschisă o nouă 
întreprindere de reciclare a deşeurilor

Compania Waste Management Inc. din oraşul Hus-
ton a dat în folosinţă o nouă întreprindere de reciclare a 
deşeurilor în or. Sterlling, care urmează să asigure prelu-
crarea deşeurilor colectate în partea de nord-est a statu-
lui Colorado. Deschiderea uzinei a fost posibilă în urma 
aprobării unui grant de susţinere financiară din partea 
Fundaţiei Posibilităţilor Economice pentru Resursele Se-
cundare a Departamentului de Stat pentru Sănătate şi 
Mediu. 

Deschiderea întreprinderii va permite serviciilor de sa-
lubritate să aibă acces la serviciile de reciclare a deşeurilor 
menajere, deşeurilor de oficiu, dar şi a gunoiului din 
stradă. Conform calculelor preliminare aproximativ 17 
500 de gospodării vor beneficia de serviciile noii între-
prinderi, iar volumul total de deşeuri ce urmează să fie 
reciclat anual se ridică la 3 750 mii tone.

Interpolul a declarat război comerţului ilegal cu elec-
trocasnice uzate 

La sfârşitul anului 2013, Interpolul a anunţat imple-
mentarea uni nou program de micşorare a volumului 
comerţului ilegal cu electrocasnice ieşite din uz. Conform 
datelor oficial în anul 2012 volumul total al comerţului 
ilegal cu aparate electrice ieşite din uz s-a ridicat la 100 
milioane de dolari. Proiectul are drept scop diminuarea 
efectelor nocive pe care le au electrocasnicele uzate asu-
pra mediului înconjurător, precum şi a pericolului pentru 
sănătatea cetăţenilor. 

În cazul transportului nesancţionat sau al depozitării 
necontrolate deşeurile de acest gen reprezintă un pericol 
serios atât pentru sănătatea oamenilor cât şi pentru me-
diul înconjurător. Multe dintre electrocasnice şi utilajele 
electronice conţin substanţe periculoase precum mercu-
rul, care pot conduce la afectări grave ale sănătăţii. 

 Conform spuselor lui David Higgins, şeful pro-
gramului privind infracţiunile ecologice eliminarea 

comerţului ilicit cu utilaje electrice şi electronice uzate va 
oferi posibilitatea studierii mecanismelor de contrabandă 
a utilajului uzat şi va conduce la creşterea gradului de 
protecţie ecologică în ţările în curs de dezvoltare, care de 
cele mai multe ori ajung să reprezinte destinaţia finală a 
utilajelor. 

Becurile economice – sursă de radiaţie
Becurile economice considerate eficiente din punct de 

vedere economic devin din ce în ce mai utilizate. Mai mult 
de cît atât, în unele ţări sau regiuni  introducerea lor este 
recomandată de către autorităţi sau chiar a devenit obliga-
torie. În ciuda beneficiilor aduse prin economia importantă 
generată de consumul redus de energie, acest tip de becuri 
emite radiaţii ultraviolete în cantităţi inadmisibile, care pot 
afecta celulele epidermei şi în timp se dovedesc a fi can-
cerigene. La o astfel de concluzie au ajuns cercetătorii de la 
Universitatea Stony Brook din New York. 

Problema nu este nouă. Faptul că radiaţiile ultravio-
lete emise de becul fluorescent sunt mult mai intense 
decât cele provenite dintr-un bec cu filament este cu-
noscut demult. Noutatea constă în măsurătorile recente, 
care arată că intensitatea lor poate fi nocivă pentru piele 
şi alte organe ale omului. Europarlamentarul Herbert Reul 
susţine că va  face totul  pentru ca lămpile economice să 
fie interzise în UE, după ce a luat cunoştinţă de rezultatele 
unui alt studiu al cercetătorilor germani, potrivit cărora 
noua generaţie de becuri reprezintă o ameninţare gravă 
la adresa sănătăţii omului din cauza conţinutului de mer-
cur. Herbert Reul, deputat, preşedintele Comisiei pentru 
Industrie, Cercetare şi Energie în Parlamentul European, 
consideră că UE s-a pripit când a luat decizia trecerii de 
la becurile incandescente la cele economice. „ În ca-
zul în care un astfel de bec se va sparge într-un imobil, 
concentraţia de mercur va fi de 20 de ori mai mare decît 
limitele admise”, atrage el atenţia.

carburanţi din deşeuri
Compania americană Ineos Bio a reuşit să obţină la 

Uzina Indian River BioEnergy din Vero Beach, Florida, eta-
nol din deşeuri biodegradabile. Tehnologia dezvoltată de 
americani se poate aplica deja la scară industrială, com-
pania anunţând că etanolul obţinut va fi disponibil co-
mercial pe piaţă începând chiar cu luna august. Materia 
primă este constituită din deşeuri care abundă în prezent 
în gropile de gunoi. Deşeurile sunt procesate termic, fi-
ind transformate în gaz, monoxid de carbon şi hidrogen. 
Gazele sunt apoi amestecate cu bacterii care generează 
alcool. Alcoolul trece prin procedura distilării, generând 
etanol. Noua tehnologie vine în sfârşit cu un răspuns la 
întrebarea eternă „mâncare versus combustibil”, deoarece 
nu mai sunt utilizate culturi vegetale pe post de materie 
primă, ca în prezent.  
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premieră: containere semiîngropate
În România a fost semnat  contractul pentru primul 

proiect din ţară privind colectarea deşeurilor în con-
tainere semiîngropate, câştigătorul licitaţiei fiind Firma 
SC Iridex Grou Plastic SRL, pentru suma de 33.868.387 
lei.  Acest contract prevede ca în următoarele cinci luni 
să fie achiziţionate 212 containere semiîngropate pentru 
deşeurile mixte, câte 968 containere semiîngropate pen-
tru deşeurile din plastic şi cele din metal, respectiv din 
hârtie şi carton, şi 90 de containere de acest tip pentru 
deşeurile din sticlă. Capacitatea fiecărui container va fi de 
trei metri cubi. 

 Containerele nu pot fi accesate de persoane neau-
torizate, două treimi din volumul recipientului este în 
subteran. Mai mult decît atît, acestea sunt prevăzute cu 
capace etanş, cu sisteme de închidere, fapt care va alunga 
şi mirosul neplăcut. 

Los Angeles interzice pungile din plastic
Consiliul local Los Angeles a adoptat o decizie de inter-

zicere a pungilor din plastic de unica folosinţă în farmacii, 
băcănii şi magazinele alimentare. Aplicarea deciziei se va 
face treptat, între 1 ianuarie şi 1 iulie 2014, iar  clienţii nu 
vor putea solicita decât pungi din hârtie, acordate contra 
cost pentru 10 cenţi bucata. Magazinele care nu se vor 
conforma cu noua prevedere vor fi amendate la prima 
abatere cu 100 de dolari, la cea dea doua nerespectare cu 
200 dolari iar la cea de-a treia cu 500 dolari. Prin această 
decizie, consiliul local transmite un mesaj puternic atât 
cetăţenilor, cât şi reciclatorilor şi producătorilor de pungi 
din plastic. 

O procedură similară urmează să fie aplicată şi în 
statele Uniunii Europene. În urma votului din 15 ianu-
arie 2014 în Parlamentul European, a fost adoptată de-
cizia privind interzicerea totală a sacoşelor din plastic în 
toate statele membre ale UE, începând cu anul 2020. Până 
atunci statele membre au obligaţia de a elabora legislaţia 
naţională respectivă şi de  a implementa un şir de proi-
ecte menite să pregătească societatea pentru această 
schimbare majoră. 

Austria, campioana Europei la colectarea şi 
reciclarea deşeurilor

Austria transformă în îngrăşăminte naturale 40% 
din deşeurile sale menajere, ceea ce  înseamnă aproape 
2 milioane de tone de compost obţinut anual de la 8,3 
milioane de locuitori. Această performanţă este posibilă 
datorită sistemului de triere şi de valorificare a deşeurilor, 
funcţional de aproape două decenii. 

Actualmente statul central-european dispune de 
faţă de aproape 550 de instalaţii pentru valorificarea 
deşeurilor în agricultură de către comunităţile locale sau 
de către persoane private, a explicat Oficiul Federal aus-
triac pentru mediu (OFM). Mai mult decît atît, compostul 
produs de către gospodăriile private, estimat la o canti-

tate suplimentară de 1.5 milioane de tone anual, nici nu 
este cuprins în statisticile oficiale, menţionează OFM. 

containerele Inteligente
În ultimele decenii tehnologiile informaţionale obţin 

un rol tot mai important în viaţa de zi cu zi a omenirii, 
demonstrându-şi de fiecare dată eficienţa. La rândul său 
domeniul colectării deşeurilor reprezintă un element ex-
trem de important în realizarea confortului personal al in-
dividului şi astfel implicarea Tehnologiilor Informaţionale 
în soluţionarea problemelor legate de această latură a 
activităţii umane nu reprezintă decât o problemă de timp. 

Probabil fiecare dintre noi a văzut în viaţa sa containe-
re arhipline, care stăteau cu zilele fără ca vreo autospecială 
să vină şi să le transporte la destinaţie. Responsabili de la 
întreprinderile de salubritate afirmă deseori că autospe-
cialele se deplasau la locurile amplasării containerelor 
şi acestea erau fie că goale fie că pe jumătate. Drept ur-
mare, pentru a micşora cheltuielile de mentenanţă, între-
prinderile de salubrizare au decis diminuarea numărului 
de vizite. Evident, o astfel de politică în anumite  zone ar 
avea consecinţe nefaste, generînd cazuri cu containere 
arhipline, depre care am relatat mi sus. 

În aceste condiţii, este evident faptul că monitoringul 
de la distanţă a stării containerelor de gunoi şi în special 
recepţionarea informaţiei privind gradul de încărcare 
sunt lucruri foarte importante pentru serviciile de auto-
salubritate. Având la dispoziţie posibilitatea de a verifica 
de la distanţă gradul de încărcare a containerelor, com-
paniile care prestează servicii de salubrizare vor reuşi să 
limiteze numărul vizitelor la locul amplasării acestora, iar 
cetăţenii vor beneficia de un serviciu calitativ şi nu vor mai 
fi nevoiţi să suporte tabloul dezgustător al containerelor 
supra aglomerate. 

Mai mult de cît atât implementarea unui sistem de 
acest gen va oferi posibilitatea punerii în aplicare a unui 
sistem eficient de colaborare dintre întreprinderile de sa-
lubrizare şi  beneficiari. În practică asta ar însemna achita-
rea de către beneficiari a costului gunoiului real produs şi 
evacuat de către întreprinderea de salubrizare şi nu a unei 
sume stabilite cum este în prezent. O astfel de politică va 
oferi mai multe avantaje şi va conduce la mai multe urmări 
pozitive atât pentru domeniul în cauză, cât şi pentru do-
meniul gestionării deşeurilor, în general. Fiind conştient 
de faptul că achită tot ce produce, beneficiarul serviciilor 
de salubrizare vor diminua cantitatea de deşeuri generate 
nefondat. 

În cele ce urmează vom analiza tehnologiile existente 
în sectorul dat şi vom urmări unele exemple de imple-
mentare cu succes a acestora în statele Europene şi Amer-
ica de Nord.

În calitate de prim exemplu de trecere de la o viziune 
pasivă la un concept mult mai activ al containerului de 
deşeuri menajere putem aduce containerele Opti’System, 
realizate de către compania Plastic Omnium – unul dintre 

liderii mondiali în domeniul echipamentului pentru colec-
tarea deşeurilor. Tehnologia dată, recent dezvoltată şi doar 
de ceva timp implementată, prevede ca fiecare container 
să aibă un senzor al ultrasunetelor şi un sistem de trans-
mitere la distanţă a informaţiei, care, în momentul în care 
containerul se apropie de gradul maxim de încărcare, trans-
mite prin intermediul mesajelor scurte (SMS) către baza de 
date a serviciilor municipale de salubritate informaţia dată. 
Fiecare mesaj primit conduce spre actualizarea bazei de 
date în cauză a serviciilor de salubritate, fapt ce permite re-
alizarea monitorizării permanente a stării containerelor şi la 
rândul său conduce la reducerea cheltuielilor de salarizare 
a muncitorilor şi combustibilului autospecialelor. Sistemul 
GPS „Semafor” conectat la baza de date a containerelor  
(culorile roşu, galben, verde), transmite la sediul întreprin-
derii de salubritate semnalul privind gradul de urgenţă a 
colectării deşeurilor din fiecare container în parte. Astfel, 
sistemul în cauză exclude practic posibilitatea existenţei 
containerelor supraîncărcate, iar cei de la serviciile de salu-
brizare cunosc cu exactitate gradul de încărcare al fiecărui 
container din oraş şi respectiv beneficiază de posibilitatea 
de a-şi planifica din timp ruta, durata şi timpul colectării 
deşeurilor. 

Actualmente, containerele Opti’System trec testările 
de rigoare în cadrul unui program de colaborare dintre 
compania Plastic Omnium şi consiliul regional Perth and 
Kinross din Scoţia. Conform aprecierilor reprezentanţilor 
consiliului regional costul de lucru al unei autospeciale con-
stituie 10 lire sterline (15 euro) pentru fiecare milă (1,6 km) 
parcursă, preţ care include cheltuielile pentru mentenanţă, 
combustibil şi salariul angajaţilor. De la bun început siste-
mul Opti’System a oferit rezultate extrem de promiţătoare, 
cu o diminuare a preţului până la 7 lire per milă, datorită 
optimizării procesului de colectare a deşeurilor. Mai mult 
de cît atît, în Franţa, unde acest sistem a fost testat cu puţin 
timp în urmă, gradul de încărcare al containerelor la mo-
mentul colectării a constituit 82 % în condiţiile în care pro-
centul mediu pe ţară era de 50 %. Pe lângă aceasta, chiar la 
de bun început regiunile în care a fost implementat siste-
mul dat au raportat scăderea cu 40 % a containerelor colec-
tate şi diminuarea distanţei parcurse de către autospeciale 
cu 39 %. Un rezultat destul de bun, având în vedere fap-
tul că fiecare procent în această ecuaţie, la nivel naţional, 
reprezintă câteva milioane de lei anual. 

tehnologiile wireless
Tehnologiile wireless moderne au un impact impor-

tant asupra sectorului de colectare a deşeurilor. La mo-
ment asistăm la creştere rapidă a pieţei tehnologiile 
wireless – Identificarea prin Frecvenţă Radio (RFID), WI-FI, 
sistemul global de poziţionare – GPS. Conform datelor 
ARC Advisory Group tehnologiile wireless deja au devenit 
esenţiale în întreaga lume pentru construirea reţelelor de 
comunicare în case şi oficii, iar în scurt timp vor fi iden-
tificate soluţii de implementare totală, fapt care, proba-

bil, va conduce la creşterea rolului lor atât în activitatea 
industrială, cât şi câmp deschis ARC Advisory Group 
prognozează că piaţa mondială a tehnologiilor wireless 
industriale în următorii cinci ani vor creşte cu aproximativ 
26% anual. Astfel, dacă în anul 2005 volumul pieţei date a 
constituit $ 325 milioane, în 2010 puţin mai mult decăt $ 
1 miliard, atunci către 2015 va atinge cota de $ 2 miliarde.  

Din punctul de vedere al colectării deşeurilor, o 
importanţă aparte are creşterea rolului şi a pieţei tehnolo-
giilor RFID. În containerele cu roţi pot fi incluse microci-
puri, care în momentul scanării de către senzorul auto-
specialei va semnala apartenenţa faţă de gospodăria în 
cauză. Mai mult decît atât, autospeciala poate fi dotată 
cu sistem special de cântărire a containerelor, fapt care va 
permite stabilirea cantităţii de deşeuri generată de către 
fiecare gospodărie în parte.

Avantajul tehnologiei în cauză şi al sistemului re-
spectiv de cântărire constă în faptul că permite nu doar 
identificarea fiecărui container în parte, dar şi în mod in-
dividual confirmarea datelor privind viteza de încărcare şi 
volumul de gunoi produs într-o perioadă de timp de către 
fiecare gospodărie. Folosirea cipurilor de identificare, va 
permite de asemenea, întreprinderilor de salubritate să 
urmărească fiecare container, fiind practic imposibil. 

1. Ecosourcing ID  şi sistemul de cântărire în proces 
de cântărire a containerului cu deşeuri menajere. 
Acest lucru permite realizarea facturilor individ-
uale. 

2. Baza de date. În calculatorul de bord al autospe-
cialei este colectată în mod centralizat informaţia 
privind fiecare container. 

3. Sistemul „Semafor” GPS raportează întreprinder-
ilor de salubritate despre gradul de încărcare al 
containerelor. 

În aşa mod, există un potenţial enorm de implemen-
tare a tehnologiilor informaţionale în sectorul colectării 
deşeurilor. Practica internaţională arată că în mod practic 
realizarea unor astfel de programe  a adus beneficii finan-
ciare şi economii importante bugetului local. 

Un caz elocvent în acest sens îl reprezintă experienţa 
Companiei Sictom Loir-et-Sarthe din Franţa. La începutul 
anilor 2000, compania în cauză s-a confruntat cu prob-
lema valorii extrem de mari a cheltuielilor pentru colec-
tarea deşeurilor şi venitului redus de pe urma reciclării 
acestora. Astfel, a fost luată decizia implementării 
tehnologiilor moderne, şi anume introducerea tarifelor 
pentru colectarea deşeurilor bazate pe cantitatea real 
colectată, precum şi a tehnologiei RFID.

Fiecare gospodărie a primit containere cu cipuri de 
identificare. Apoi, pe parcursul durata anului 2004, Sit-
com Loir-et-Sathe a instalat sistemul de identificarea şi 
cântărire Ecosourcing al Companiei Plastic Omnium la 
44000 de clienţi ai săi din 5 regiuni ale Franţei. Peste 8 
luni compania a efectuat analiza datelor preliminare şi 
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a constatat că venitul de pe urma reciclării secundare a 
deşeurilor a crescut cu 15 %, iar cheltuielile pentru prelu-
crarea acestora au scăzut cu 10 %. 

O situaţie similară a putut fi urmărită şi în Statele Unite 
ale Americii, unde, în anul 2006, compania Cascade Engi-
neering a început implementarea propriului sistem RFID 
EcoNology în 5000 de gospodării din regiunile suburbane 
ale Philadelphiei. 

Sistemul RFID, elaborat de compania ReycleBank, 
se bazează pe folosirea containerelor marcate, care 
efectuează transfer de date cu echipamentele de prelu-
are de date şi cântarul instalat pe autospeciale. Pe lângă 
aceasta, Compania Cascade Engineerign a încheiat acor-
duri de colaborare cu diferite companii locale şi naţionale 
în domeniul prelucrării şi reciclării deşeurilor şi a introdus 
un sistem special de susţinere, conform căruia beneficiarii 
serviciilor de salubritate care se implică în campania de 
colectare separată a deşeurilor primesc, câte $ 5 pentru 
fiecare 4,5 kg de hârtie, sticlă sau cutii din aluminiu col-
ectate separat. Totodată, sistemul respectiv prevedea şi 
aplicarea amenzilor în cazul gospodăriilor care nu utilizau 
corespunzător deşeurile destinate reciclării secundare. 
Inovaţiile implementate au condus la îmbunătăţirea 
atât a procesului de reciclare secundară a deşeurilor, cât 
şi asupra cifrei de afacere a companiilor din domeniul 
salubrizării. Astfel,procentul gospodăriilor care sortau 
deşeurile pentru reciclarea lor ulterioară a crescut de la 25 
la 90 %, iar veniturile companiilor de salubritate au cres-
cut cu 15%  în primul trimestru şi cu 25 % în trimestrele al 
doilea şi al treilea. 

Exemplele descrise mai sus arată într-un mod extrem 
de convingător că avantajele financiare joacă un rol fo-
arte important în toate programele şi iniţiativele îndrep-
tate spre creşterea eficacităţii procesului de colectare şi 
utilizare a deşeurilor. 

Sistemul tarifului proporţional şi-a arătat avantajele 
în multe State europene, precum Franţa, Marea Britanie 
sau Elveţia. În acest ţări este acordată o atenţie deosebită 
stării ecologice, iar deşeurile sunt supuse procesului de 
reciclare. Conform ultimelor date statistice elveţienii nu 
aruncă sticla şi hârtia în containerele de deşeuri menajere. 
De altfel o atare acţiune este lipsită şi de logică, având în 
vedere faptul că practic în fiecare market se pot găsi apa-
rate speciale de colectare a sticlei şi hârtiei. 

În statele europene, interesul populaţiei în ceea ce 
priveşte reciclarea corectă şi eficientă a deşeurilor este, , 
unul pur material, în condiţiile în care colectarea deşeurilor 
neseparate de către întreprinderile de salubrizare se 
efectuează la un preţ mult mai înalt, în comparaţie cu 
deşeurile colectate separat. 

Reieşind din rezultatele obţinute de către toţi agenţii 
care au implementat în cadrul activităţii lor tehnologi-
ile informaţionale în vederea îmbunătăţirii procesului 
de colectare a deşeurilor menajere, putem afirma că ac-
ceptarea unui astfel de sistem va conduce la obţinerea 
următoarelor avantaje:

•	 creşterea procentului de deşeuri menajere re-
ciclate;

•	 evitarea cazurilor de supraîncărcare a containere-
lor ;

•	 creşterea eficacităţii administrării procesului de 
colectare a deşeurilor;

•	 oferirea informaţii sigure autorităţilor municipale 
cu referire la cantitatea de deşeuri colectate, fapt 
ce va uşura procesul de obţinere a diferitelor su-
porturi financiare în vederea susţinerii iniţiativelor 
privind reciclarea deşeurilor;

•	 va permite colectarea individuală a datelor priv-
ind cantitatea deşeurilor în cazul gospodăriilor ;

•	 optimizarea cheltuielilor în procesul de colectare 
a deşeurilor, prin intermediul planificării corecte 
a rutelor de colectare şi implementării tarifului 
proporţional. 

Aşadar, avantajele implementării tehnologiilor 
informaţionale în procesul de colectare a deşeurilor este 
evident. Totuşi, administratorii întreprinderilor de salubri-
tate trebuie să ia în calcul faptul că orice tehnologie, RFID-
ul poate avea probleme tehnice şi oferi informaţii eronate. 
Spre exemplu, SMS-ul poate să nu ajungă la destinaţie 
şi astfel containerul va rămâne încărcat cu deşeuri timp 
de câteva săptămâni.  Evident, este necesar de a elabora 
soluţii rapide şi efective de identificare şi soluţionare a 
problemelor apărute, însă din punct de vedere principial 
avantajul tehnologiei în cauză constă anume în folosirea 
corectă a acesteia. 

Succesul programului de implementare a tehnologi-
ilor RFID, în cea mai mare măsură,depinde de profesion-
alismul specialiştilor care se ocupă de instalarea tuturor 
elementelor tehnice. Folosirea tehnologiilor RFID pentru 
colectarea automată a datelor depinde  de mai mulţi fac-
tori. În primul rând, este necesar ca utilizatorii sistemului 
în cauză să-şi conştientizeze foarte bine posibilităţile şi 
limitele de activitatea ale RFID-urilor. Datorită faptului 
că tehnologiile RFID sunt rezistente la condiţii de polu-
are înaltă acestea sunt preferenţialele pentru utilizarea în 
cazul deşeurilor menajere. Totuşi, este necesar de reţinut 
faptul că tehnologiile în cauză doar uşurează activitatea în-
treprinderilor de salubritate, însă nu substituie înlocuirea 
în totalitate activitatea acestora. În al doilea rând,RFID 
este un sistem tehnologic complicat. Pentru atingerea 
obiectivelor propuse, este necesară folosirea întregului 
sistem,de la senzorii din containere, până la complexele 
baze de date şi sisteme, menite să opereze cu informaţiile 
colectate. Proiectarea eronată a sistemului sau combina-
rea greşită a elementelor tehnice cu sistemul de operare 
pot conduce la insuccese şi cheltuieli suplimentare. Şi în 
cele din urmă nu trebuie să uităm că tehnologiile RFID se 
află în proces de permanentă dezvoltare. Utilizatorii, sau 
mai bine zis potenţialii utilizatori din Republica Moldova, 
trebuie să studieze minuţios toate detaliile acestui sistem 
înainte de a decide implementarea lui, chiar şi cu titlu de 
experiment. 
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Un sistem eficient de reducere şi reciclare a
deşeurilor menajere organice

 

Deşeurile menajere organice reprezintă o 
importantă problemă pentru localităţile 
rurale din Republica Moldova. Lipsa unui 
sistem centralizat, bine pus la punct de 

salubrizare conduce la creşterea cantităţii de deşeuri 
menajere în gospodăriile ţăranilor şi, în mod evident, 
apariţia numeroaselor gunoişti neautorizate, de obicei, în 
văile râurilor. 

Cea mai eficientă şi cea mai ieftină modalitate de a re-
duce cantitatea de deşeuri biodegradabile ce trebuie de-
pozitată în gropile de gunoi este compostarea domestică. 
Compostarea este cea mai bună opţiune, întrucât elimină 
producţia deşeurilor şi nevoia de a le depozita. Totodată, 
o astfel de abordare a problemei este în strictă concor-
danţă cu principiul european al eliminării deşeurilor cât 
mai aproape de locul de producere – grădină, curtea şco-
lii, parc etc. Statisticile şi experienţa unor ţări dezvoltate 
arată că este posibilă separarea şi compostarea a peste 90 
% din cantitatea totală de deşeuri organice, demonstrând 
astfel eficienţa ridicată a acestei metode.

În localităţile rurale ale republicii, aproximativ jumăta-
te din cantitatea de deşeuri menajere, generată de gos-
podării, este formată din resturi alimentare, vegetale şi 
resturi de grădină. Aceasta este de fapt fracţia organică 
din deşeuri. Resturile alimentare şi de la tăierea copacilor 
(vegetaţiei, în general) constituie până la 60% din deşe-
urile menajere din zonele suburbane şi din în localităţile 
rurale. În gospodării, peste 50% din deşeuri reprezintă 
cele organice.

Această fracţie a deşeurilor menajere este cea mai 
mare şi foarte frecvent ea ajunge în depozitele de deşe-
uri, gropi de gunoi sau este arsă, generând un grad înalt 
de poluare. Drept alternativă putem transforma această 
materie organică în compost, un bun îngrăşământ pentru 
sol şi culturile vegetale.

Prin participarea la acest program de compostare 
în gospodărie veţi învăţa cum să încheiaţi un proces de 
compostare a deşeurilor organice generate în gospodăria 
proprie şi de asemenea :

veţi găsi o soluţie la problema deşeurilor, în special la 
cea a materiei organice;

veţi reduce cantitatea de deşeuri la sursă şi implicit 

sOLUŢIE MOdERNă pENtRU 
OBŢINEREA cOMpOstULUI îN 
GOspOdăRII

nevoia de colectare, transportare şi tratare a deşeurilor, 
diminuând astfel costurile gestiunii sale;

veţi reînvia o practică tradiţională şi durabilă, ca aceea 
de a folosi materia organică;

veţi reduce emisiile de CO2 şi, contribuind astfel la 
lupta împotriva schimbărilor climatice.

Ce este compostul?
Compostul, ca rezultat final al procesului de compos-

tare, este un material stabil şi igienic, similar cu humusul 
din pădure, care poate fi folosit ca şi îngrăşământ natu-
ral, evitând astfel necesitatea utilizării îngrăşămintelor 
chimice. El este împrăştiat pe sol în vederea îmbunătăţirii 
proprietăţilor acestuia. Adăugarea de compost pe sol este 
considerată ca fiind un mod natural de a-i creşte fertilita-
tea şi de a-i reface calitatea. Compostarea poate avea loc 
în interiorul unei grămezi mari de deşeuri organice, dar 
în general este mai practic să folosiţi o cutie de compost.

De ce elemente aveţi nevoie pentru a produce 
compost?
•	 locaţie potrivită în grădină sau livadă;
•	cutie de compost;
•	furcă, săpăligă sau orice altă unealtă pentru amestecare.
•	apă;
•	deşeuri menajere (resturi de fructe, legume, resturi de 

la prepararea cafelei sau ceaiului, praf de la curăţarea lo-
cuinţei etc.);

•	deşeuri vegetale din grădină (ramuri, frunze uscate, iar-
bă, resturi de flori etc.).

Cutia de Compost
Cutia de compost este un vas în care este pusă ma-

teria organică pentru a se transforma în compost. Cutiile 
de compost permit aerului să treacă prin materia primă, 
ajută la controlul temperaturii şi umidităţii, evitând dis-
persarea deşeurilor şi pătrunderea rozătoarelor sau insec-
telor. Un alt avantaj al cutiei constă în faptul că permite 
amestecarea cu uşurinţă a deşeurilor în interiorul său cu 
ajutorul unor unelte precum aeratorul de compost sau o 
săpăligă îngustă.

Unde se instalează cutia de compost?
Cutia de compost se instalează într-un loc umbrit, uşor 

accesibil şi cu un drenaj bun, pentru ca materialul din cu-
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tie să rămână cald, umed şi oxigenat. Preferabil ar fi să 
plasaţi cutia de compost pe sol şi nu pe ciment, pentru 
a facilita accesul organismelor responsabile pentru des-
compunerea materiei organice (bacterii, ciuperci, râme 
etc.). De asemenea, se recomandă să puneţi mai întâi pe 
sol câteva ramuri şi reziduuri din grădină sau livadă.

Figura 1. Aşezaţi cutia de compost de preferinţă pe 
sol, peste un strat de ramuri şi frunze pentru drenaj

Un alt loc adecvat ar fi un colţ din grădină sau livadă, 
care să protejeze cutia de compost de curenţii puternici 
de aer. Poate fi amplasată de asemenea, sub un copac cu 
frunze căzătoare, fiind astfel ferită de razele puternice ale 
soarelui vara şi primind căldura necesară a soarelui iarna.

Figura 2. Instalând cutia de compost sub un copac 
cu frunze căzătoare, aceasta este ferită de razele pu-

ternice ale soarelui vara şi primeşte căldura necesară a 
soarelui iarna

Pe lângă alegerea unui loc adevărat pentru amplasa-
rea cutiei de compost în grădină, este recomandabil să 
mai stabiliţi un colţ sau un loc în care să începeţi să strân-
geţi materiale din grădină sau din livadă, precum iarbă, 
frunze şi resturi de la tăierea vegetaţiei. Aceasta vă va per-
mite, pe de o parte, să le adăugaţi în cutia de compost 
imediat după ce le obţineţi şi, pe de altă parte, să le aveţi 
la îndemână pentru a le amesteca în mai multe etape cu 
resturile elementare.

Cum se obţine compostul?
Pentru început, adunaţi deşeuri vegetale din grădină, 

pînă cînd grosimea stratului de deşeuri vegetale va con-
stitui circa 10-15 cm. Acesta este de fapt un strat de bază 
pentru restul deşeurilor din procesului de compostare.

Figura 3. Fracţionaţi resturile cât de mult posibil 
pentru a accelera procesul. Puteţi folosi şi acceleratori 

naturali ai compostării, precum urzicile

Pentru a activa procesul de compostare, astfel încât să 
înceapă cât mai repede, puteţi adăuga compost finit, sol, 
gunoi de grajd sau câte puţin din fiecare. Odată ce „patul” 
format de resturi din grădină este terminat, puteţi să adă-
ugaţi deşeuri organice menajere amestecate cu deşeuri 
din grădină.

Figura 4. Puneţi un strat de crengi fracţionate, 
frunze uscate sau iarbă cosită în amestec cu deşeurile 

menajere
Aerul va circula cu o mai mare uşurinţă prin interiorul 

cutiei de compost. Cel mai bine este să adăugaţi o găleată 
şi jumătate sau chiar două găleţi de resturi de deşeuri ve-
getale la fiecare găleată de deşeuri menajere. Ţineţi cont 
de faptul că disponibilitatea lor va depinde de anotimp: 
vara vor predomina deşeurile de fructe şi legume, bogate 
în azot, iar toamna-frunzele uscate, crengile şi iarba cosită.

În timpul procesului de compostare, datorită activită-
ţilor microorganismelor din amestec, temperatura deşe-
urilor amestecate în cutie poate creşte. Acest lucru repre-
zintă un aspect pozitiv.

Figura 5. În interiorul cutiei de compost temperatu-
ra poate ajunge  pînă la 60ºC 

Pentru a favoriza procesul menţinerii aerării ameste-
cului, este convenabil să amestecaţi compostul din când 
în când (o dată sau de două ori pe săptămână). Este sufi-
cient să amestecaţi doar partea superioară a amestecului 
de deşeuri.

Figura 6. Este recomandabil să amestecaţi deşeurile 
pentru a favoriza circulaţia aerului

Este necesar de asemenea să adăugaţi apă în amestec 
atunci când observaţi că acesta este uscat (umiditatea ar 
trebui să fie similară cu aceea a unui burete stors).

Figura 7. Este important să controlaţi nivelul umidi-
tăţii în interiorul vasului. În cazul în care este necesar, 

adăugaţi apă peste deşeuri
Odată ce aţi umplut cutia de compost, puteţi începe 

să colectaţi compost de pe fundul cutiei. Dacă nu este 
momentul potrivit pentru folosirea acelui compost, puteţi 
să-l lăsaţi să se maturizeze lângă cutia de compost, sub 

forma unei mici grămezi acoperită cu deşeuri vegetale.

Ce materiale pot fi puse în cutia de compost?
Scopul cutiei de compost este dublu. Pe de o parte, 

de a evita ca cea mai mare parte a deşeurilor să ajungă 
la depozitele de deşeuri sau să fie arse, iar pe de altă par-
te, de a obţine îngrăşământ natural de înaltă calitate. Din 
aceste considerente, este important ca deşeurile pe care 
le punem în cutia de compost să fie organice, selectate cu 
atenţie, care să nu conţină elemente de plastic, conser-
ve, baterii sau orice alt produs care ar putea contamina 
îngrăşământul pe care îl vom produce. În ceea ce priveş-
te hârtia, putem pune în cutia de compost doar hârtia în 
care au fost împachetate alimente, hârtie care nu prezintă 
urme de cerneală.

În cutia de compost putem adăuga resturi alimentare, 
frunze, iarbă (dar nu prea multă pentru că este foarte bo-
gată în azot), resturi de la prepararea cafelei, coji de ouă 
etc. Luaţi în considerare faptul că odată cu diversificarea 
materialelor care intră în compoziţia amestecului (a se ve-
dea tabelul de mai jos) va creşte şi calitatea compostului 
finit.

MATERIALE RECOMANDATE
Deşeuri menajere:
•	 fructe şi legume (coji de cartof, etc.);
•	 pliculeţe de ceai;
•	 zaţ de cafea;
•	 carton;
•	 prosoape şi pungi de hârtie;
•	 tuburi de carton;
•	 cartoane pentru ambalat ouă, coji de ouă;
•	 flori uscate.
Deşeuri vegetale:
•	 plante de înmulţire;
•	 paie şi fân;
•	 resturi de plante;
•	 resturi de la tunderea gardului viu;
•	 ramuri tăiate;
•	 buruieni;
•	 frunze uscate;
•	 crenguţe;
•	 aşchii de lemn.

MATERIALE NERECOMANDATE
•	 mâncare gătită şi pâine;
•	 grăsimi, sosuri şi ulei;
•	 resturi de carne şi peşte;
•	 excremente umane, de câine sau de pisică;
•	 cherestea;
•	 scutece de unică folosinţă;
•	 praful de la aspirator;
•	 cenuşa din sobă;
•	 deşeuri anorganice, de plastic, sticlă etc.;
•	 hârtie, imprimată cu cerneală (ziare etc.), 

colorată sau lucioasă.
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Îngrijire
Compostarea este un proces biologic efectuat 

de către microorganisme care au nevoie de aer, apă 
şi hrană pentru a supravieţui. Astfel, trebuie să acor-
dăm o atenţie specială aerării şi aportului de apă în 
amestec.

•	 Aerare: se realizează printr-o bună 
distribuţie a materialelor. Cutia de compost este 
proiectată să asigure un aport optim de aer pen-
tru microorganismele care desfăşoară procesul. În 
orice caz este necesar să obţineţi o bună structură a 
deşeurilor din cutie, prin amestecarea deşeurilor de 
bucătărie cu cele de grădină, în mod proporţional. 
Pentru a afâna compostul este nevoie doar de un 
lemn sau de o săpăligă mică, cu ajutorul căreia se 
amestecă conţinutul din partea superioară a cutiei.

•	 Umiditate:pentru ca procesul de com-
postare să aibă loc este absolut necesară umidi-
tatea, iar dacă aceasta lipseşte sau este în exces, 
procesul va fi oprit. Starea ideală este aceea în care 
materialul este umed, dar nu ud, adică, atunci când 
este strâns în mână ar trebui ca umiditatea să se 
facă simţită, dar să nu curgă apă atunci când strân-
geţi pumnul. În cazul în care materialul din mână 
este fărâmicios în urma strângerii în pumn, atunci 
înseamnă că are nevoie de apă. Dacă, dimpotrivă, 
materialul are prea multă apă, puteţi adăuga ma-
terial uscat.  

Compostul finit poate fi obţinut după aproxi-
mativ 5 luni. Nu este uşor să stabiliţi momentul în 
care compostul este gata, pentru că va depinde de 
materialele folosite şi modul în care aţi gestionat 
procesul de compostare. 

Compostul finit are următoarele proprietăţi:
•	miroase	şi	arată	ca	solul	din	pădure.
•	material	finit	omogen
•	 este	 de	 culoare	 închisă	 (neagră	 sau	 brun	 în-

chis).

Figura 8. Compostul finit se obţine atunci 
când amestecul are miros de sol umed de pădure.

Gradul de maturitate necesar în cazul compos-
tului va depinde şi de destinaţia pe care dorim să 
o dăm acestui produs: în sol, presărat pe iarbă, în 

grădină, în livadă, element de îmbunătăţire pentru sol etc. În gră-
dini, compostul poate fi folosit proaspăt şi nu foarte maturizat, iar 
puterea sa de îngrăşământ este chiar mai ridicată.

În procesul obţinerii compostului pot apărea unele dificultăţi. 
În tabelul de mai jos sunt reflectate modalităţile înlăturării aces-
tora.
EFECT CAUZĂ SOLUȚIE

Temperatura nu 
creşte Puţin material

Adăugaţi material şi 
acoperiţi.
Adăugaţi materiale 
bogate în azot, cum ar 
fi iarbă, fructele  sau 
legumele.

Temperatura este 
prea mare

Prea mult 
material

Micşoraţi cantitatea 
în amestec  şi aeraţi 
materialul prin 
întoarcere.

Materialul este 
rece şi umed Prea multă apă

Întoarceţi amestecul 
şi adăugaţi rumeguş şi 
ramuri mici uscate, 
sau frunze uscate.

Materialul este 
rece şi uscat Prea puţină apă

Turnaţi apă până se 
umezeşte.

Mirosuri urâte Lipsa aerului
Exces de apă

Întoarceţi şi amestecaţi 
compostul.
Amestecaţi, adăugaţi 
crengi mici, paie, etc.

Miros de amoniac

Prea multe 
materiale bogate
 în azot, precum 
fructele sau 
legumele

Amestecaţi cu materiale 
uscate,  bogate în 
carbon, precum
 rumeguşul, beţişoare 
de lemn uscat.

Multe insecte Exces de apă

Acoperiţi compostul cu 
hârtie şi introduceţi 
în interiorul amestecului
 resturile alimentare 
de la suprafaţă, adăugaţi 
deşeuri de hârtie sau 
paie..

Mulţi viermi albi Larve de muşte Reduceţi cantitatea de 
apă din Amestec.

Prezenţa 
rozătoarelor

Sunt atrase de 
unele deşeuri

Amestecaţi bine 
materialul şi acoperiţi-l 
cu un strat de compost.
Acoperiţi cutia cu o 
plasă Metalică.

Pânză albă 
la suprafaţa 
materialului

l Este un simptom bun!

Au apărut insecte Condiţii de 
mediu

Nu este un motiv de 
îngrijorare.

UTILIZAREA COMPOSTULUI
Când compostul este matur, are aspect de sol negru 

şi un miros asemănător cu stratul superficial de sol din 
aceasta pădure. Poate fi folosit direct sau sortat anterior 
folosirii pentru îndepărtarea bucăţilor mai mari din ma-
teria primă, bucăţi care pot persista (cum ar fi bucăţile de 
crengi).

Figura  9. După terminarea procesului de compos-
tare, produsul final este extras prin partea inferioară a 

cutiei de compost.

Compostul poate fi folosit în grădină, peluză sau pen-
tru plantele de acasă, ca un ameliorator al solului, în pe-
piniere, pentru că plantele au nevoie de noi minerale şi 
substanţe nutritive. În grădină puteţi folosi şi compost 
maturizat mai puţin.

Figura 10. Compostul poate fi folosit ca îngrăşă-
mânt natural înpropria grădină sau livadă.

BENEFICIILE COMPOSTULUI
Unele studii efectuate recent denotă faptul că atunci 

când dispar gospodăriile şi modul de viaţă rurală solurile 
încep să piardă din conţinutul lor organic. Pe de altă par-
te, solurile tratate doar cu îngrăşăminte chimice suferă pe 
termen mediu o pierdere a materiei organice şi o scădere 
a productivităţii.

Utilizarea compostului ca îngrăşământ contribuie la:
•	îmbunătăţirea	structurii	solului	şi	a	rezistenţei	sale	la	

eroziune;
•	 furnizarea	 elementelor	 nutritive	 necesare	 pentru	

dezvoltarea plantelor. Eliberarea substanţelor nutritive în 
sol are loc în mod treptat, compostul furnizează îngrăşă-
minte solului continuu;

•	 creşterea	 faunei	 solului,	 în	 special	 în	 cazul	 râmelor,	
care contribuie la aerare;

•	 diminuarea	 efectelor	 negative	 ale	 agenţilor	 toxici	
precum pesticidele sau metalele grele, datorită nefolosirii 
îngrăşămintelor chimice;

•	evitarea	consumului	de	turbă;
•	rezolvarea	problemei	schimbărilor	climatice,	în	con-

diţiile în care compostul reţine dioxidul de carbon la ni-
velul solului;

Imaginea 11. Ciclul materiei organice.
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Campania de abonare 2014
Stimaţi abonaţi, 
Colegiul de redacţie vă aduce la cunoştinţă că este în continuă derulare campania de abonare pentru anul 2014 

la Revista „Managementul Deşeurilor” – unica publicaţie din Republica Moldova în domeniul managementului deşeuri-
lor. Revista reprezintă o publicaţie trimestrială în 44 de pagini color şi este dedicată problemelor de gestionare durabilă 
a deşeurilor. Revista oferă informaţii semnificative, idei şi opinii ale specialiştilor asupra unor probleme precum: colecta-
rea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor, depozitarea deşeurilor periculoase, salubrizarea localităţilor, utilizarea deşeuri-
lor biodegradabile ca surse regenerabile de energie etc. 

Publicaţia are şi un caracter educativ şi promovează pe paginile sale desfăşurarea diferitelor campanii de infor-
mare şi promovare a ideilor de gestionare modernă a deşeurilor. Cititorul va găsi aici toată informaţia necesară pentru 
dezvoltarea unui sistem de gestionare eficientă a deşeurilor. Devenind abonat al Revistei „Managementul Deşeurilor” 
vă asiguraţi de faptul că veţi fi în permanenţă în contact cu cele mai noi tehnologii şi ştiri din domeniul gestionării 
deşeurilor. 

Abonament la Revistă PM 32200
(Indicele publicaţiei)
Preţ abonament (lei)
Managementul Deşeurilor Periodicitatea 3 luni 6 luni 12 luni
4 numere pe an 83,10 166,20 332,40

Preţul abonamentului include TVA şi taxele poştale!
ABONAŢI-VĂ LA REVISTA „MANAGEMENTUL DEŞEURILOR”
Numai astfel vă asiguraţi că: 
- sunteţi permanent în contact cu ultimele ştiri din domeniul gestionării deşeurilor; 
- sunteţi informaţi despre cele mai necesare cunoştinţe şi activităţi din domeniul managementului integrat al 

deşeurilor, din experienţa acumulată privind salubrizarea localităţilor; 
- veţi primi la timp şi calitativ comentarii şi informaţii pe marginea actelor legislativ-normative în vigoare etc.
ATENŢIE!
Fişele de abonare le puteţi perfecta la orice oficiu poştal din localitatea dumneavoastră!
Necompletarea, completarea incorectă sau incompletă a fişei de abonare poate împiedica transmiterea revistei 

prin poştă, către dvs.

Unele publicaţii în următorul număr al revistei
1. Interviu cu vice-ministrul mediului dlui Lazăr CHIRICĂ privind problemele ce ţin de implementarea noilor siste-

me de colectare selectivă, reciclare şi valorificare a deşeurilor în condiţiile autohtone
2.Salubrizarea se efectuează după bunul plac al autorităţii publice locale
3.Accesarea fondurilor europene şi cele autohtone (II)
4. O bombă toxică mercurizată – realitatea zilelor de astăzi
5 Statistica naţională în domeniul gestionării deşeurilor municipale 
6.Campania salubrizării de primăvară, anul 2014, şi altele.
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