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Anul 2013 a fost unul fără schimbări 
în ceea ce priveşte colectarea, reciclarea şi 
valorificarea deşeurilor de ambalaje. Un 
aspect pozitiv în acest domeniu l-a con-
stituit aprobarea Strategiei privind gesti-
onarea deşeurilor pentru anii 2013-2027, 
dar, cu regret, după un an de la aprobarea 
acesteia, implementări ale Planului de ac-
ţiuni nu se văd.

Am toată certitudinea că anul 2014 
va deveni un an cu provocări bogate în do-
meniul dezvoltării cadrului legislativ-nor-
mativ, vor fi aprobate noi legi şi hotărîri în 
domeniul gestionării deşeurilor, precum şi 
un pachet de regulamente şi instrucţiuni 
mult aşteptate de autorităţile publice lo-
cale, operatori economici care activează 
în acest domeniu. Aşteptăm şi o serie de 
modificări legislative privind transparenţa 
mai mare a relaţionării principalilor parti-
cipanţi la sistemul de management inte-
grat al deşeurilor. 

O provocare extrem de importantă va 
fi obligarea prin lege sau hotărîre de Guvern 
a producătorului, importatorului şi distri-
buitorului de produse de ambalaje privind 
gestionarea deşeurilor, începînd cu colec-
tarea şi finalizînd cu reciclarea şi valorifica-
rea acestora. La rîndul său, este necesar ca 

şi producătorul, importatorul, printr-un act 
legislativ-normativ, să fie abilitat cu dreptul 
de a transmite responsabilitatea gestiunii 
acestui flux de deşeuri către o organizaţie 
specializată, care va gestiona întregul pro-
ces de colectare şi prelucrare a acestor deşe-
uri, va organiza campanii de conştientizare 
şi educaţie ecologică a populaţiei. 

 Acest lucru este foarte important 
din următoarele considerente. Odată cu 
implicarea producătorilor (importatorilor) 
şi a comercianţilor în procesul de colecta-
re şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, se 
vor produce unele schimbări esenţiale în 
activitatea acestora, cum ar fi: implemen-
tarea metodelor noi de colectare a deşeu-
rilor din ambalaje pe teritoriul complexelor 
comerciale şi, nu în ultimul rînd, vor avea 
loc schimbări şi în activitatea agenților 
economici care pînă în prezent se ocupă de 
colectarea  deşeurilor de la persoane parti-
culare, neangajate în cîmpul muncii, ce co-
lectează acest deşeu prin diferite metode. 

Odată cu introducerea acestor mo-
dificări în legislaţia naţională va fi pus în 
practică un alt sistem, mult mai coerent, 
menit să schimbe atitudinea faţă de deşeu, 
atît din partea autorităţilor publice locale, 
cît şi a celor care îl colectează şi reciclează. 

PROVOCĂRI 
ALE ANULUI  2014
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Editorial

La momentul actual, relaţiile dintre  aceşti 
doi actori implicaţi în sistemul de colectare 
şi reciclare sunt mai mult voluntare, decît 
obligatorii, ceea ce demonstrează că, dacă 
nu există specificaţii legale concrete, aceas-
tă relaţionare nu se realizează ca atare. 

Dorim ca în anul 2014 să crească in-
teresul autorităţilor publice locale faţă de 
sistemul de colectare selectivă şi reciclare 
a deşeurilor, precum şi performanţa servi-
ciilor accesibile publicului la nivel local şi 
naţional. În acest context, există mai mul-
te aspecte care trebuie îmbunătăţite, cum 
ar fi: achiziţia deşeurilor de ambalaje de 
la populaţie, crearea în fiecare localitate a 
serviciilor de salubrizare, a punctelor de co-
lectare a deşeurilor de ambalaje etc. 

În ceea ce priveşte strategia naţio-
nală în acest domeniu, obiectivul fiecărui 
operator economic antrenat în procesul de 
gestionare a deşeurilor rezidă în îndeplini-
rea obligaţiilor de colectare şi reciclare în 
condiţii de absolută siguranţă pentru toa-
te sistemele, mai ales în condiţiile în care 
există localităţi unde sistemul de colecta-
re selectivă este practic inexistent. În acest 
caz, este important ca primăriile să asigure 
existenţa şi funcţionarea unui punct de co-
lectare separată a deşeurilor provenite din 
gospodăriile particulare şi nu numai. Crea-
rea în localităţile urbane şi rurale a acestor 

ne-am dori, de asemenea, ca anul 2014 să pună începutul imple-
mentării unor standarde minime privind colectarea, reciclarea, 
tratarea şi valorificarea  deşeurilor, eliberarea autorizaţiilor de 
mediu colectorilor şi reciclatorilor de deşeuri în baza unor crite-
rii clare şi obiective, în caz contrar, actualul sistem de colectare şi 
reciclare va rămîne mult timp neschimbat.

Centre (Puncte) de colectare selectivă va 
contribui la construirea unei infrastructuri 
de colectare selectivă a fluxurilor de deşeuri 
respective, cum ar fi: hîrtie, carton, sticlă, 
PET-uri, metal, precum şi a deşeurilor elec-
trice, electronice şi electrocasnice. În ace-
laşi timp, se vor reduce esenţial cantităţile 
de deşeuri depozitate la gropile de gunoi. 

Ne-am dori, de asemenea, ca anul 2014 
să pună începutul implementării unor stan-
darde minime privind colectarea, reciclarea, 
tratarea şi valorificarea  deşeurilor, elibera-
rea autorizaţiilor de mediu colectorilor şi 
reciclatorilor de deşeuri în baza unor criterii 
clare şi obiective, în caz contrar, actualul sis-
tem de colectare şi reciclare va rămîne mult 

timp neschimbat. Pentru anul în curs pro-
punem începutul organizării şi desfăşurării 
unor campanii de informare, conştientizare 
şi educaţie ecologică a populaţiei în dome-
niul colectării şi reciclării deşeurilor de am-
balaje. În acest context, dorim ca Ministerul 
Mediului să se bazeze şi în continuare pe 
creşterea investiţiilor în logistica necesară 
extinderii serviciilor, creşterii performanţe-
lor sistemelor locale de colectare, deoarece 
în ultimii ani acestui domeniu i s-a acordat 
o atenţie insuficientă.

Alexandru Golic,
Directorul Revistei
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lAzăR CHiRiCă

COlECtAREA sElECtiVă şi RECiClAREA 
DEşEuRilOR A DEVEnit O nECEsitAtE 

Doctor în geografie dl Lazăr CHIRICĂ. Din anul 2009, este 
desemnat în funcţia de viceministru al Mediului, respon-
sabil de mai multe compartimente de mediu, inclusiv ges-
tionarea deşeurilor. Despre problemele de implementare 
a sistemului european de colectare selectivă şi reciclare 
a deşeurilor, precum şi situaţia curentă care s-a creat  în 
ţară şi căile de soluţionare a problemelor existente, am 
discutat cu dl Lazăr CHIRICĂ în interviul ce urmează. 
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MD: Pe parcursul ultimilor ani, atît la nivelul autorităţilor 
publice centrale, cît şi al celor locale, se vorbeşte despre 
implementarea sistemului de colectare selectivă şi reci-
clare a deşeurilor. Această problemă este abordată pe 
larg şi în Strategia privind gestionarea deşeurilor pentru 
anii 2013-2027, sunt aprobate şi unele acţiuni în dome-
niu. Cum credeţi, la ora actuală, Ministerul Mediului are 
capacităţile respective de a transpune în viaţă aceste 
obiective foarte importante pentru populaţia din ţară?

lazăr CHiRiCă: Aveţi dreptate. Problema implementării 
sistemului de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor nu 
este una nouă pentru noi, dar, cu 
regret, acţiuni practice la  nivel 
naţional,  în acest domeniu, nu 
s-au întreprins, cu excepţia unor 
operatori economici care în mod 
particular şi-au dezvoltat busi-
nessul privat în această direcţie, 
iar unele primării, care privesc în 
perspectivă, şi-au creat servicii 
de salubrizare.  În acelaşi timp, 
Ministerul Mediului a întreprins 
alte acţiuni  nu mai puţin im-
portante, cum ar fi cele ce ţin de 
domeniul colectării şi compos-
tării deşeurilor organice, creării 
platformelor intercomunale pentru colectarea deşeurilor 
animaliere în unele gospodării din raionul Cahul, crearea 
unui complex energetic pe bază de biogaz obţinut din de-
şeuri organice în raionul Hînceşti, procurarea a zeci de uni-
tăţi speciale de transport pentru depozitarea, evacuarea şi 
transportarea deşeurilor municipale etc. 

Referitor la capacităţile Ministerului Mediului de a 
transpune în viaţă aceste obiective asumate, aş menţiona 
următoarele. Într-adevăr, ministerul şi subdiviziunile sale 
teritoriale dispun de toate capacităţile de a elabora poli-
tici noi de gestionare a deşeurilor în domeniul respectiv, 
ceea ce se referă la implementarea acestor politici, cum ar 
fi sistemul de management integrat al deşeurilor. Proble-
ma e cu totul alta, nu sunt entuziaşti, doritori de a imple-
menta aceste politici. Domeniul respectiv, conform pre-
vederilor legislative, aparţine autorităţilor de specialitate 
competente în domeniu, autorităţilor publice locale de 
ambele niveluri. Vreau să fiu înţeles corect de către cititori. 

Ministerul Mediului nu este 
abilitat cu funcţii de organi-
zator, colector şi reciclator 
al deşeurilor, aceste obli-
gaţiuni sunt puse pe seama 
autorităţilor publice locale. 
Este important de a revedea cît mai curînd întregul sistem 
de colectare şi reciclare cu participarea activă a autorită-
ţilor publice locale, salubrizatorilor, producătorilor, distri-
buitorilor şi altor persoane interesate.

MD: Vorbind despre colectarea selectivă şi reciclarea de-
şeurilor, este necesar de a dispune de un pachet de acte 
regulatorii în domeniu, care la momentul actual lipsesc în 
cadrul ministerului. Consider că şi din cauza lipsei acesto-
ra se tergiversează procesul de colectare selectivă în ţară. 
Ce acţiuni întreprinde Ministerul Mediului în acest sens?  

lazăr CHiRiCă: În primul rînd, pentru a implementa un 
sistem european de colectare şi reciclare a deşeurilor, este 
necesar de a dispune de un cadru legislativ performant, 
armonizat la cel al Uniunii Europene, legi şi reglementări 

bine argumentate, reieşind din condiţiile autohtone. În-
ceputul acestor schimbări deja are loc. Printr-o Hotărîre 
de Guvern a fost aprobată Strategia privind gestionarea 
deşeurilor pentru anii 2013-2027, este la etapa finalizării 
un set de legi şi regulamente care pe parcurs vor fi pre-
zentate publicului pentru dezbateri. La momentul actual, 
în cadrul ministerului activează un grup de lucru cu impli-
carea ONG-urilor, care lucrează asupra  actelor normative 
necesare pentru efectuarea colectării selective a deşeuri-
lor electrice, electronice şi electrocasnice în condiţii au-
tohtone.

În al doilea rînd, pentru a implementa ceva nou, 
este necesar de a efectua un studiu de fezabilitate la nivel 
naţional, în condiţiile în care practic totul trebuie de înce-
put de la zero. Pentru a implementa un sistem european, 
este necesar de a dispune de o infrastructură modernă cu 
toate atribuţiile necesare pentru organizarea colectării şi 
reciclării deşeurilor la nivel local, regional şi naţional. În 
această direcţie este foarte mult de lucru.

MD: Aţi menţionat mai sus despre colectarea deşeurilor 
electrice, electronice şi electrocasnice. Este o problemă a 
cărei soluţionare o aşteaptă toţi. Credeţi că la ora actuală 
Republica Moldova are capacităţi de valorificare, recicla-
re a acestor fluxuri de deşeuri?

lazăr CHiRiCă: Din cîte cunoaştem, domeniul de colecta-
re, valorificare şi reciclare a tuturor fluxurilor de DEEE este 
în plină decădere în ţara noastră, practic nimeni dintre au-
torităţile competente nu s-a ocupat de această problemă. 
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În viziunea ministerului, este 
necesar de creat în ţară o 
industrie a reciclării, care 
va contribui esenţial la so-
luţionarea problemelor de 
gestionare a deşeurilor. 
Referitor la capacităţile de valorificare pe care le are ţara, la 
moment, pot concluziona că o evaluare corectă a capaci-
tăţilor existente o poate oferi,  doar Ministerul Economiei. 
Referitor la activitatea Ministerului Mediului, vă pot comu-
nica următoarele. Se finalizează lucrările asupra pachetu-
lui de documente privind colectarea şi reciclarea acestor 
fluxuri de deşeuri. Sperăm că în timpul apropiat vom trece 
la colectarea deşeurilor respective. Sunt deja câţiva agenţi 
economici care solicită să se ocupe de această problemă. 

În acest caz, ministerul şi organele de control sunt obli-
gate să examineze  capacităţile tehnice şi financiare ale 
acestor agenţi economici, statutul lor şi  condiţiile de rea-
samblare a acestui echipament colectat. Atenţionăm din 
start că ministerul nu va permite ca deşeurile electrice şi 
electronice să fie scoase din ţară doar avînd ca scop obţi-
nerea unui profit. Este timpul să ne învăţăm a câştiga bani 
de pe urma reciclării deşeurilor la noi în ţară, de a aduce 
un venit statului şi cetăţenilor de la reutilizarea acestora. 

MD: Veţi organiza acest proces destul de complicat şi ne-
cunoscut autorităţilor locale? 

lazăr CHiRiCă: Acest proces se va efectua sub patronatul 
Ministerului Mediului şi al Ministerului Economiei, con-
form unui program special elaborat şi aprobat de ambele 
ministere. Colectarea DEEE de la întreprinderi, organizaţii 
şi din gospodăriile autorităţilor publice locale se va efec-

tua în baza semnării unui contract, parteneriat între per-
soana juridică şi agentul economic care colectează unită-
ţile de echipament scoase din uz, conform unui formular 
stabilit. Mai mult decît atît, autorităţile publice locale, 
conform noilor obiective pe care le vom propune în noile 
reglementări, vor avea dreptul, în calitate de deţinători le-
gali ai deşeurilor municipale încredinţate, organizarea în 
condiţiile legii a vînzării echipamentului uzat, precum şi 
a materialelor obţinute din colectarea separată/sortarea 
deşeurilor, iar mijloacele financiare obţinute vor fi folosite 
exclusiv pentru finanţarea gestionării deşeurilor munici-
pale. Ministerul conştientizează că o asemenea practică 
nu este utilizată în ţară şi nici legislaţia nu prevede aseme-
nea acţiuni. Însă, luînd în considerare practica europea-
nă, vom introduce aceste completări în actele normative 
şi vom trece treptat la sistemele europene. Şi autorităţile 
publice locale sunt obligate să studieze aceste propuneri, 
prezentîndu-le ministerului pentru desfăşurarea unor dis-
cuţii în problema dată. 

MD: Pentru asigurarea unei colectări selective a 
DEEE şi nu numai, va fi necesară introducerea unor 
completări în infrastructura  sistemului de salubri-
zare a localităţilor. Cum vedeţi asemenea schim-
bări? 

lazăr CHiRiCă: Aceste schimbări pot fi efectuate 
în fiecare primărie cu participarea activă a  prima-
rilor, serviciilor de salubrizare, operatorilor econo-
mici specializaţi în domeniu, reprezentanţilor au-
torităţilor de mediu şi sănătate publică. Este vorba 
despre crearea Centrelor de colectare selectivă a 
deşeurilor, care, cu regret, nu sunt popularizate în 
ţara noastră, pe când în statele europene practic 
fiecare localitate are asemenea centre de colectare 
selectivă a deşeurilor. Prin aceste centre de la po-
pulaţie se colectează circa 60% din deşeurile supu-
se reciclării. Centrele de colectare a deşeurilor sunt 
abilitate cu dreptul de a colecta şi de a contribui 
la reciclarea următoarelor fracţii de deşeuri: hîrtie, 
carton, peliculă, PET-uri şi echipament electric, 

electronic şi electrocasnic. Fiecare tip de deşeu va fi colec-
tat în mod separat în pubele sau containere şi depozitat 
în condiţii relevante. Centrul va fi dotat cu recipiente de 
colectare adecvată, asigurat cu cîntar şi autorizat de or-
ganele competente. Pentru a prezenta o informaţie mai 
detaliată despre Centrele de colectare selectivă a deşeu-
rilor, ar fi bine venit ca în unul dintre numerele următoare 
ale revistei să realizăm un material cu această  tematică.

MD: Când credeţi că va atinge Republica Moldova stan-
dardele Uniunii Europene, în materie de colectare şi reci-
clare a deşeurilor, conform bunelor practici ale statelor 
comunitare?
lazăr CHiRiCă: Este dificil de făcut previziuni în acest 
sens, avînd în vedere factorii implicaţi: infrastructura, asis-
tenţa tehnică şi financiară, elaborarea actelor legislativ-
normative, mentalitatea populaţiei etc. De exemplu, doar 
pentru schimbarea mentalităţii populaţiei, este necesară 
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o perioadă de cel puţin cinci ani de campanii ample de 
conştientizare şi educaţie ecologică. Conştientizăm faptul 
că va fi foarte dificilă trecerea la standardele europene, 
în ceea ce priveşte implementarea unui sistem de colec-
tare şi reciclare a deşeurilor cît de cît funcţional. Pentru 
aceasta, sunt necesare investiţii de milioane de euro în 
instalaţii moderne de reciclare a hîrtiei, plasticului, sticlei, 
metalelor neferoase, a DEEE etc. Vorbesc la viitor, pentru 
că numărul colectorilor şi al reciclatorilor în ţară este foar-
te mic, dezvoltînd afaceri locale de colectare şi reciclare. 

Reciclatorii din Moldova 
trebuie să facă faţă concu-
renţei europene, dar, pen-
tru aceasta, ei necesită aju-
tor şi susţinere financiară 
din partea Guvernului, or-
ganizaţiilor internaţionale. 
Din alt punct de vedere, reciclatorii şi producătorii noş-
tri ar trebui să vină cu mai multe iniţiative în acest do-
meniu, să fie mai transparenţi în activităţile lor, să acti-
veze conform cerinţelor din autorizaţiile de funcţionare.

MD: Aţi abordat problema reciclatorilor din ţară. Cum 
apreciaţi reţeaua de colectare şi reciclare existentă şi care 
sunt problemele în acest domeniu?

lazăr CHiRiCă: Într-adevăr, în ţară lipseşte o atare reţea 
bine argumentată de colectare şi reciclare a deşeurilor, 
nemaivorbind de divizarea lor pe fluxuri. O atare situaţie 
are loc din lipsa unei infrastructuri de colectare, care este 
insuficientă atît la nivelul localităţilor urbane, cît şi al celor 
rurale. Dacă în municipii şi centrele raionale se efectuea-
ză o colectare în amestec a tuturor fluxurilor de deşeuri 
cu ajutorul serviciilor de salubrizare, apoi în zonele ru-
rale acest proces se află la început de cale. O problemă 
reală ce necesită soluţionare stringentă este crearea ser-
viciilor de salubrizare şi a punctelor de colectare selecti-
vă a deşeurilor în fiecare localitate, precum şi asigurarea 
acestora cu echipamentul respectiv. Actualmente, în 
majoritatea centrelor raionale lipsesc asemenea struc-
turi, care s-ar ocupa de colectarea selectivă a deşeurilor, 
nemaivorbind de crearea unor secţii  de reciclare a deşe-
urilor regenerabile. Ca urmare, pe zi ce trece se doreşte 
ca autorităţile publice locale de ambele niveluri, în po-
fida dificultăţilor cu care se confruntă, să conştientizeze 
necesitatea trecerii la un sistem european de colectare şi 
reciclare a deşeurilor. Cert este faptul că foarte frecvent 
apar probleme necunoscute de către unii dintre tinerii 
primari, care nu sunt pregătiţi în domeniul gestionării de-
şeurilor, deci ministerul trebuie să organizeze  cursuri de 
perfecţionare a cadrelor în domeniul protecţiei mediului. 

Este imperios necesar ca 
primarii şi operatorii econo-
mici să cunoască legislaţia, 
în aşa fel încît să avem ga-
ranţia implementării unor 
sisteme corecte, echitabi-
le din toate punctele de ve-
dere: legislativ, economic, 
de protecţie a mediului. 
Un exemplu elocvent poate fi adus în vederea implicării 
active a autorităţilor publice locale în procesul de creare 
a secţiilor de prelucrare a BIOMASEI. În ultimii ani,  cu sus-
ţinerea autorităţilor publice locale, fondurilor europene şi 
nu numai au fost create zeci de centre de prelucrare a de-
şeurilor, care sunt considerate eficiente la etapa actuală, 
privind încălzirea termică a obiectivelor de menire socială 
şi a încălzirii locuinţelor populaţiei din zonele respective. 
În aşa mod trebuie de activat şi în procesul de creare a 
serviciilor de salubrizare, asigurării unei colectări selective 
a deşeurilor generate de localitate.

MD: Care a fost pe parcursul anului 2013 starea de lucruri 
la capitolul finanţarea proiectelor în domeniul gestionării 
deşeurilor şi care sunt prognozele pentru anul 2014?

lazăr CHiRiCă: Anul 2013 a fost unul nefavorabil în pro-
blemele gestionării deşeurilor. Pe tot parcursul anului, 
Fondul Ecologic Naţional a  finanţat 7 proiecte, în sumă 
de 20 mil. lei.

Sunt cifre neimpunătoare, luînd în considerare ne-
cesităţile reale. Din păcate, trebuie să recunoaştem că pe 
parcursul anului 2013 au fost finanţate proiecte ale anilor 
precedenţi în domeniu, mai mult decât atît, majoritatea 
proiectelor au fost finanţate în domeniul asigurării cu apă 
şi canalizare.

MD: Care vor fi cerinţele faţă de producătorii/deţinătorii 
de deşeuri periculoase?

lazăr CHiRiCă: Menţionez că producătorii/deţinătorii de 
deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici au-
torizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului, sunt 
obligaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transportare, 
stocare, tratare a deşeurilor periculoase, conform preve-
derilor legale, să stocheze separat diferitele categorii de 
deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chi-
mice, de alte categorii prevăzute de legislaţie. Cu regret, 
aceste cerinţe nu sunt realizate întocmai, din lipsa echipa-
mentului respectiv, a transportului special şi a condiţiilor 
de incinerare a acestora. Avem nevoie de incineratoare  
pentru incinerarea deşeurilor periculoase, de echipament 
special pentru organizaţiile medicale, zooveterinare etc.
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MD: Ce reprezintă pentru populaţie procesul de colectare 
şi reciclare a deşeurilor şi care sunt riscurile din cauza lip-
sei desfăşurării acestor operaţiuni?

lazăr CHiRiCă: Am toată certitudinea că ne gîndim foar-
te puţin la aceste probleme şi nu conştientizăm care sunt 
consecinţele înlăturării ciclului de viaţă al statutului de 
deşeu. Din lipsa colectării selective şi reciclării, pe care, 

cu regret, nu le respectăm întocmai, principalele riscuri 
sunt: poluarea aerului atmosferic, modificările de peisaj, 
disconfortul vizual şi modificările fertilităţii solului. Este 
de dorit ca fiecare unitate juridică sau generator de de-
şeuri să conştientizeze că, colectarea şi reciclarea elimină 
poluarea şi conservă resursele naturale. Vorbind despre 
dezvoltarea sistemului de colectare separată, este nece-
sar ca fiecare primărie să se implice activ în acest proces, 
să organizeze la nivel local, regional sau naţional o „luptă” 
simbolică între autorităţile publice locale pentru cel mai 
atractiv sistem de colectare/selectare a deşeurilor muni-
cipale din localitate. În viitorul apropiat propunem Redac-
ţiei, sub patronatul Ministerului Mediului, să organizeze o 
campanie de colectare/selectare a deşeurilor din amba-
laje sau hîrtie, plasticului, iar rezultatele să fie evaluate la 
nivel naţional, cu premierea învingătorilor campaniei de 
conştientizare şi informare a populaţiei. 

MD: Ideea pe care aţi propus-o este interesantă, iar Re-
dacţia va identifica măsuri în vederea realizării acesteia.

lazăr CHiRiCă: Sunt convins că această acţiune va fi sus-
ţinută de majoritatea primăriilor, serviciilor de salubriza-
re, agenţilor economici implicaţi în procesul de colectare 
separată a deşeurilor. Totodată, vreau să fiu înţeles corect, 

această acţiune nu trebuie percepută doar ca o obligaţie 
impusă din partea Ministerului Mediului, ci reprezintă un 
barometru al nivelului de curăţenie şi al calităţii mediului. 
Rolul principal este de a transmite comunităţilor pe care 
le conduc că această acţiune se face pentru fiecare dintre 
noi, pentru mediu şi sănătatea umană.

MD: Printr-o rezoluţie adoptată la 14 ianuarie a.c., Parla-
mentul European a solicitat Comisiei Europe-
ne ca cele mai periculoase materiale plastice 
şi pungile de plastic de unică folosinţă să fie 
interzise cel tîrziu până în anul 2020. În pri-
mul număr al Revistei „MD” a fost publicat un 
articol în care a fost reflectată situaţia reală 
în ţară la acest capitol. Care este poziţia Mi-
nisterului Mediului în acest domeniu?

lazăr CHiRiCă: În primul rînd, ministerul 
susţine totalmente propunerea Parlamen-
tului European referitoare la interzicerea 
pungilor de plastic de unică folosinţă în sis-
temul de comercializare din ţară. Într-adevăr, 
în ultimii ani, numărul impunător de pungi 
de plastic a invadat comerţul, acestea fiind 
aruncate împreună cu alte deşeuri menaje-
re solide la gropile de gunoi, apoi duse de 
vînt peste tot. Ce acţiuni trebuie să între-
prindă Ministerul Mediului, ţinând cont de 
practica internaţională? Mai întîi de toate, 
vom efectua un studiu, după care vom pre-
găti propuneri concrete Guvernului, pentru 
a fi adoptate printr-o hotărîre specială cu 
măsuri neordinare pentru acest tip de de-

şeu, care a devenit într-adevăr o armă de distrugere în 
masă. În primul rînd, se vor interzice pungile de unică 
folosinţă care au o grosime de 6 microni, se va introdu-
ce o ecotaxă pentru fiecare sacoşă sau pungă din plastic. 

Printr-o hotărîre de Guvern se 
va decide ca în toate magazi-
nele să se folosească pungi 
din hârtie sau textile, precum 
şi pungi din plastic cu o grosi-
me de cel puţin 60 de microni. 
Implementarea acestor măsuri va fi un pas absolut nece-
sar pentru un mediu curat.

MD: Din experienţa personală acumulată pe parcursul 
mai multor ani am observat că evidenţa generării şi de-
pozitării deşeurilor de către agenţii economici şi primării 
lasă mult de dorit, nu se ţine o evidenţă contabilizată şi 
eficientă. Datele prezentate de către agenţii economici 
generatori de deşeuri, autorităţilor teritoriale de mediu 
şi celor de statistică nu corespund realităţii, acestea fiind 
prezentate ulterior organelor centrale de statistică. Ce 
măsuri va întreprinde Ministerul Mediului în acest sens?
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lazăr CHiRiCă: Este dificil de a comenta o asemenea si-
tuaţie. Consider că persoanele care practică activităţi de 
falsificare a datelor, cu  prezentarea acestora  autorităţilor 
centrale, trebuie trase la răspundere conform legislaţiei în 
vigoare. Am observat că unele date statistice prezentate 
de BNS în formularele anuale privind deşeurile nu cores-
pund realităţii, cauza fiind neprezentarea la timp a datelor 
din teritoriu, lipsa de evidenţă a generării deşeurilor etc.

Mă adresez către toţi conducătorii subdiviziunilor 
de protecţie a mediului să ia sub un control strict prezen-
tarea informaţiilor de către agenţii economici privind ge-
nerarea şi gestionarea deşeurilor.

MD: Care este poziţia Ministerului Mediului faţă de ope-
ratorii economici care activează fără autorizaţii de gesti-
onare a deşeurilor?

lazăr CHiRiCă: Considerăm că activitatea operatorilor 
ecomomici este una ilegală, consecinţele fiind determi-
nate de legislaţia în vigoare.  Dat fiind faptul că Inspec-
toratul Ecologic de Stat n-a efectuat în ultimii 20 de ani 
o monitorizare şi evaluare a tuturor surselor de poluare, 
vom propune organelor de control să examineze această 
situaţie. Aş menţiona că toate întreprinderile şi instalaţi-
ile care desfăşoară activităţi de tratare, reciclare, valorifi-
care, transportare, compostare a deşeurilor sunt obliga-
te să obţină o autorizaţie pentru gestionarea deşeurilor, 
emisă de către autorităţile competente pentru protecţia 
mediului. Cu regret, sunt întreprinderi care colectează, 
reciclează, produc diferite obiecte din deşeuri, dar pînă 
în prezent nu dispun de asemenea autorizaţii. Asemenea 
operatori economici vor vi depistaţi şi supuşi unor amenzi 
usturătoare, inclusiv interzicerea activităţii întreprinderii. 
Cu această ocazie, mă adresez către toţi operatorii eco-
nomici care deţin autorizaţii de mediu. Astăzi se cere o 
informaţie completă referitoare la activitatea întreprin-
derii, conform obiectivelor descrise în autorizaţie. Se cere 
o schimbare care trebuie să vizeze perioada şi modul în 
care se fac anumite raportări în adresa autorităţilor pu-
blice centrale sau locale de mediu. Menţionez că dacă se 
doreşte într-adevăr o schimbare fie la nivel local, regional 
sau naţional, atunci această schimbare nu se poate face 
decît prin impunerea unei transparenţe totale în ceea ce 
priveşte obligaţiunile pe care le au operatorii economici 
faţă de mediu şi cetăţeni. 

MD: În cele ce urmează o să vă adresez o întrebare puţin 
cunoscută cititorului, cum ar fi gestionarea uleiurilor uza-
te. Care este situaţia în acest domeniu şi ce va întreprin-
de ministerul în următorii ani, conform Strategiei privind 
gestionarea deşeurilor?

lazăr CHiRiCă: Într-adevăr, această problemă practic nu 
este abordată nici în presă, şi nici în activităţile desfăşu-
rate de minister în ultimii ani. Este o problemă stringentă 
şi necesită o atenţie din partea autorităţilor de protecţie 
a mediului din punctul de vedere al securităţii protecţiei 
mediului. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Dru-

murilor efectuează o evidenţă a mişcării acestui deşeu, 
însă rezultatele finale şi eficacitatea utilizării acestuia nu 
sunt cunoscute publicului. La momentul actual, Ministe-
rul Mediului încearcă să introducă unele reglementări pri-
vind problema gestionării uleiurilor uzate. Astfel, impor-
tatorii şi producătorii de uleiuri sunt obligaţi să asigure 
gestionarea uleiurilor uzate corespunzător cantităţilor şi 
tipurilor de uleiuri introduse pe piaţa naţională, în mod 
industrial sau prin persoane terţe autorizate. În timpul 
apropiat Institutul de Ecologie şi Geografie va prezenta 
ministerului un regulament privind modul de utilizare a 
uleiurilor uzate. 

MD: Din informaţiile de care dispunem, toate uleiurile 
stocate la staţiile de alimentare, la staţiile de reparaţie, la 
unele întreprinderi industriale şi în agricultură, cu unele 
excepţii, se acumulează fără a ţine cont de separarea şi 
tipul lor. Care este modalitatea şi cerinţele respective? 

lazăr CHiRiCă: Aveţi dreptate. Din diverse cauze, deţi-
nătorii de uleiuri uzate nu întotdeauna efectuează colec-
tarea separată a acestora. În măsura în care este posibil 
din punct de vedere tehnic şi viabil, precum şi din punct 
de vedere economic, se interzice amestecarea uleiurilor 
uzate cu diferite caracteristici, precum şi amestecarea ule-
iurilor uzate cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă 
o astfel de amestecare împiedică tratarea lor. Noul regu-
lament prevede implementarea unui sistem de colectare 
separată a uleiurilor uzate. 

MD: Care este soarta de mai departe a acestor cantităţi 
de uleiuri uzate?

lazăr CHiRiCă: Deţinătorii de uleiuri uzate au obligaţia 
de a asigura cu mijloace proprii sau de a preda uleiurile 
uzate operatorilor economici autorizaţi, pentru valorifica-
rea sau eliminarea acestora. La momentul actual, în ţară 
activează trei agenţi economici autorizaţi în domeniul 
colectării uleiurilor uzate, cum ar fi: „ADREM” SRL (colec-
tează uleiuri uzate), „Energia PPM” SRL (colectează uleiuri 
alimentare) şi S.A.”INCONARM” (colectează şi utilizează 
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uleiuri petroliere). Oficial, aceşti agenţi economici colec-
tează uleiurile uzate, dar despre activitatea acestora dis-
punem de o informaţie superficială.

MD: În Uniunea Europeană sunt aprobate legi şi acte nor-
mative ce reglementează activitatea producătorilor, im-
portatorilor de ambalaje care poluează mediul. Care este 
situaţia în ţară la acest capitol şi ce măsuri vor fi întreprin-
se în acest domeniu? 

lazăr CHiRiCă: În Uniunea Europea-
nă, fiecare agent economic 
care propune pentru vînzare 
produse ambalate are obli-
gaţia de a asigura colecta-
rea şi reciclarea acestora, în 
caz contrar ei sunt penalizaţi. 
Pentru a nu fi pedepsiţi financiar, agenţii economici au 
ales externalizarea colectării şi valorificării propriilor am-
balaje către firme specializate care asigură îndeplinirea 
obligaţiilor legale, recuperînd şi reciclînd din contul lor 
cantităţile contractate. Acest sistem activează reuşit în 
majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană. Şi dacă tin-
dem să aderăm la comunitatea europeană, este necesar 
să ne implicăm activ în acest proces.  

MD: Dar, pentru a ne implica în acest sistem avem nevo-
ie de un pachet de acte legislativ-normative, care pînă în 
prezent lipsesc în cadrul Ministerului Mediului.

lazăr CHiRiCă: În Planul de acţiuni al Ministerului Me-
diului privind Strategia de gestionare a deşeurilor sunt 
planificate legile şi reglementările necesare la acest capi-
tol, care vor reglementa responsabilitatea producătoru-
lui. Aceste acte normative stabilesc că responsabilitatea 
pentru organizarea gestionării deşeurilor reglementate 
de directivele respective să revină parţial sau în totalitate 
producătorului/importatorului, precum şi distribuitorului 
respectivului produs, împărţind această responsabilitate.

MD: Pentru soluţionarea problemei colectării şi reciclării 
deşeurilor, este necesară implementarea unor Staţii de 
sortare şi compostare a acestora. Care este perspectiva în 
acest domeniu?

lazăr CHiRiCă: Este important ca în primul rînd munici-
piile Chişinău şi Bălţi, care generează cele mai mari can-
tităţi de deşeuri municipale, să dispună de Programe de 
colectare şi reciclare şi să adopte un sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor, prin care să se stabilească acţi-
uni concrete de salubrizare a localităţilor prin construi-
rea unor staţii de sortare şi compostare a deşeurilor. Prin 
intermediul autorităţilor teritoriale de mediu să se im-
plementeze un proiect privind colectarea selectivă a de-
şeurilor tip hîrtie/carton în municipiile respective, avînd 
drept scop determinarea cantităţilor de deşeuri generate 
zilnic de către organizaţiile şi întreprinderile din cadrul 
municipiilor. Prin această acţiune, populaţia va forma de-
prinderi de colectare selectivă a deşeurilor şi de reducere 
a volumului deşeurilor din carton şi hîrtie, altor tipuri de 
deşeuri. Consider că mai devreme sau mai tîrziu trebuie 
să învăţăm a colecta deşeurile selectiv, conform normelor 
europene în domeniu. Dacă altor state le-a reuşit acest lu-
cru şi nouă ne va reuşi. 

Autorităţile publice locale trebuie să conştien-
tizeze importanţa activităţilor întreprinse în domeniul 
implementării unor noi metode, tehnologii de colecta-
re şi reciclare a deşeurilor, respectiv soluţiile identificate 
în acest domeniu. Intenţionăm să transmitem popula-
ţiei un mesaj din partea Ministerului Mediului, în sen-
sul că situaţia care s-a creat în fiecare localitate se poa-
te schimba în bine prin acţiuni mici, astfel încât fiecare 
dintre noi să-şi exercite conştiincios obligaţiunile sale 
faţă de deşeul produs în condiţii casnice sau industriale.

Este important de a folosi pe 
scară mai largă  noile tehno-
logii de colectare, reciclare 
şi valorificare a deşeurilor. 
Ar fi bine venit că în Moldova, cu participarea activă a 
organizaţiilor europene, să se implementeze un pro-
iect pentru construirea în regiunile Centru, Nord şi 
Sud a cîte o staţie demonstrativă de sortare selectivă 
a deşeurilor municipale, după care autorităţile publi-
ce locale ar putea beneficia de susţinere financiară din 
partea donatorilor străini şi din fondurile locale, în ve-
derea implementării acestor tehnologii performante.

MD: Ce le doriţi autorităţilor publice locale, serviciilor de 
salubrizare, colectorilor şi reciclatorilor din ţară, antre-
naţi în domeniul gestionării deşeurilor?

lazăr CHiRiCă: Doresc partenerilor noştri din toate do-
meniile de activitate ce ţin de gestionarea deşeurilor şi  
problemelor de mediu să le mulţumesc pentru activităţile 
întreprinse şi le doresc multe împliniri, asigurându-i, tot-
odată, că Ministerul Mediului va rămâne un partener de 
încredere. Succese, fericire şi sănătate tuturor. MD, A.g.
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TAXE NOI PENTRU 
EVACUAREA DEŞEURILOR

Pentru eficientizarea procesului de gestiona-
re a deşeurilor, Parlamentul RM a aplicat o 
taxă nouă privind evacuarea deşeurilor de la 

populaţie. Introducerea acestei taxe de evacuare este o 
măsură care la etapa actuală o dublează pe cea care ţine 
de salubrizarea localităţii, nefiind acceptată de populaţie. 
Ar fi fost mai bine dacă parlamentarii ar fi studiat practica 
europeană în vederea introducerii unei taxe de depozita-
re a deşeurilor la gropile de gunoi, măsură benefică, care 
va trebui pînă la urmă pusă în aplicare şi în RM. Această 
acţiune are ca scop reducerea cantităţilor de depozitare a 
deşeurilor la gropile de gunoi, acţiune spre care tindem şi 
nici de cum n-o implementăm. 

LA PROPUNEREA OPOZIŢIEI, 
PARLAMENTUL A  INTERZIS IMPORTUL 
UNOR DŞEURI PERICULOASE.

La propunerea deputaţilor Partidului Comuniş-
tilor, Parlamentul a adoptat, la începutul lunii 
martie, un proiect de lege cu privire la interzi-

cerea importului în Republica Moldova a deşeurilor sub 
formă de baterii de pile şi de acumulatoare electrice. Pro-
iectul a fost înaintat de către deputata comunistă Violeta 
Ivanov, preşedinte al Comisiei mediu şi schimbări clima-
terice. Potrivit ei, „trebuie interzisă aducerea în Moldova 
a deşeurilor toxice”. Comuniştii şi-au motivat propunerea 
prin faptul că, în lipsa tehnologiilor necesare pentru uti-
lizarea deşeurilor, un astfel de proiect va genera o catas-
trofă ecologică. În final, ideea a fost susţinută de repre-
zentanţii coaliţiei de guvernare, proiectul fiind adoptat în 
două lecturi concomitent.

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU,  DL DORIN CHIRTOACĂ, 
ESTE ATENŢIONAT DE CĂTRE INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT

Inspectoratul Ecologic de Stat, prin circulara nr. 
363 din 04 martie 2014, l-a  atenţionat pe Pri-
marul general al municipiului Chişinău dl Dorin 

CHIRTOACĂ,  asupra neîndeplinirii condiţiilor menţionate 
în avizul nr. 01-06/18 
din 12.01.2011, şi a 
nerespectării regulilor 
de depozitare a deşe-
urilor menajere soli-
de de pe str. Uzinelor, 
mun. Chişinău. 

Amintim citito-
rilor Revistei că Primă-
ria mun. Chişinău, în 
baza avizelor primite 
din partea autorităţi-
lor competente, şi-a 
asumat responsabi-
litatea de a folosi te-
renul Staţiei de trans-
bordare a deşeurilor 
din str. Uzinelor (su-
prafaţa de 8.93 ha) ca 
alternativă pentru stocarea temporară a deşeurilor mena-
jere solide, pînă la soluţionarea problemei privind exploa-
tarea în continuare a depozitului autorizat din comuna 
Ţînţăreni,  raionul Anenii Noi. 

Este necesar de remarcat faptul ca, pe parcursul 
acestei perioade, nu s-au produs schimbări în ceea ce pri-
veşte ameliorarea situaţiei în acest domeniu, ci, dimpo-

trivă, a crescut numărul de plîngeri din partea populaţiei 
referitor la incomodităţile pe care le aduc deşeurile me-
najere solide.

În acest caz, autorităţile centrale şi locale, care au 
permis ilegal Primăriei 
depozitarea temporară 
a deşeurilor, ar trebui 
să-şi retragă avizele 
respective, să sisteze 
depozitarea ilegală a 
deşeurilor în regiunea 
dată şi să fie trase la răs-
pundere administrativă 
sau penală persoanele 
responsabile care au 
aprobat o asemenea 
decizie şi cele care ter-
giversează soluţionarea  
problemei. În UE ase-
menea acţiuni ilegale  
sunt pedepsite foarte 
aspru.

De cât timp are nevoie Primăria mun. 
Chişinău pentru soluţionarea problemei pri-
vind depozitarea legală a deşeurilor? 
Redacţia aşteaptă un răspuns concret!  MD

ACTUALITATE INTERNĂ
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MINISTERUL MEDIULUI
ŞEDINŢE DE LUCRU

La finele lunii fe-
bruarie, în ca-
drul Ministerului 

Mediului, a avut loc 
o şedinţă de lucru în 
probleme ce ţin de 
gestionarea deşeuri-
lor periculoase, con-
dusă de către dl Lazăr 
CHIRICĂ - viceminis-
trul Mediului. Au fost 
ascultate informaţiile 

prezentate de către reprezentanţii Eduard Ambrosii, Tu-
dor Bounegru (Ministerul de Interne), Veronica Focşa şi 
Rodica Popriţac (Inspectoratul Ecologic de Stat), Anatol 
Ţurcanu (Agenţia Ecologică Chişinău) şi angajații Direc-
ţiei prevenirea poluării şi gestionarea deşeurilor a MM, 
despre situaţia privind acumulările de deşeuri periculoa-
se de cianură la fabricile de vinuri din ţară, colectarea şi 
prelucrarea deşeurilor galvanice şi a celor din echipament 
electric scos din uz, care prezintă un  pericol mare pentru 
mediu şi sănătate. 

Participanţii la această şedinţă au menţionat că în 
ultimul timp în republică nu se întreprind măsuri pentru 
eficientizarea programului de colectare, reciclare şi va-
lorificare a acestor substanţe periculoase, iar persoanele 
fizice şi juridice, utilizatori ai echipamentului de iluminat 
(lămpi fluorescente, economice etc.) nu manifestă niciun 
interes faţă de unităţile respective la etapa scoaterii aces-
tora din uz, aruncîndu-le la gropile de gunoi. 

Dl Lazăr CHIICĂ a precizat că, potrivit Convenţiilor 
Internaţionale, Ministerul Mediului are o serie de angaja-
mente asumate în vederea asigurării protecţiei mediului, 
dar şi termeni de conformare în acest domeniu. S-a con-
venit asupra întreprinderii măsurilor de informare, con-
ştientizare şi educaţie a populaţiei în vederea stabilizării 
situaţiei în domeniu. MD

La 01 aprilie 2014 ,în cadrul Ministerului Mediu-
lui a avut loc prima şedinţă a Grupului de lucru 
pentru elaborarea Regulamentului pentru de-

şeurile de echipamente electrice şi electronice, condusă 
de către dna Valentina ŢAPIŞ - viceministru al mediului, 
care a menţionat cointeresarea Ministerului Mediului în 
implementarea proiectului „Consolidarea capacităţilor 
pentru stabilirea gestionării adecvate a fluxului DEEE în 
Republica Moldova”. Proiectul este elaborat în cooperare 
cu Agenţia Slovacă de Mediu şi sprijinul financiar acordat 
de către Agenţia Slovacă pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Internaţională şi se încadrează în planul de implementare 
a Programului Naţional privind Managementul Durabil al 
Substanţelor Chimice şi a Strategiei de gestionare a deşe-
urilor în RM la capitolul îmbunătăţirii cadrului normativ. 

Dna Valentina ŢAPIŞ şi alţi membri ai Grupului de lucru au 
constatat creşterea semnificativă a volumului de deşeuri 
provenite de la echipamentele electrice şi electronice. 
În prezent nu există un sistem reglementat şi organizat 
de management al deşeurilor în ţară. Prin urmare, situa-
ţia în ceea ce priveşte DEEE este îngrijorătoare. Membrii 
Grupului de lucru au fost familiarizaţi cu prima versiune a 
proiectului în cauză de către Marcela VATAMANIUC, con-
sultant de mediu din cadrul Oficiului, concomitent au fost 
înaintate propuneri şi obiecţii pe marginea proiectului. 
Reprezentanţii ministerelor Economiei şi Finanţelor au 
dat dovadă de indiferenţă faţă de această problemă, ne-
prezentîndu-se la şedinţă.    

La  02 aprilie 2014, în incinta Ministerului Mediu-
lui a avut loc o şedinţă cu primarii deţinători ai 
granturilor acordate din Fondul Ecologic Naţi-

onal pentru anul 2014, în cadrul căreia dl Gheorghe ŞALA-
RU, ministrul Mediului a adus la cunoştinţa celor prezenţi 
rezultatele primei şedinţe a Consiliului de Administrare al 
FEN, urîndu-le tuturor succese în realizarea proiectelor. În 
total, au beneficiat de suport financiar pentru implemen-
tarea proiectelor 54 de primării şi alte persoane juridice, 
suma acestuia constituind peste 531,0 mil. lei. MD

La 14 mai 2014, în incinta Ministerului Mediu-
lui a avut loc o şedinţă a Grupului de lucru, 
condusă de către dl Lazăr CHIRICĂ - viceminis-

trul Mediului privind versiunea actualizată a proiectului 
Regulamentului privind deşeurile electrice, electronice 
şi electrocasnice şi a conceptului sistemului informatic 
de management al deşeurilor. Versiunea actualizată a 
proiectului Regulamentului privind deşeurile EEE a fost 
prezentată de către dna Marcela VATAMANIUC, expert, 
Oficiul prevenirea poluării mediului. La şedinţa de lucru 
a fost prezentat de către dl Ion COSULEANU, expert, Ofi-
ciul prevenirea poluării mediului şi Conceptul sistemului 
informaţional de management al deşeurilor (SIMD). Dl Ion 
CASULEANU a menţionat că SIMD prezintă o soluţie infor-
matică pentru automatizarea procesului de gestionare a 
deşeurilor, inclusiv înregistrarea, raportarea, autorizarea/
notificarea exportului şi utilizarea deşeurilor. SIMD va in-
clude informaţia primară despre generarea, colectarea, 
valorificarea, tratarea, eliminarea şi depozitarea deşeuri-
lor în care vor fi indicate volumul, tipul, codul acestora. 
Pe marginea ambelor prezentări au fost înaintate propu-
neri şi modificări din partea membrilor grupului de lucru. 
S-a convenit ca membrii grupului de lucru să înainteze 
pentru şedinţa următoare propuneri concrete referitor la 
îmbunătăţirea conţinutului Regulamentului, reieşind din 
condiţiile autohtone.
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BRICENI
DEŞEURI SPITALICEŞTI INCINERATE ILEGAL

ŞTEFAN VODĂ
VALORIFICAREA DEŞEURILOR DIN BIOMASĂ FĂRĂ AUTORIZAŢII DE 
GESTIONARE A DEŞEURILOR

Pe teritoriul raionului Ştefan Vodă activează 2 
secţii de brichetare, amplasate în localităţile 
Feşteliţa şi Palanca. În satul Feşteliţa activează 

secţia de brichetare a Întreprinderii „Agro Bio Brichetare” 
SRL, care colectează materie primă din paie şi rumeguş, 
prelucrează şi comercializează produsul finit sub formă 
de brichete. Productivitatea acestui utilaj constituie 350-
450 kg/oră, de facto 200 kg/oră. Pe parcursul anului 2013 
secţiile respective au produs peste 200 tone brichete, rea-
lizate la un preţ de 16 lei/kg. 

În satul Palanca activează o altă firmă ce dispune 
de o instalaţie mobilă de producere a brichetelor din stuf, 
producătorul fiind SRL „Eco Envit”. Secţia de brichetare 
funcţionează din luna iulie 2012. În cadrul acesteia acti-
vează 26 de persoane în trei schimburi. Pînă la momentul 
actual firma a produs şi a realizat populaţiei 130 tone de 
brichete. Utilizatorii acestui combustibil solid sunt locu-
itorii satelor din vecinătate, fiind mulţumiţi de calitatea 
produsului achiziţionat. 

Din punctul de vedere al protecţiei mediului, acest 
produs este cu mult mai ecologic decît cărbunele negru, 
lemnul de foc sau gazul natural. De exemplu, emisia de 
CO2 la arderea brichetelor este de 10 ori mai mică decît 
gazul natural, de 30 de ori mai mică decît a lignitului şi de 
50 de ori mai mică decît a cărbunelui negru.  

Aceste firme şi-au asumat o responsabilitate enor-
mă în vederea colectării şi valorificării deşeurilor din bi-
omasă, producînd astfel o materie primă destul de im-
portantă pentru complexul energetic din ţară, care şi-a 
schimbat statutul de deşeu al biomasei în statut de com-
bustibil solid.  

În rezultatul efectuării controalelor în domeniul 
protecţiei mediului la instituţiile medicale, In-
specţia Ecologică Briceni 

a depistat cazuri de incinerare a 
deşeurilor spitaliceşti în aerul at-
mosferic. Cantitatea acestui flux de 
deşeuri periculoase, generate pe 
parcursul anului 2013, constituie 
3.338 tone, dintre care 1.247 tone 
au fost neutralizate, iar restul 2.348 
tone se consideră existente la finele 
anului 2013.

În cazul de faţă, nu este de 
înţeles atitudinea lucrătorilor me-
dicali, care sunt obligaţi să respecte 
cerinţele sanitare faţă de gestionarea corectă a deşeurilor 

periculoase. Considerăm necesar de a aminti responsabi-
lilor Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănă-

tate Publică Briceni” că în rezultatul  
incinerării deşeurilor periculoase, în 
aerul atmosferic se elimină dioxine, 
metale grele (ca de exemplu plum-
bul, mercurul şi cadmiul), particule 
de praf, dioxid de sulf, oxid de car-
bon etc., care au un impact deosebit 
de negativ asupra mediului şi sănă-
tăţii populaţiei. 

Referitor la acest caz a fost în-
tocmit un proces-verbal cu privire la 
contravenţiile admise de către IMSP 
„Centrul de Sănătate Publică”, con-

form art. 154 CC al RM.  iEb

Totodată, operaţiunile de colectare,  reciclare şi va-
lorificare a deşeurilor depind direct de procesul de  ges-
tionare a  acestora, însă, activitatea lor nu este legiferată 
pe deplin, nefiind luată la evidenţă de către autorităţile 
publice centrale şi locale de mediu. Având în vedere fap-
tul că secţiile respective desfăşoară activităţi de colectare, 
reciclare şi valorificare a deşeurilor din biomasă în lipsa 
autorizaţiilor de gestionare a deşeurilor, eliberate de către 
Ministerul Mediului, aceasta constituie încălcarea legisla-
ţiei în vigoare.

O asemenea situaţie este caracteristică pentru toţi 
agenţii economici din ţară care activează în domeniul  
managementului deşeurilor.    

propunem autorităţilor teritoriale de mediu să 
examineze situaţia în domeniul gestionării deşeurilor 
din biomasă şi să aducă acest proces în corespundere cu 
prevederile legale în vigoare. MD
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CIMIŞLIA
SITUAŢIE ALARMANTĂ LA GUNOIŞTILE DIN RAIONUL CIMIŞLIA

Situaţia depozitării deşeurilor în raionul Ci-
mişlia rămîne şi în continuare  alarmantă. 
Dintre cele 32 de rampe pentru depozitarea  

deşeurilor, 18 nu dispun de autorizaţii sanitare de funcţi-
onare şi nici nu corespund normelor sanitaro-ecologice, 
nu sunt plantaţi arbori pentru formarea fîşiilor forestiere 
de protecţie, de asemenea, lipsesc şi alte cerinţe obligato-
rii, conform prevederilor legale. În majoritatea localităţilor 
raionului deşeurile se depozitează de către cetăţeni hao-
tic, în afara perimetrului admis pentru gunoişte, ceea ce  
duce la infectarea terenurilor cu poluanţi. Mai mult decît 
atît, nu se ţine evidenţa depozitării deşeurilor, nu sunt nu-
miţi gestionarii rampelor de deşeuri, care ar avea grijă de 
amenajarea depozitelor. Aceste neajunsuri sunt depista-
te la rampele de gunoi din localităţile: Topal, Maximeni, 
Batîr, Porumbrei, Gura-Galbenei şi multe altele.  

Cimişlienii sunt în aşteptarea unor schimbări radi-
cale în domeniul gestionării deşeurilor. 
Lucrările prevăzute în Proiectul „Guver-
narea Deşeurilor- IEVP Est”, gestionat 
de Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, 
se implementează în raion foarte lent. 
În afară de procurarea a 99 de contai-
nere, printre care 66 cu un volum de 1,1 
tone, 18 containere cu un volum de 0,64 
tone şi 75 containere din plasă pentru 
material plastic (PET-uri), 30 de platfor-
me şi o autospecială pentru evacuarea 
deşeurilor, care au fost destinate or. Ci-
mişlia, nu s-au întreprins alte activităţi.  

Referitor la construirea celor 5 
depozite mari în localităţile Cimişlia, 
Marinferd, Gura Galbenei, Mihailovca 
şi Porumbrei, lucrările s-au stopat pe 
o perioadă nedeterminată. O situaţie 
critică s-a creat la gunoiştea din or. Ci-
mişlia, cu o suprafaţă de 2.75 ha, unde 

are loc depozitarea deşeurilor de peste 40 de ani. Aceasta 
fiind amplasată la o distanţă de 300 metri de oraş, este 
supraîncărcată, poluînd mediul şi sănătatea umană. Po-
pulaţia aşteaptă urgentarea acestor lucrări prevăzute în 
Proiectul Guvernamental de care depinde salubrizarea 
localităţilor. La momentul actual, doar în trei localităţi 
activează serviciile de evacuare a deşeurilor (or. Cimişlia, 
s. Valea Perjei şi s. Hîrtop), care dispun de echipamentul 
respectiv, însă nu toţi s-au determinat în ceea ce priveşte 
implementarea taxei de evacuare a deşeurilor. 

Taxarea deşeurilor este o sursă de existenţă a  ori-
cărui  serviciu de salubrizare, care merită o atenţie deose-
bită din partea autorităţilor publice locale şi a populaţiei. 
În UE fiecare cetăţean care generează deşeuri plăteşte o 
taxă pentru depozitarea acestora,  practică ce necesită a fi 
implementată în toate localităţile din ţară. MD, iEC 

GLODENI
DEŞEURILE PERICULOASE NU SE DEPOZITEAZĂ

Ecologiştii din raionul Glodeni sunt îngrijoraţi 
de situaţia care s-a creat în domeniul colectă-
rii şi depozitării deşeurilor periculoase, cum ar 

fi: acumulatoarele şi bateriile auto, lămpile fluorescente, 
tuburile luminescente şi cele economice, care, fiind scoa-
se din uz, nu sunt colectate centralizat, dar sunt aruncate 
în amestec cu alte deşeuri menajere solide la gropile de 
gunoi, sau în curţile oamenilor. În majoritatea cazurilor 
aceste acţiuni sunt întreprinse de către persoanele fizice 
şi juridice, care nu conştientizează urmările ce pot avea 
loc în rezultatul utilizării necorespunzătoare a lor. 

Conform raportului pentru anul 2013, prezentat 
de către Inspecţia Ecologică Glodeni, în raion, pe parcur-
sul anului, au fost formate 5.45 tone deşeuri periculoase, 
inclusiv: 0.900 tone deşeuri petroliere, 0.100 tone deşeuri 
cu conţinut de plumb şi compuşii lui, 4.250 tone deşeuri 
spitaliceşti, 1000/20 unităţi de lămpi ce conţin mercur şi 
compuşii lui, care au fost neutralizate sau transmise altor 
întreprinderi. 

Nu se cunoaşte cine a neutralizat deşeurile şi prin 
ce metode. Cifre declarative, fără a fi confirmate prin acţi-
uni concrete. MD, iEg
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CĂLĂRAŞI
DEPOZIT AVARIAT CU DEŞEURI PERICULOASE

Conform informaţiei prezentate de către In-
specţia Ecologică Călăraşi, baza tehnico-
materială în domeniul păstrării şi depozitării 

deşeurilor periculoase se află într-o stare nesatisfăcătoare 
şi, în primul rînd, depozitul de pesticide al SA „FERTILITA-
TE”. Acest depozit este avariat, în urma ploilor acoperişul 
curge. În urma topirii zăpezii în depozit se acumulează 
multă apă şi, prin urmare, aceasta se filtrează în sol. Din 
cauza umidităţii sporite în depozit, butoaiele din metal în 
care se păstrează pesticide lichide sunt afectate de coro-
ziune şi se pot sparge, formînd scurgeri. Depozitul este 
amplasat aproximativ la 400-500 m de rîul Bîc şi în cazul 

unor eventuale calamităţi naturale pot cauza urmări de-
zastruoase pentru mediul ambiant şi sănătatea popula-
ţiei. La momentul actual, în acest depozit se păstrează 
123,23 tone pesticide inutilizabile şi interzise, care din 
diferite motive nu au fost evacuate, conform programului 
naţional.

Colegiul de redacţie este îngrijorat de situaţia cre-
ată şi recomandă Ministerului Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare, SA „Fertilitate” de a întreprinde acţiuni urgente 
în vederea prevenirii unui asemenea colaps toxic pentru 
societate. iEC

În oraşul Ungheni activează cu succes  
Î.M. „AVE Ungheni”SRL, care, începînd 
cu anul 2009, depune eforturi în ceea 

ce priveşte prestarea serviciilor de colectare se-
parată a deşeurilor de carton, PET-uri şi folii. În 
ultimii ani întreprinderea respectivă a construit 
90 de platforme de precolectare a deşeurilor, 
dotate cu pubele, cu un volum de 1.1m³, pentru 
hîrtie şi carton, PET-uri şi alte deşeuri menajere. 
Pe parcursul anului, întreprinderea a colectat se-
parat 40 de tone de peturi/folii şi 35 tone de car-
ton, care au fost comercializate la întreprinderile 
specializate din republică şi din străinătate.

UNGHENI
Î.M. „AVE UNGHENI” SRL COLECTEAZĂ SEPARAT DEŞEURILE RECICLABILE

Paralel cu colectarea sepa-
rată a deşeurilor, întreprinderea 
efectuează şi alte activităţi impor-
tante în procesul de gestionare a 
deşeurilor. De exemplu, poligo-
nul de deşeuri menajere solide 
este gestionat de către Î.M.”AVE 
Ungheni” SRL, care, pe parcursul 
anului 2013, a efectuat unele lu-
crări de amenajare. Pentru viitor, la 
indicaţia autorităţii teritoriale de 
mediu, întreprinderea îşi planifică 
şi unele lucrări ce ţin de reactua-
lizarea proiectului de execuţie a 
poligonului de deşeuri menajere 
solide, reconstrucţia acestuia în 
conformitate cu cerinţele ecologi-
ce şi standardele europene, pen-
tru diminuarea impactului asupra 
mediului înconjurător şi a sănătăţii 
umane. iEu



16 “MD” nr. 2, mai 2014

PROIECTE ŞI FINANŢĂRI - 2013

Pe parcursul anului 2013, la compartimentul 
„Deşeuri”, Fondul Ecologic Naţional a apro-
bat pentru finanţare 7 proiecte, în sumă de 

20.664.350 lei. Fiecare proiect reprezintă un interes şi 
o necesitate pentru soluţionarea problemei gestionarii  
deşeurilor. Conştientizăm faptul că numărul de proiecte 

nr.
crt.        Denumirea proiectului suma solicitată, lei           solicitantul suma aproba-

tă, lei 

1
Procurarea tehnicii specializate pentru 
colectarea şi evacuarea deşeurilor din 
primăria or. Costeşti, raionul Rîşcani

974.500 Primăria or. Costeşti, raionul 
Rîşcani

974.500

2 Eliminarea stocurilor de pesticide inuti-
lizabile şi interzise cu riscuri majore

8.088.186 EMP Managementul Durabil 
POP, Chişinău

8.088.186

3 Gestionarea deşeurilor menajere solide 3.762.120 Primăria or. Sângera 2.706.664

4
Lichidarea gunoiştilor neautorizate prin 
procurarea autospecialei pentru trans-
portarea deşeurilor

1.200.000 Consiliul raional Sângerei 1.200.000

5
Contribuţia Guvernului RM la Proiectul 
privind distrugerea pesticidelor şi pro-
duselor chimice periculoase în  RM

325 000 Euro 
(5 525 000 lei)

Ministerul Apărării 325 000 Euro 
(5 525 000 lei)

6 Prelucrarea şi reciclarea deşeurilor din 
mase plastice

1.973.254 Primăria com. Ciorescu, mun. 
Chişinău

1.000.000

7

Contribuţia naţională pentru realizarea 
proiectelor de gestionare a deşeurilor, 
implementate cu suportul financiar al 
Uniunii Europene 

1.170.000 Oficiul Prevenirea Poluării 
Mediului

1.170.000

tOtAl: 22.693.060 20.664.350

                                                Sursa: Fondul Ecologic Naţional

şi suma alocată la acest compartiment este mică faţă de 
necesităţile reale, însă pentru soluţionarea problemelor 
existente în acest domeniu mijloacele financiare alocate 
prezintă un început reuşit. În tabelul de mai jos  vă famili-
arizăm cu denumirea proiectelor, solicitantul, suma solici-
tată şi cea aprobată.

La 31 ianuarie curent Consiliul orăşenesc Orhei 
a adoptat o decizie care contravine prevede-
rilor legale, privind construcţia unei uzine de 

ardere (incinerare) a deşeurilor. Construirea unei aseme-
nea uzine de ardere necesită efectuarea unui complex de 
studii şi expertize prevăzute de legislaţia UE şi cea naţio-
nală. În primul rînd, prevederile Directivei 2000/76/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 
2000 privind incinerarea deşeurilor, şi a altor Directive, 
cum ar fi 90/313/CEE şi a Directivei 96/61/CE a Consiliului 
nu sunt respectate. În al doilea rînd, rezultatele studiului 
de fezabilitate, care necesită a fi efectuat în mod obliga-
toriu, precum şi avizele pentru instalaţiile de incinerare 
trebuie aduse la cunoştinţa publicului din timp, pentru 
dezbateri şi propuneri, înainte ca autoritatea vizată să ia 
o decizie. La momentul actual, autoritatea publică locală 
nu este pregătită pentru exploatarea acestei uzine. Iniţial 

ORHEI
CONSTRUIREA UZINEI DE ARDERE A DEŞEURILOR DIN ORHEI 
contravine  PREVEDERILOR LEGALE

se cere implementarea unui sistem de colectare selectivă 
a tuturor fluxurilor de deşeuri menajere, de a dispune de 
staţii de selectare a acestora. Conform prevederilor lega-
le se permite să fie incinerate doar deşeurile ce nu pot fi 
supuse reciclării. Publicul ar trebui, de asemenea, să aibă 
acces la rezultatele expertizei ecologice şi, în primul rînd 
asupra efectelor potenţiale asupra mediului şi sănătăţii 
populației. Concomitent, această expertiză trebuie efec-
tuată cu participarea specialiştilor străini din consideren-
tele că noi nu dispunem de experţi în acest domeniu. 

Şi în ultimul rînd, nu fracţiunile Consiliului orăşe-
nesc Orhei decid cine va construi această uzină, care sunt 
cerinţele legislative ce necesită a fi respectate, indiferent 
de culorile politice ale fracţiunilor Consiliului local. MD
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CONFERINŢA NAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

ACTUALITATE INTERNĂ

MINISTERUL MEDIULUI în comun cu 
CONGRESUL AUTORITĂŢILOR LOCALE 
DIN MOLDOVA (CALM) au organizat, 

la data de 16 mai 2014, în incinta Institutului Muncii 
din mun. Chişinău o Conferinţă naţională privind im-
plementarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în 
Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată 
prin Hotărîrea de Guvern nr. 248 din 10 aprilie 2013. 
Conferinţa a fost deschisă de către vicepreşedintele 
CALM, dl Cheorghe RAILEANU, şi a avut în calitate de 
invitaţi reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor pu-
blice, preşedinţi ai consiliilor raionale şi primari, etc.  

Un cuvînt de salut a adresat ministrul Mediului dl 
Gheorghe Şalaru, care a menţionat că această conferinţă 
este un eveniment important în condiţiile în care Repu-
blica Moldova se află la etapa iniţială de implementare 
a Strategiei naţionale în domeniul gestionării deşeurilor. 
Scopul Conferenţei este prezentarea priorităţilor de dez-
voltare a managementului deşeurilor şi a activităţilor de 
îmbunătăţire etapizată a gestionării deşeurilor pe termen 
scurt, mediu şi lung. Prin prisma noii strategii provocări-
le sunt din ce în ce mai mari, de aceea este necesar de 
a ne schimba pe parcurs mentalitatea, concomitent cu 
direcţiile de activitate. Sunt necesare eforturi sporite în 
domeniul colectării, reciclării şi valorificării deşeurilor. În 
acest domeniu mai sunt multe de realizat. Datele statisti-
ce denotă faptul că există un decalaj mare în gestionarea 
deşeurilor şi sunt necesare eforturi sporite pentru imple-
mentarea Strategiei, nemaivorbind de Directivele Uniunii 
Europene.

Raportorii principali au fost: dna Svetlana BOLO-
CAN (Direcţia prevenirea poluării şi managementul deşe-
urilor, Ministerul Mediului), dl Igor MALAI (Ministerul Dez-
voltării Regionale şi Construcţiei), dnele Maria CULEŞOVA 
şi Maria LUCHIAN (Agenţiile de Dezvoltare Regională Sud 

şi Centru). Această conferinţă poate fi considerată una 
dintre cele mai de succes acţiuni organizate în dome-
niul managementului deşeurilor, la care au fost pre-
zenţi mult mai mulţi participanţi decît îşi propuseseră 
organizatorii, poate şi pentru faptul că, spre deosebire 
de alte evenimente de acest gen, participanţii au avut 
posibilitatea de a-şi exprima punctele de vedere pe 
marginea problemelor abordate. Vorbitorii au sublini-
at necesitatea consolidării legăturilor directe între toţi 
actorii implicaţi în gestionarea deşeurilor în Republica 
Moldova. Rolul principal în această activitate revine 
administraţiei publice locale, care trebuie să devină 
coordonatorul tuturor proceselor ce ţin de manage-

mentul integrat al deşeurilor. Au fost luate în dezbatere, 
de asemenea, corectitudinea aplicării Codului Contraven-
ţional de către comisiile APL. Pe marginea acestor dezba-
teri va fi elaborată o Declaraţie.

În numărul următor al revistei vom prezenta un re-
portaj mai amplu despre lucrările conferinţei. MD



18 “MD” nr. 2, mai 2014

În fiecare an, în prima zi de vară se celebrează 
Ziua Internaţională a Copilului, prilej de a sărbă-
tori cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui 

om – copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a aprecia şi 
iubi copiii. Pentru prima dată la nivel naţional a fost sărbă-
torită în Turcia la data de 23 aprilie 1920. 

Ziua Internaţională a Copilului – 1 iunie, a intrat 
în istorie, avînd începutul în anul 1925, an în care la Ge-
neva a avut loc Conferinţa Mondială pentru bunăstarea 
copiilor.

Copiii au nevoie permanent de multă dragoste şi 
afecţiune pentru a se dezvolta intelectual şi fizic, deoarece 
ei sunt viitorul ţării. Dar sunt cîteva zile pe an, în care copi-
ilor li se acordă o atenţie deosebită. Practic, în majoritatea 
şcolilor şi grădiniţelor de copii din ţară are loc acest eve-
niment, la care participă părinţi şi bunici, reprezentanţi ai 
autorităţilor publice centrale şi locale, agenţi economici. 
Unii dintre cei prezenţi la ceremonie vin la şcoli şi grădi-
niţe să aducă copiilor bucurie în suflet 
nu doar cu un cuvînt de felicitare, ci 
şi cu dulciuri, cadouri etc. Eforturile 
agenţilor economici, inclusiv a celor 
din domeniul gestionării deşeurilor, 
sunt însă foarte mici în comparaţie cu 
cele ale copiilor şi cadrelor didactice, 
care pregătesc pentru acest eveni-
ment expoziţii, eseuri, desene, diferite 
activităţi cultural-artistice. Majoritatea 
dintre aceste acţiuni sunt consacrate 
naturii şi protecţiei mediului. 

Ne propunem pe viitor să atra-
gem corpul didactic în organizarea 
diferitelor concursuri, expoziţii cu ge-

1 IUNIE- ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI

nericul „Micul ecologist”, „Vrem o Moldovă mai curată”, 
acţiuni consacrate problemelor de mediu, inclusiv celor 
ce ţin de colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor, care 
vor fi susţinute de către autorităţile competente în dome-
niu. Cu ajutorul personalului didactic să educăm la copii 
un mod de gîndire mai responsabil, dacă vrem să trăim 
într-un mediu înconjurător mai curat şi sănătos. În acest 
scop, vom organiza întîlniri cu cei care contribuie la salu-
brizarea localităţilor, care colectează şi reciclează deşeuri-
le, demonstraţii ale produselor obţinute din diverse tipuri 

de deşeuri.
Marcarea acestei zile are drept 

scop şi promovarea bunăstării copiilor 
prin implementarea unor practici sănă-
toase şi prietenoase mediului şi societăţii, 
evidenţiind faptul că toate deprinderile 
unui mod de viaţă sănătos se formează 
din fragedă copilărie şi persistă pe tot par-
cursul vieţii.

Prin educarea la copii a dragostei 
faţă de patria-mamă, de natură, de mediul 
înconjurător şi necesitatea colectării se-
lective a deşeurilor se va reduce conside-
rabil poluarea componentelor de mediu 
şi se vor conserva mult mai bine resursele 
naturale. Este important de conştientizat 
faptul că deşeurile nu sunt gunoaie şi pot 
fi reciclate, astfel încît să se economiseas-
că resurse importante şi să se protejeze 
mediul înconjurător.

În acest sens, redacţia „MD” va oferi simple sfaturi 
practice prin care voi, copiii, o să vă obişnuiţi cu ideea 
că mediul înconjurător poate fi protejat dacă ţinem cont 
doar de cîteva lucruri simple. Consideraţi că nu puteţi face 
nimic pentru a proteja mediul înconjurător? Ei bine, veţi 
descoperi citind în următorul număr al revistei că atitu-
dinea voastră faţă de mediului înconjurător contează şi 
chiar o puteţi transmite şi celor vîrstnici.  A.g.
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Alexandru Golic
O BOMBĂ TOXICĂ 
MERCURIZATĂ  - 
REALITATEA ACTUALĂ

ţinînd cont de creşterea îngrijorării opiniei 
publice mondiale asupra problemei mer-
curului, prevederile Convenţiei de la Mi-
namata, precum şi a problemelor asociate 

cu mercur cu care se confruntă şi Republica Moldova, în 
anii 2012-2013, Asociaţia pentru valorificarea deşeurilor 
a propus autorităţilor competente să studieze în comun 
posibilităţile elaborării şi implementării unui proiect efici-
ent de colectare, valorificare şi reciclare a echipamentului 
de iluminat, scos din uz, considerat deşeu toxic cu impact 
negativ al mercurului şi compuşilor acestuia asupra me-
diului şi sănătăţii umane. Ca urmare a adresării, Ministe-
rul Mediului susţine propunerea privind implementarea 
tehnologiei referitoare la termodemercurizarea tuburilor 
luminescente de orice tip (care conţin mercur), cu ajutorul 
instalaţiei URL -2M, ce va contribui la soluţionarea proble-
melor gestionării deşeurilor, provenite de la exploatarea 
tuburilor luminescente.

Situaţia actuală în acest domeniu denotă un spec-
tru larg de probleme ce necesită de a fi abordate şi solu-
ţionate pentru prevenirea formării şi gestionării corecte 
a deşeurilor toxice provenite din lămpile mercurice. De-
pozitate necorespunzător după casare, acestea se trans-
formă în deşeuri periculoase ce atentează la sănătatea 
populației.

Cantitatea deşeurilor toxice din lămpile uzate a atins 
proporţii destul de mari. Doar la întreprinderile industriale 
din mun. Chişinău, la finele anului 2011, numărul acestora 
se cifra la cca 70,0 mii unităţi, nemaivorbind de organiza-
ţiile comerciale, al căror număr a crescut considerabil în 
ultimul timp, precum şi acumulările ce au loc la întreprin-
derile socio-culturale şi de sănătate publică. Multe dintre 
aceste deşeuri sunt sparte şi aruncate la gropile de gunoi, 
iar mercurul, nimerind în mediul înconjurător, cauzează 
probleme cu un pericol major pentru întreaga societate.

La rîndul său, Centrul Naţional pentru Sănătate Pu-
blică estimează cantitatea totală pe republică a lămpilor 
luminescente şi fluorescente uzate la circa 700-800 mii şi 
numărul lor  este în permanentă creştere (sursa: revistele 
Natura, februarie 2012, Economicescoe obozrenie, nr. 41, 
2013 ). La momentul actual, lipseşte o evidenţă a acestor 

fluxuri de deşeuri, iar datele prezentate de către diferitele 
surse de informare nu reflectă situaţia reală. 

Pentru confirmare, pe parcursul anilor 2007-2012, 
în ţară au fost importate cca 12.5 mil. unităţi de lămpi şi 
tuburi luminescente, fluorescente şi becuri economice cu 
vapori de mercur, sau în medie 2.1 mil. unităţi anual. În 
acelaşi timp, din informaţiile publicate sunt luate la evi-
denţă doar cîteva sute de mii de unităţi, iar pentru majo-
ritatea dintre ele „evidenţa” duce spre gropile de gunoi. 
Este necesar de remarcat faptul că ciclul mediu de viaţă al 
unei  lămpi în procesul de utilizare al acesteia constituie 
de la 3000 ore pînă la 15000 ore, ceea ce confirmă procen-
tul înalt de trecere a lor în nefolosinţă.

În prezent, doar 1,6 % din cantitatea medie anu-
ală a lămpilor importate (devenind deşeuri) sunt supuse 
reciclării, 3,3 % fiind colectate de agenţii economici speci-
alizaţi în domeniu, restul 96,7 % sunt în aşteptarea colec-
tării şi reciclării, o jumătate dintre acestea sunt eliminate 
odată cu deşeurile menajere solide, sau în cel mai bun caz 
sunt colectate pentru depozitare şi realizare. Este vorba 
de un procent foarte mic supus colectării şi reciclării, dacă 
ţinem cont  de faptul că acestea sunt deşeuri periculoase, 
ce conţin mercur, element ce afectează mediul înconjură-
tor, este toxic şi are consecinţe negative asupra sănătăţii 
populaţiei.  

Starea  degradată a mediului de la aceste deşeuri 
periculoase, în mare măsură, vine de la lipsa evidenţei şi 
a unui control riguros din partea organelor abilitate cu 
acest drept în ceea ce priveşte gestionarea lor, începînd 
de la etapa importului lămpilor în ţară, comercializarea 
acestora şi finalizînd cu depozitarea, colectarea, reciclarea 
şi evidenţa statistică a lor.

Conform datelor statistice, pe parcursul anilor 
2005-2011, s-au format anual anumite cantităţi de deşeuri 
toxice ( mercur) de clasa I şi de clasa a IV-a. De exemplu, la 
finele anului 2011, sunt înregistrate deşeuri toxice de cla-
sa I în cantitate de 0,464 kg şi de clasa a IV-a, în cantitate 
de 24,926 kg. Cantitatea nominalizată nu reflectă situaţia 
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reală din republică din considerentele că jumătate dintre 
raioane, pe parcursul a şapte ani, n-au prezentat organe-
lor de statistică nicio informaţie referitoare la formarea şi 
utilizarea deşeurilor toxice din lămpile uzate.

Gestionarea nechibzuită a acestor deşeuri a dus şi 
continuă să ducă la poluarea factorilor de mediu cu sub-
stanţe toxice. 

Problema evidenţei şi con-
trolului asupra deşeurilor 
din lămpi toxice uzate, depo-
zitării şi utilizării corecte a 
acestora nu prezintă actual-
mente niciun interes pentru 
autorităţile publice locale şi 
pentru organele de control. 
Astfel, în ultimii 20 de ani n-au fost întreprinse acţiuni în 
acest domeniu pentru a păstra şi dezvolta în continuare 
sistemul vechi de evidenţă, colectare şi reciclare a deşe-
urilor din lămpi uzate, ci, dimpotrivă, a fost distrus fără a 
propune altul nou, mai performant. Dacă la momentul ac-
tual, în ţară evidenţa importului acestui echipament spe-
cific de iluminat se ţine doar de către organele vamale şi 
BNS, apoi mişcarea lui pe teritoriul ţării nu este controlată 
şi nici cunoscută publicului, autorităţilor competente în 
domeniu.

Cu regret, situaţia rămîne a fi alarmantă, deoarece 
în acest domeniu lipseşte o strategie bine gîndită, cu aju-
torul căreia s-ar fi putut organiza o evidenţă permanentă 
a mişcării acestor deşeuri periculoase şi implementării 
unui sistem util de colectare şi reciclare a lor. 

Despre ce poate fi vorba dacă actualmente în ţară 
nu este licenţiat niciun agent economic sau persoană 
fizică care ar dispune de actul administrativ cu caracter 
permis, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul 
de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce ar ates-
ta dreptul titularului de licenţă de a desfăşura pentru o 
perioadă stabilită 
genul de activitate 
indicat în aceasta, in-
tegral sau parţial, cu 
respectarea obliga-
torie a condiţiilor de 
licenţiere. Mă refer 
la dreptul de import 
al lămpilor lumine-
scente, fluorescente 
şi a becurilor econo-
mice, obiecte toxice 
după utilizarea lor, 

care nu este prevăzut în Legea nr. 451 din 30.07.2001 pri-
vind licenţierea activităţii de întreprinzător ( Monitorul 
Oficial nr. 26-28, art. 95 din 18.02. 2005). Mai mult decît 
atît, niciunul dintre cei care sunt implicaţi în procesul  de 
distribuire sau comercializare a acestor obiecte toxice nu 
dispun de autorizaţii de mediu, nu duc nicio responsabi-
litate pentru colectarea şi reciclarea lor, cu excepţia a doi 
agenţi economici autorizaţi în domeniul colectării şi reci-
clării deşeurilor din lămpi şi tuburi luminescente. O atare 
situaţie necesită a fi adusă în corespundere cu practica 
statelor comunitare, când producătorul este obligat prin 
lege de a asigura colectarea şi reciclarea produsului (am-
balajului) comercializat.

Prin urmare, dispozitivele uzate care conţin mercur 
trebuie colectate şi reciclate. În prezent, cu cît mai mult 
se comercializează diferite tuburi şi lămpi  fluorescente, 
cu atît mai mult apare problema reciclării acestora. Reci-
cla-rea tuburilor şi becurilor toxice uzate este o problemă 
ecologică de amploare şi importantă din punct de vedere 
economic, nu doar în legătură cu creşterea nivelului de 
poluare în lumea cu metale grele, dar şi cu folosirea cres-
cândă a  lămpilor ce conţin mercur. Menţionăm că unele 
persoane fizice şi agenţi economici încalcă ani în şir legis-
laţia ecologică la compartimentul deşeuri periculoase, 
aruncînd lămpile şi tuburile uzate cu mercur la gropile de 
gunoi sau le îngroapă în pămînt, considerînd că astfel au 
soluţionat problema, nefiind sancţionaţi.  

La ora actuală, în republică nu există o soluţie bine 
determinată şi argumentată în acest domeniu, iar unele 
propuneri înaintate din partea societăţii civile şi a agen-
ţilor economici de a contribui la soluţionarea acestei 
probleme nu sunt auzite de autorităţile centrale de spe-
cialitate. De exemplu, în Republica Moldova activează trei 
agenţi economici care se specializează în acest domeniu 
de activitate: 

„Telemautoservice” SRL (Anenii Noi), care arendea-
ză un spaţiu cu utilajul necesar al fostei uzine de reciclare 
a  lămpilor din or. Varniţa şi care se confruntă în prezent cu 
multiple probleme organizatorice;

„Vaniş Prim” SRL (Chişinău), care dispune  de o între-
prindere mică construită pe baza unei tehnologii proprii 

inventată de către dl Ni-
colae Vacaraş, entuziast în 
acest domeniu; şi „Ecostan 
Plus” SRL (Bender), care co-
lectează şi reciclează fluxul 
de deşeuri respective.

Analizînd situaţia 
creată în ţară la acest ca-
pitol, agentul economic 
„Telemautoservicie” SRL 
propune crearea unui nou 
sistem de colectare şi reci-
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clare a tuburilor şi becurilor luminescente, fluorescente şi 
economice uzate, prin promovarea unei tehnologii avansa-
te, cum ar fi: reciclarea sau demercurizarea tuburilor şi lăm-
pilor uzate cu ajutorul instalaţiei URL-2M, destinată pentru 
efectuarea demercurizării termice (înlăturarea mercurului) 
din tuburile şi lămpile luminescente de toate tipurile. In-
stalaţia URL-2M reprezintă un model ce poate fi montat 
în caroseria automobilului şi utilizat în localităţile unde va 
fi acumulat un număr corespunzător de lămpi şi tuburi. 
Acest proces reprezintă o metodă nouă de transportare a 
instalaţiei către deşeuri, dar nu a deşeurilor către instalaţie. 
Avantajul acestei metode constă în faptul că transportul la 
instalaţia respectivă a deşeurilor ce conţin mercur este le-
gat de reducerea pericolului spargerii lămpilor cu conţinut 
de mercur şi impact pentru mediul înconjurător, precum şi 
reducerea cheltuielilor pentru colectarea şi reciclarea de-
şeurilor toxice.

Autoturismul este dotat cu un generator de ener-
gie electrică şi ca rezultat instalaţia mobilă devine com-
plet autonomă. 

Tehnologia propusă va permite tratarea tuturor 
deşeurilor provenite din echipamente de iluminat uzate 
şi recuperarea mercurului  din pudra fluorescentă (lumi-

nofor), colectată din lămpile fluorescente, din becurile cu 
vapori de mercur şi din lămpile cu descărcare de intensi-
tate înaltă (HID).

Drept confirmare a celor menţionate mai sus ser-
vesc rezultatele expuse de către Institutul de Ecologie şi 
Geografie al AŞM în avizul: „Expertiza ecologică a proce-
sului de demercurizare a tuburilor luminescente uzate cu 
ajutorul instalaţiei URL-2M, propusă de SRL „Telemauto-
service”. Avizul constată următoarele: 

a) Tehnologiile propuse au o mare importanţă pen-
tru republică, în primul rînd din punct de vedere ecologic. 
Realizarea acestei tehnologii permite lichidarea completă a 
deşeurilor cu conţinut de mercur şi de aceea este necesar de 
a susţine realizarea ei; 

b) Procesul de termodemercurizare a tuburilor lu-
minescente cu utilizarea instalaţiei URL-2M reprezintă la 
momentul actual cel mai avansat proces de extragere a 
mercurului din deşeuri. În acest caz se utilizează o instalaţie 
modernă, ce permite înlăturarea calitativă şi efectivă a va-
porilor de mercur şi evaluarea lor în vid.

având în vedere faptul că situaţia creată la acest 
capitol nu prezintă interes pentru societate, solicităm im-
plicarea Ministerului Mediului şi a Ministerului economi-
ei în soluţionarea problemei, ce prezintă o bombă toxică 
mercurizată pentru populaţie şi mediul înconjurător.   

Dezvoltarea industriei de reciclare ar putea oferi 
soluţii concrete pentru atenuarea crizei ecologice cauzată 
de aceste tipuri de deşeuri toxice chiar dacă acesteia nu i 
se acordă atenţia respectivă la nivel de stat. De aici rezultă 
şi importanţa problemei abordate. Se pune problema im-
plementării unor soluţii mai eficiente pentru a dinamiza 
activitatea de colectare şi prelucrare a acestor fluxuri de 
deşeuri în ţară. Mai mult decât atît, integrarea acestor trei 
întreprinderi specializate în domeniul colectării şi reciclă-
rii lămpilor fluorescente uzate, cu implementarea tehno-
logiilor performante, ar soluţiona această problemă, ce 
prezintă un risc major de poluare pentru ambele părţi 
administrativ-teritoriale. 

Poluarea provocată de lămpile luminescente, flu-
orescente şi cele economice uzate prezintă o îngrijora-
re din partea parlamentarilor europeni, care au abordat 
chestiunea privind interzicerea utilizării acestor corpuri 
de iluminat, fiind considerate periculoase pentru mediu 
şi sănătatea populaţiei.

Rezultatele unui studiu recent, efectuat de către 
cercetătorii germani, demonstrează că noua generaţie de 
becuri reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii 
omului din cauza conţinutului de mercur. „În cazul în care 
un astfel de bec se sparge într-un imobil, concentraţia de 
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mercur va fi de 20 de ori mai mare decît limitele admi-
se”, confirmă Herbit Reul, deputat, preşedintele Comisiei 
pentru Industrie, Cercetare şi Energie a Parlamentului Eu-
ropean, care consideră că UE s-a pripit cînd a luat decizia 
trecerii de la becurile incandescente la cele economice. 

Actualmente, în Republica Moldova activează în-
treprinderi ce utilizează în totalitate tuburi fluorescente şi 
becuri economice, ca urmare a unei reclame pripite privind 
avantajele acestora în vederea reducerii consumului de 
energie electrică. O atare situaţie trebuie să-i oblige dublu 
pe agenţii economici, care utilizează doar tuburi lumine-
scente, fluorescente şi becurile economice, în ce priveşte 
asigurarea protecţiei mediului şi a sănătăţii angajaţilor. 
În această situaţie nu este cazul de a risca realizarea unei 
economii de energie în detrimentul sănătăţii angajaţilor 
sau de a renunţa pe deplin la utilizarea lor, se cere doar o 
responsabilitate maximă asupra  utilizării corecte a acestui 
echipament electric de la momentul în care acesta a deve-
nit deşeu toxic. 

În ultimii ani, în casele moldo-
venilor becurile economice 
sunt utilizate tot mai frecvent, 
dar în acelaşi timp nu se ţine 
cont că acest fapt s-ar putea 
transforma pentru Republi-
ca Moldova într-o adevărată 
bombă toxică mercurizată. 
Din cauza mercurului pe care îl conţin, acestea trebuie 
păstrate cu grijă, ca să nu fie sparte şi aruncate la gro-
pile de gunoi. Este cunoscut faptul că prevenirea for-
mării deşeurilor din lămpi luminescente, fluorescente 
şi becuri economice, precum şi a prejudiciului cauzat 
mediului şi sănătăţii, este cu mult mai eficientă decît în-
lăturarea consecinţelor după ce acestea s-au produs.

Se anunţă vremuri grele şi pentru agenţii eco-
nomici care importă în ţară echipamente electrice de 
iluminat. Conform prevederilor directivelor europene, 
care necesită a fi implementate şi în legislaţia naţională, 
responsabilitatea pentru colectarea şi reciclarea acestor 
deşeuri toxice se pune pe seama producătorilor, în acest 
caz, pe seama importatorilor şi distribuitorilor. Aceşti fac-
tori, de fapt, sunt obligaţi să suporte cheltuielile pentru  
prejudiciul cauzat mediului, în special pentru colectarea, 
reciclarea şi utilizarea finală a produsului.

Pe cît este posibil, propunem ca autorităţile de 
mediu, în comun cu organizaţiile non-guvernamentale în 
domeniul protecţiei mediului, agenţii economici de spe-
cialitate, să întreprindă acţiuni practice privind controlul, 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de colectare şi re-

ciclare a deşeurilor periculoase, formate din lămpi toxice 
uzate, precum şi desfăşurarea unei campanii de conştien-
tizare şi educaţie a populaţiei în vederea evitării efectelor 
negative ale metalelor grele, inclusiv ale mercurului asu-
pra sănătăţii omului şi a mediului. 

În acelaşi timp, nu toate autorităţile conştientizea-
ză care este importanţa acestei probleme, fiind în căutarea 
diferitelor motive pentru stoparea implementării tehnolo-
giei performante de demercurizare a lămpilor toxice. Mă 
refer la rezultatele expertizei ecologice, care, începînd cu 
anul 2012, după eliberarea unui aviz la solicitarea Ministe-
rul Mediului, actualmente Inspectoratul Ecologic de Stat 
invocă faptul că sediul agentului economic este amplasat 
în incinta fostei uzine de prelucrare a lămpilor cu mercur, 
ce se află în zona de protecţie a râului Nistru (400 m), lipsa 
containerelor de păstrare a mercurului, interzicerea trans-
portării acestuia pe drumurile ţării etc. Toate acestea sunt 
norme legale, ce se cer respectate, dacă procesul de reci-
clare s-ar fi efectuat în cadrul uzinei. Consider că inspecto-
ratul are o atitudine preconcepută în ce priveşte eliberarea 
avizului pozitiv de implementare a acestui complex mobil 
de prelucrare, utilizat pe larg în ţările UE şi CSI. Procesul de 
demercurizare nu va avea loc în încăperile fostei uzine de 
reciclare a lămpilor fluorescente din Varniţa, dar în com-
plexul URL-2M, care se va deplasa în fiecare raion separat, 
localul amplasării complexului fiind coordonat preventiv 
cu organele competente din fiecare unitate administrativ-
teritorială. Mercurul şi compuşii acestuia se vor păstra în 
containere metalice special prevăzute pentru acest scop, 
care ulterior vor fi expediate pentru prelucrare la uzina de 
mercur din Ucraina sau România. 

Este important ca toţi uti-
lizatorii de lămpi lumines-
cente, fluorescente şi  eco-
nomice să conştientizeze 
faptul că mercurul este foar-
te periculos pentru mediu 
şi sănătatea omului, avînd 
o stare de agregare lichidă. 
Fiecare bec fluorescent conţine 5 mg de mercur, un tub 
luminescent (de neon) conţine circa 60 mg, iar un ter-
mometru, de exemplu, conţine 500 mg. Toate acestea 
prezintă un pericol pentru mediul înconjurător şi în-
deosebi pentru sănătatea populaţiei, deoarece mercu-
rul, spre deosebire de alte metale grele, are nişte pro-
prietăţi specifice, care îl fac să fie extrem de periculos. 

Mercurul, fiind o puternică neurotoxină, poate afec-
ta creierul, măduva spinării, rinichii şi ficatul. Afectează, de 
asemenea, aptitudinile motorii şi dezvoltarea creierului, 
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în cazul copiilor. La cele menţionate mai putem adăuga 
că, compuşii mercurului provoacă anomalii cromosomi-
ce, prin placenta mamei trec la făt, afectează celulele ner-
voase, provocînd grave afecţiuni - ca orbirea, deteriorarea 
coordonării nervoase, anomalii psihice, şi chiar decesul.

Drept urmare a celor menţionate, constatăm un 
nivel extrem de scăzut al responsabilităţii sociale, a cu-
noştinţelor şi educaţiei ecologice a populaţiei, agenţilor 
economici în domeniul gestionării deşeurilor periculoase. 

Responsabilitatea socială este o problemă ce ţine de 
educaţia populaţiei şi poate fi soluţionată doar prin efortu-
rile comune ale societăţii civile, organelor publice centrale 
şi locale antrenate în domeniul protecţiei mediului, precum 
şi ale agenţilor economici specializaţi în domeniu. 

Tot în acest context, se propune de a implementa 
un sistem de rambursare a acestor lămpi. Cu alte cuvinte, 
cumpărătorul achită iniţial costul de colectare şi reciclare 
a lămpii, care este rambursat la întoarcerea acesteia prin 
eliberarea de  plata cheltuielilor suportate pentru colec-
tarea şi reciclarea lor, o practică bine gîndită şi realizată în 
ţările comunitare.

Pentru soluţionarea acestor probleme, este nece-
sară crearea unei baze legislativ-normative în acest do-
meniu, bine argumentată, care, cu regret, lipseşte în ţara 
noastră. În acest caz se propune, în primul rînd, elabora-
rea unui set de acte normative în domeniul gestionării 
lămpilor periculoase, precum şi a deşeurilor toxice prove-
nite în rezultatul utilizării acestora. În al doilea rînd, este 
necesar de a explica populaţiei şi agenţilor economici, uti-
lizatori ai acestor lămpi, despre  pericolul pe care acestea 
le aduc şi le vor aduce în continuare mediului şi sănătăţii 
populaţiei în rezultatul utilizării şi depozitării neconfor-
me, spargerii acestora şi, în ultimul rînd – implementarea 
sistemului integrat de colectare şi reciclare a acestor flu-
xuri de deşeuri necesare pentru recuperarea mercurului 
sau a neutralizării lor. 

Responsabilitatea pentru 
gestionarea acestor de-
şeuri şi organizarea unui 
sistem integrat de co-
lectare revine Primăriei. 
Aceste APL au obligaţia de a asigura existenţa şi funcţi-
onarea în fiecare localitate a cel puţin unui punct de co-
lectare selectivă a deşeurilor provenite din gospodăriile 
particulare.

Se  propune ca aceste lămpi uzate, care se produc 
în cantităţi mici în localităţile rurale, să fie colectate de 
către Centrele (punctele) de colectare a deşeurilor din lo-
calităţile respective, fiind apoi supuse transportării şi reci-
clării, ca lămpile în cauză să nu ajungă la gropile de gunoi. 
Mai mult decât atît, scopul principal al acestei colaborări 

constă în conştientizarea şi educaţia ecologică a popula-
ţiei, precum şi neadmiterea pe viitor a înrăutăţirii calităţii 
factorilor de mediu ca rezultat al utilizării  incorecte a lăm-
pilor toxice uzate.

Concomitent, în condiţiile în care autorităţile pu-
blice centrale de specialitate nu vor manifesta niciun 
interes în ce priveşte elaborarea şi implementarea unor 
asemenea acte normative privind colectarea, valorifica-
rea, reciclarea deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, ra-
tele efective de colectare şi tratare nu vor creşte niciodată, 
rămînînd doar pe hîrtie, în cel mai bun caz. 

Pentru implementarea acestor propuneri, este 
important ca autorităţile centrale de specialitate să exa-
mineze situaţia creată în domeniul gestionării deşeurilor 
periculoase de la lămpile uzate şi să identifice căile de  so-
luţionare a problemei. 

La moment, există operatori economici care so-
licită o susţinere financiară atît din partea organizaţiilor 
internaţionale, cît şi a FEN, precum şi a altor surse legale 
în vederea implementării unor tehnologii performante în 
domeniul colectării şi reciclării deşeurilor toxice din lămpi 
şi tuburi fluorescente. Actualele tehnologii de reciclare a 
lămpilor toxice sunt învechite şi au o productivitate foarte 
redusă şi din aceste considerente este necesar de a im-
plementa tehnologii noi mai performante, în caz contrar-
vom fi supuşi poluării zeci de ani. 

Din aceste considerente, redacţia apelează către 
autorităţile centrale de specialitate, care au atribuţii în 
problemele abordate, să contribuie la crearea unui sistem 
mai sigur, competitiv şi durabil de colectare şi reciclare a 
deşeurilor toxice provenite din lămpile uzate, prin inter-
mediul unui suport bine orientat acordat celor mai pro-
gresiste tehnologii de reciclare a deşeurilor toxice.
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DAtE stAtistiCE PRiVinD 
MAnAgEMEntul DEşEuRilOR 
lA niVEl nAţiOnAl 2005-2012 (i)

În raportul Asociaţiei pentru valorificarea deşeurilor, adresat Ministerului Mediului în rezultatul desfă-
şurării studiului de fezabilitate la nivel naţional, regional şi local în domeniul gestionării deşeurilor biodegra-
dabile a fost descrisă situaţia reală creată în ţară în acest domeniu de activitate pe parcursul anilor 2005-2012. 
Evaluarea acestui proces constituie o problemă de o deosebită actualitate, datorată atît generării continue a 
tuturor tipurilor de deşeuri, cît şi cantităţilor considerabile de materii prime, materiale refolosibile şi energie, 
care pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic. Publicarea acestui material are menirea de a completa 
vacuumul de date şi cunoştinţe în domeniul gestionării deşeurilor biodegradabile, valorificării potenţialului 
energetic al acestui tip de deşeu în plan naţional, regional şi local. Datele statistice sunt destinate autorităţilor 
publice centrale şi locale, specialiştilor din domeniul mediului, sănătăţii, serviciilor comunale şi municipale de 
salubrizare, pentru toţi cei care manifestă interes în domeniul gestionării deşeurilor. Una dintre problemele 
cele mai acute din domeniul protecţiei mediului este reprezentată de gestionarea deşeurilor. MD

Datorită creşterii consumului în ultimii opt 
ani, dar şi persistenţei tehnologiilor şi in-
stalaţiilor încă învechite din industrie, in-
clusiv cea agro-alimentară, în Republica 

Moldova, conform datelor BNS, sunt generate anual în 
medie circa 2,5 mil. tone de deşeuri, inclusiv 1,9 mil. tone 
deşeuri biodegradabile, dintre care se utilizează anual 
doar 674,6 mii tone. În realitate, această cantitate de de-
şeuri biodegradabile este cu mult mai mare. 

Cantitatea deşeurilor  generate, inclusiv a celor bi-
odegradabile, pe parcursul anilor 2005-2012,  este reflec-
tată în anexa nr. 1. 

Conform  datelor statistice, în această perioadă  au 
fost generate 15,20 mil. tone deşeuri biodegradabile, can-
tităţile fiind specificate în figura de mai jos.

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Figura 1. Cantitatea de deşeuri generate în perioada 2005-2012, mil. tone

De asemenea, există mari cantităţi de deşeuri sto-
cate la depozitele urbane şi rurale, care ocupă mari supra-
feţe de teren şi afectează calitatea mediului, în special a 
apelor subterane şi de suprafaţă.

Industria produselor şi băuturilor, gospodăria co-
munală, fitotehnia şi zootehnia sunt principalii generatori 
de deşeuri. Conform datelor statistice, din anul 2005 pînă 
în anul 2012 deşeurile biodegradabile s-au redus neesen-
ţial, de la 2,42 mil. tone la 2,02 mil. tone, iar deşeurile din 
industria produselor şi băuturilor s-au redus de circa 3 
ori, de la 1,16 mil. tone, la 0,395 mil. tone. Aceste scăderi 
esenţiale se datorează implementării unor tehnologii mai 
performante în procesul de producere a produselor ali-
mentare şi a băuturilor. Totodată, se observă o creştere a 
deşeurilor biodegradabile din sectorul fitotehnic, din in-
dustria cărnii şi a morăritului, precum şi a deşeurilor me-
najere prezentate în tabelul de mai jos.

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
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tabelul 1

Cantitatea deşeurilor biodegradabile în perioada 2005-2012
tipul de deşeu Cantitatea şi anii (tone)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Deşeuri din 
industria cărnii 2148,8 2031,8 2762,9 1099,6 1730,4 21316,6 27838,6 26367,4

Deşeuri din indus-
tria morăritului 3643,2 6771,0 4189,3 14628,1 15779,6 23315,7 29148,6 36175,3

Deşeuri menajere 
biodegradabile 3649,6 178504,3 116062,3 131281,0 155876,0 179320,0 129123,6 612180,0

 Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Planificarea eficientă a managementului deşeurilor se axează pe compoziţia deşeurilor menajere, inclusiv a celor 

biodegradabile. Figura de mai jos reflectă compoziţia şi cantitatea totală pe tipuri de deşeuri.

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Figura 2. Compoziţia şi cantitatea deşeurilor biodegradabile generate pe parcursul anilor 2005-2012 (tone)

După cantitatea totală de deşeuri biodegradabile, generate pe parcursul anilor 2005-2012, ponderea cea mai mare 
revine deşeurilor nominalizate în figura de mai jos.

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Figura 3. Dinamica generării deşe-
urilor biodegradabile cu o pondere 
majoră de creştere în raport cu alte 
fluxuri, 2005-2012 (tone)
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O categorie aparte de deşeuri biodegradabile de producţie este reprezentată de deşeurile din industria produ-
selor şi a băuturilor, laptelui, industria forestieră, care au diminuat pe parcursul anilor 2005-2012. Astfel, cantitatea de 
deşeuri din industria produselor şi a băuturilor a înregistrat o scădere în ultimii opt ani cu aproximativ 70 % (tabelul 2), pe 
cînd acest sector al economiei este în creştere, fapt ce necesită o analiză mai detaliată.

tabelul 2
Cantitatea de deşeuri biodegradabile în diminuare pe parcursul anilor 2005-2012, tone

tipul de deşeu Cantitatea şi anii  (tone)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Deşeuri aferente 
folosirii lemnului şi 
utilizării hîrtiei

14878,4 14262,1 17512,5 13774,9 7413,4 6523,5 5796,9 1970,6

Deşeuri din indus-
tria produselor şi 
băuturilor

1165437,4 879638,9 1430888,5 1572285,2 258698,5 368781,8 394577,3 395616,5

Deşeuri din indus-
tria laptelui 41176,8 31526,2 36333,2 39748,7 25079,0 27808,3 28201,8 34026,4

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Pe parcursul anilor 2005-2012, s-a produs concomitent şi o scădere cu 8.3 % a deşeurilor din gospodăria comunală 

şi cu 32.8 % a deşeurilor de la creşterea animalelor, conform datelor din tabelul de mai jos.
tabelul 3

Cantitatea deşeurilor de la creşterea animalelor, tone

Anii
Cantitatea şi tipul deşeurilor (tone)

băligar gunoi de grajd
băligar solid băligar lichid gunoi de grajd solid gunoi de grajd lichid

2005 397808,2 28264,6 191427,1 1429
2006 72148,5 33705 146142,4 3169,6
2007 178355,8 63923,2 129167,5 8801,5
2008 101173,7 10165,2 134005,6 4728,5
2009 114300,1 1196,4 216598,2 1200
2010 106762,9 2968,7 169217,9 238
2011 111517,6 23853,9 192724,1 188
2012 129820,9 77835,6 205799,7 2008,0
total 1211887,7 241912,6 1385082,5 21762,6

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Această scădere a cantităţii de deşeuri animaliere 
se explică prin neprezentarea rapoartelor de către agenţii 
economici şi lipsa  controlului din partea organelor teri-
toriale de statistică şi cele de protecţie a mediului din rai-
oanele Teleneşti, Sîngerei, Şoldăneşti, Rezina, Nisporeni 
etc., care, pe parcursul anilor 2005-2012, nu au prezentat 
informaţiile despre formarea deşeurilor de la creşterea 
animalelor.

Deşeurile de producţie, inclusiv cele animaliere, 
sunt surse periculoase de poluare a mediului. În acelaşi 
timp, întreprinderile industriale de prelucrare a produse-
lor animaliere, complexele zootehnice, precum şi persoa-
nele particulare care se ocupă de creşterea animalelor, 
nu dispun de planuri divizate pe ramuri de activitate în 
care ar exista măsuri de utilizare şi prelucrare a deşeurilor 
proprii, de aceea deşeurile biodegradabile sunt o povară 
pentru mediul înconjurător şi pentru ţară, nemaivorbind 
de localitatea respectivă şi de proprietarul acestora.

Deşeurile constituie circa 70-80 % din totalul can-

tităţilor de deşeuri generate în zonele rurale, însă gestio-
narea neadecvată a lor (lipsa tehnologiilor de neutralizare 
şi compostare şi a sistemelor de colectare) prezintă un 
eventual pericol pentru mediul înconjurător şi sănătatea 
populaţiei.

Actualmente, suprafeţele ocupate de culturi agri-
cole permit practic ca fiecare raion să dispună de cantită-
ţile necesare de îngrăşăminte organice şi biomasă pentru 
necesităţile agricole şi cele energetice de care duce lipsă 
republica.

Potenţialul energetic al deşeurilor biodegradabile 
produse anual în ţară (respectiv în raion) ar putea contri-
bui esenţial la soluţionarea problemei energetice, nemai-
vorbind de asigurarea cu îngrăşăminte organice.

Mai mult decât atât, contribuţia deşeurilor biode-
gradabile ar putea acoperi în viitorul apropiat necesarul de 
energie pe ţară pînă la 1/3 din consumul total. Însă, la mo-
mentul actual, în ce priveşte utilizarea deşeurilor biode-
gradabile şi a biomasei, situaţia rămîne nesatisfăcătoare. 
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Utilizarea de deşeuri biodegradabile la producerea energi-
ei în ţară constituie în prezent 180-190 mii tone echivalent 
petrol pe an, ceea ce reprezintă 7,4-7,8 % din consumul 
intern brut de resurse energetice pe ţară. 

Agricultura ţării trebuie să treacă la standardele de 
mediu europene, bazîndu-se pe folosirea pe scară extin-
să a îngrăşămintelor organice. În prezent, circa 300 mii de 
hectare se fertilizează cu îngrăşăminte organice, aplicate 
prin tehnici moderne de injectare şi scarificare după pla-
nuri şi analize care determină pentru fiecare parcelă de 
teren  cantitatea optimă de îngrăşămînt necesară culturii. 
Aceste planuri şi analize necesită a fi autorizate şi emise 
de către organul tehnic de specializare al MAIA.

O creştere esenţială de la 32,2 tone (anul 2005) pînă 
la 1145 tone ( anul 2011) şi o reducere pînă la 74,7 tone 
(anul 2012) s-a înregistrat asupra fluxului de deşeuri ali-
mentare din sectorul gospodăriei comunale. Celelalte po-
ziţii din acest sector rămîn la acelaşi nivel, cu o creştere a 
deşeurilor menajere solide faţă de anul 2011 cu 135353.1 
tone. Referitor la sedimentul de la curăţirea apelor rezidu-
ale şi comunale, se observă o creştere de la 48970,9 tone 
(anul 2005) pînă la 57083,1 tone (anul 2011), apoi o redu-
cere bruscă pînă la 23827.7 tone (anul 2012). În anul 2005, 
municipiile Chişinău şi Bălţi au generat în comun deşeuri 
biodegradabile în volum de 363,1 mii tone sau cu 139,0 
mii tone mai mult faţă de anul 2011. Procentual, ponde-
rea deşeurilor municipalităţii în totalul deşeurilor biode-
gradabile  generate constituie 15% (anul 2005) şi 16,4% 
(anul 2011). Cantitatea de deşeuri a municipalităţilor se 
prezintă în tabelul  de mai jos.

tabelul  4
Evoluţia ponderii deşeurilor din municipiile Chişinău şi bălţi, 2005-2012, tone

Deşeurile din 
municipii

Cantitatea şi anii (tone)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

mun. Chişinău 165585,5 192390,0 108158,9 140233,8 93944,8 84267,7 107783 243504,1
mun. bălţi 197524,5 150221,7 137873,1 140122,5 129523,1 215287,6 114628,4 109115,7
Cantitatea totală 363109,5 342611,7 246032,0 280356,3 223467,9 299555,0 222411,4 352619,8
Procentul din 
totalul deşeurilor 
biodegradabile

14,97 19,66 10,68 10,03 18,85 21,83 16,37 17,4

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Indicatorii din tabelul 4 demonstrează elocvent că 
datele acumulate şi prezentate de către agenţii econo-
mici, generatori de deşeuri, organului teritorial de mediu, 
pentru coordonare şi prezentare ulterioară organelor te-
ritoriale de statistică, nu corespund realităţii. De exemplu, 
mun. Chişinău, cu o populaţie de circa 800 mii locuitori 
şi cu o infrastructură dezvoltată în domeniul gestionării 
deşeurilor, precum şi o industrie în creştere, a generat pe 
parcursul a şapte ani cu mult mai puţine deşeuri biode-
gradabile decît mun. Bălţi, cu o populaţie de circa 150 mii 
locuitori şi de trei ori mai puţin decît raionul Făleşti, care, 
pe parcursul anului 2011, a generat 249,8 mii tone deşeuri 
biodegradabile.

Considerăm că o altă problemă la nivel naţional o 
constituie recolectarea şi depozitarea separată a deşeu-
rilor biodegradabile provenite de la populaţia urbană şi 
rurală. La momentul actual, practic majoritatea deşeurilor 
biodegradabile nu se recuperează, ci se elimină prin de-
pozitarea finală împreună cu celelalte deşeuri.

Un alt indicator important al statisticii procesului 
de formare a deşeurilor biodegradabile îl constituie utili-
zarea acestora. Conform datelor statistice, la finele anului 
2005, cantitatea de deşeuri biodegradabile, supuse utili-
zării, este în creştere cu 400.6 mii tone, faţă de utilizarea 
acestora la finele anului 2012. Cea mai mare cantitate de 
deşeuri utilizată a fost înregistrată pe parcursul anilor 
2007-2008, constituind 1,35 şi 1,50 mil. tone deşeuri bi-
odegradabile. Cantitatea totală a deşeurilor biodegrada-
bile supuse utilizării constituie 5400027,7 tone sau 35,5 
% din cantitatea totală generată pe parcursul anilor 2005-
2012 (vezi tabelul).

tabelul 5
utilizarea deşeurilor biodegradabile 2005-2012, tone

indicatorii 
Cantitatea şi anii  (tone)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

total deşeuri 
generate 2424405,4 1742254,9 2303198,8 2793266,7 1184975,1 1371611,1 1358617 2023725,5

total deşeuri 
utilizate 701100,0 529510,0 1351215,5 1501897,3 331690,0 303258,0 326067,6 355288,2

% din totalul 
deşeurilor 28,91 30,39 58,66 53,76 27,99 22,10 24,0 35,5

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
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Pe parcursul anilor 2005-2012, s-a înregistrat şi o 
reducere lentă a deşeurilor biodegradabile nimicite sau 
scoase la gropile de gunoi, care constituie 12676408,9 
tone sau 83.3% din cantitatea totală de deşeuri biode-
gradabile generată. Cea mai mare cantitate de deşeuri 
biodegradabile nimicite sau scoase la gropile de gunoi  
revine deşeurilor din gospodăria comunală (5962245.2 
tone), deşeurilor din industria produselor alimentare şi a 
băuturilor răcoritoare (1807229.2 tone), deşeurilor de la 
creşterea animalelor (1750911 tone) şi deşeurilor menaje-
re (2996612.6 tone). Dinamica deşeurilor biodegradabile 
nimicite sau scoase la gropile de gunoi se prezintă în figu-
ra de mai jos.             

           

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Figura 4. Dinamica deşeurilor nimicite sau scoase la 
gropile de gunoi în perioada 2005-2012

Formarea deşeurilor biodegradabile, şi nu numai, este 
în mare măsură rezultatul folosirii ineficiente a materiei 
prime şi energiei în procesele de producere, ceea ce duce 
la pierderi economice, după care sunt necesare cheltuieli 
suplimentare pentru colectarea, prelucrarea, transporta-
rea şi eliminarea deşeurilor.

Conform investigaţiilor efectuate, rata de 
generare a deşeurilor variază de la o zonă la 
alta pentru o persoană. De exemplu: în mun. 
Chişinău, cu o populaţie de circa 800 mii lo-
cuitori, conform datelor statistice, sunt ge-
nerate în medie anual 127.480.485 tone de 
deşeuri biodegradabile, adică 159,35 kg/an/
pers. sau în medie 0,436 kg/zi/pers.; în mun. 
Bălţi, cu o populaţie de 150 mii locuitori, sunt 
generate în medie anual circa 155.025.842 
tone, adică 1033,5 kg/an/pers. sau în medie 
2.8 kg/zi/pers.; în raionul Briceni, cu o popula-
ţie de 75 mii locuitori, sunt generate în medie 
anual 11164,6 t/an, adică 1488,6 kg/an/pers. 
sau, 07 kg/zi/pers.; în raionul Anenii Noi, cu o 
populaţie de 83,1 mii locuitori, sunt genera-
te în medie anual 17658,4 tone, adică 212,5 
kg/an/pers. sau 0,582 kg/zi/pers.; în raionul 

Cahul, cu o populaţie de 125 mii locuitori, sunt generate 
în medie anual 8158,57 tone, adică 65,26 kg/an/pers. sau 
0,178/zi/pers. Aceşti indicatori sunt calculaţi în baza date-
lor Statistice ale BNS (media anuală a anilor 2005-2011).

După cum vedem, cantităţile de deşeuri generate în-
registrate variază semnificativ de la un raion la altul,  cau-
za principală fiind:
	 nerespectarea cerinţelor de completare a 

formularelor BNS la compartimentul deşeuri şi lipsa unui 
control strict din partea organelor abilitate cu acest drept, 
privind verificarea repetată a datelor statistice prezentate 
de agenţii economici la etapa dărilor de seamă.

O altă problemă, nu mai pu-
ţin importantă, care nece-
sită soluţionare la nivel 
naţional şi local, este co-
lectarea separată a deşe-
urilor biodegradabile prin 
implementarea unui sistem 
viabil la nivel de localitate. 
La momentul actual, în ţară nu este creat un asemenea 
sistem de colectare separată, cu excepţia sistemului mixt 
de colectare utilizat de municipiile, centrele raionale şi 
unele localităţi rurale, al căror număr este foarte mic.

Conform datelor prezentate de către Ministerul 
Mediului, la finele anului 2013, în Republica Moldova au 
fost înregistraţi oficial şi activează în baza autorizaţiilor de 
gestionare a deşeurilor doar 33 de agenţi economici. Din 
numărul nominalizat mai sus, 19 sau 57,8 % activează în 
mun. Chişinău, 3 sau 9 % în mun. Bălţi, restul în zonele 
rurale. O atare situaţie nu poate soluţiona problema ges-
tionării deşeurilor la nivel naţional. Respectiv, se cer acţi-
uni concrete de stimulare a creării acestor formaţiuni în 
zonele rurale. Cu părere de rău, sunt mai multe cauze care 
împiedică această activitate. 
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Tehnica existentă în majoritatea raioanelor, aflată la 
dispoziţia serviciilor de salubrizare şi organizaţiilor care 
prestează aceste servicii, este învechită, iar capacităţile 
de prelucrare a deşeurilor sunt limitate din lipsa resurse-
lor financiare şi a responsabilităţilor generatorilor de de-
şeuri. Menţionăm că responsabilitatea pentru activităţile 
de gestionare a deşeurilor revine generatorilor acestora în 
conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte” sau, după 
caz, producătorilor, în conformitate cu principiul „respon-
sabilitatea producătorului”. Cu regret, ultimul principiu nu 
şi-a găsit implementarea în condiţiile autohtone, în pofida 
faptului că acest principiu figurează în mai multe acte nor-
mativ-legislative, care practic nu sunt respectate la toate 
nivelurile. În noua legislaţie, care va fi propusă pentru exe-
cutare, sunt prevăzute mai multe acţiuni în domeniu.

Astfel, pentru a reduce cota deşeurilor înhumate, au-
torităţilor publice locale li se propune căutarea de soluţii  
în permanenţă privind implementarea unor tehnologii 
noi de sortare şi reciclare a deşeurilor, pîrghii economi-
ce care ar soluţiona această problemă. În acest context, 
menţionăm iniţiativa unor APL, cum ar fi cele din raioane-
le Ştefan Vodă, Căuşeni, Nisporeni, Ungheni, Leova etc., 
care, în pofida dificultăţilor, au reuşit să implementeze 
unele tehnologii de colectare, reciclare şi compostare a 
deşeurilor biodegradabile. Practica acestor autorităţi va fi 
descrisă în următoarele numere ale revistei.

Actualmente, autorităţile publice locale, practic din 
toate raioanele, se confruntă cu probleme stringente în ce 
priveşte reciclarea, valorificarea şi compostarea deşeuri-
lor. Organizarea administrării acestor deşeuri n-a devenit 
pe întreg teritoriul ţării o preocupare de bază a organe-
lor încadrate în procesul de salubrizare a localităţilor din 
mai multe considerente. În primul rînd, există o serie de 
probleme rămase pînă în prezent nesoluţionate şi fără o 
atenţie cuvenită din partea guvernanţilor, cum ar fi lipsa 
asigurării tehnice şi financiare a serviciilor specializate de 
salubrizare. Este cunoscut faptul că gospodărirea neraţi-

onală a deşeurilor, inclusiv a celor 
biodegradabile, duce la poluarea 
mediului cu diferite deşeuri din di-
verse domenii ale economiei naţio-
nale, care ar putea fi valorificate sau 
reciclate, suplinind bugetul statului 
cu milioane de lei.

Gestionarea deşeurilor biode-
gradabile, ca partea componentă 
a DMS, este reglementată printr-o 
serie de legi şi acte normative, însă, 
cu regret, majoritatea  responsabi-
lilor de gospodărirea deşeurilor la 
micronivel, din diferite motive, nu 
respectă normele tehnologice de 
depozitare, păstrare şi utilizare a 
deşeurilor, aducînd prejudicii foarte 
mari mediului, sănătăţii populaţiei 
şi economiei locale. S-a constatat 
şi faptul că peste tot lipseşte un 
sistem riguros de evidenţă primară 

prin cîntărirea deşeurilor. Practic, acest sistem lipseşte în 
toate primăriile din ţară, inclusiv în cele cu  servicii de sa-
lubrizare, cu excepţia mun. Chişinău şi Bălţi.

Formarea şi gestionarea eficientă a acestor deşeuri 
reprezintă o problemă prioritară în domeniul protecţiei 
mediului, care figurează în documentele oficiale.
La momentul actual, datele statistice naţionale, de 
care dispune societatea cu privire la gestionarea de-
şeurilor biodegradabile, sunt încă insuficiente, lipsesc 
datele referitoare la cantitatea totală de deşeuri co-
lectate selectiv, reciclate, valorificate sau compostate. 

Piaţa neoficială  de selecta-
re, reciclare şi comerciali-
zare a deşeurilor nu este in-
clusă în informaţiile oficiale. 
Această situaţie cauzează 
o imagine deformată a stă-
rii deşeurilor şi a problemei 
reciclării acestora în ţară.

În contextul aderării la UE, autorităţile centrale nu şi-
au asumat obiective (ţinte) concrete privind colectarea, 
reciclarea şi valorificarea deşeurilor. Unul dintre motivele 
insuccesului în domeniul managementului deşeurilor îl 
constituie faptul că infrastructura  naţională pentru ma-
nagementul deşeurilor este încă slab dezvoltată, în speci-
al cea în domeniul colectării separate şi reciclării.

La momentul actual, fondurile structurale naţionale, 
precum şi cele ale UE, oferă un sprijin considerabil pentru 
îmbunătăţirea sectorului de management al deşeurilor pe 
care trebuie să le folosim raţional. De exemplu, Regiunea 
de Dezvoltare Sud implementează  Proiectul Guvernarea 
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deşeurilor, finanţat de UE în cadrul Instrumentului 
European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), care are 
drept obiectiv, prin cooperare tehnică şi sprijin, să redu-
că riscurile generate de gestionarea necorespunzătoare 
a deşeurilor, ce creează riscuri de poluare a mediului şi a 
resurselor naturale în comunitate. Cu regret, lucrurile în 
acest domeniu derulează lent, iar autorităţile publice lo-
cale sunt nemulţumite de activitatea ARS. 

Pe lîngă aceasta, gradul de conştientizare al populaţiei 
din regiunea respectivă în privinţa colectării, reciclării şi 
valorificării deşeurilor biodegradabile este foarte scăzut.

Rolul autorităţilor publice centrale şi locale în procesul 
gestionării deşeurilor biodegradabile, inclusiv a biomasei, 
rămîne a fi foarte important şi ţine de:
•	 adoptarea unui pachet de acte legislative şi norma-

tive privind gestionarea deşeurilor, inclusiv a celor 
biodegradabile, ca şi component integru al acestui 
proces;

•	 elaborarea unei politici complexe şi coerente privind 
utilizarea deşeurilor biodegradabile, a producerii bio-
masei şi utilizării acestora în calitate de sursă energe-
tică regenerabilă;

•	 adoptarea unei hotărîri de Guvern şi aprobarea de 
către consiliile locale a deciziilor privind producerea 
energiei regenerabile în condiţiile rurale, precum şi 
compostarea deşeurilor animaliere ca îngrăşămînt 
organic;

•	 stabilirea suprafeţelor care trebuie cultivate pentru 
producţia de biomasă, utilizînd plantarea culturilor 
energetice multianuale;

•	 organizarea unor statistici şi rapoarte anuale privind 
producerea materiei prime secundare, precum şi a 
biocombustibilului, pentru a putea urmări realizarea 

obiectivelor de reciclare şi valorificare a deşeurilor;
•	 încurajarea agricultorilor în ce priveşte cooperarea în 

procesul de implementare şi operare a  instalaţiilor de 
conversie a biomasei în energie termică şi electrică;

•	 acordarea de ajutoare nerambursabile pentru imple-
mentarea instalaţiilor de conversie a biomasei, a de-
şeurilor biodegradabile.

Experienţa altor ţări ne demonstrează că acolo unde 
se acordă stimulente, fie prin subvenţionarea satisfăcă-
toare a preţurilor, scutirea de taxe şi impozite sau alte mă-
suri, se înregistrează cele mai bune succese în promova-
rea deşeurilor biodegradabile şi a biomasei în calitate de 
combustibili energetici.

Aşadar, concluzionăm că în Republica Moldova 
cadrul instituţional pentru gestionarea deşeurilor, în 
conformitate cu prevederile directivelor europene, 
este insuficient şi necesită modificări  urgente, adec-
vate fiecărei faze de eliminare a deşeurilor în mediu.

Sistemul actual pentru reglementarea şi ges-
tionarea colectării şi eliminării deşeurilor solide 
din Republica Moldova nu este eficace şi nu mi-
nimalizează  efectele negative asupra mediului în 
urma eliminării deşeurilor. Lipsa reglementărilor 
relevante în domeniu determină ineficienţa siste-
mului de monitorizare şi gestionare a deşeurilor 
menajere solide, neasigurînd reducerea lor, crea-
rea unor depozite de deşeuri conforme directive-
lor europene, precum şi imposibilitatea preveni-
rii şi lichidării la timp a consecinţelor cu impact 
negativ. În acest caz se face imposibilă formarea 
unei baze de date informaţionale referitoare la lo-
curile de depozitare pe teritoriul ţării, ceea ce nu 
permite realizarea unei monitorizări adecvate de 
către organele competente de specialitate.

La momentul actual, lipsesc şi resursele finan-
ciare pentru organizarea colectării, depozitării şi 
tratării deşeurilor. Nu există politici de reglemen-
tare a preţurilor de evacuare a deşeurilor, care să 
includă şi costurile pentru întreţinerea depozite-
lor şi recultivarea ulterioară a acestora. Cadrul le-
gal actual prevede plăţi pentru poluarea mediu-
lui şi depozitarea doar a deşeurilor de producţie, 
care nu sunt orientate conform surselor de pro-
venienţă, fiind utilizate pentru finanţarea unor 

proiecte fără impact semnificativ în domeniul dat. Nu au 
fost determinate procedurile de elaborare a normativelor 
de depozitare a deşeurilor şi nu s-au stabilit limitele de 
depozitare a acestora. Astfel, plata achitată pentru depo-
zitarea deşeurilor de producţie nu este diferenţiată, ceea 
ce nu contribuie efectiv la încurajarea reducerii cantităţii 
de deşeuri formate, în acelaşi timp, ratîndu-se venituri bu-
getare. Despre aceste probleme precum şi despre alte-
le cu care se confruntă autorităţile publice locale vom 
reveni în următoarele numere ale revistei. Astfel, în 
următorul număr vom continua prezentarea datelor 
statistice la nivel local privind gestionarea deşeurilor, 
precum şi atitudinea autorităţilor publice locale faţă 
de problema abordată.
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Despre acoperirea localităţilor cu servicii de 
salubrizare se vorbeşte de zeci de ani la di-
ferite niveluri, cu toate acestea, societatea 

nu atestă schimbări spre bine în acest domeniu. Con-
form prevederilor legislative, autorităţile administraţiei 
publice locale sunt abilitate cu funcţii responsabile de 
organizarea sistemelor de colectare şi eliminare a deşeu-
rilor, a serviciilor de salubrizare a localităţilor. Din păcate, 
legislaţia în cauză este aplicată doar în cazul localită-
ţilor urbane şi doar în unele localităţi rurale. 

Ca o consecinţă a sistemului centralizat de organi-
zare şi de administrare a serviciilor de gestionare a deşe-
urilor, ţara noastră se confruntă cu o lipsa de cooperare 
a organismelor principale implicate în procesul legislativ 
şi administrativ la nivel local şi naţional. Până în prezent 
nu este încurajată la nivel local administrarea eficientă a 
serviciilor de salubrizare şi nu s-a făcut nicio informare ex-
tensivă a populaţiei cu privire la importanţa colectării co-
recte a deşeurilor menajere în vederea reducerii cantităţii 
acestora şi a eliminării unor surse potenţiale de poluare. 

Bazele politicii de salubrizare a localităţilor permit 
administraţiilor publice locale de ambele niveluri să cree-
ze servicii de acest gen, iar autorităţile publice locale care 
au conştientizat necesitatea creării acestora deja le-au şi 
creat. Se ştie că peste tot în ţară activităţile de salubrizare 
a localităţilor se efectuează după bunul plac al adminis-
traţiei publice locale. Din cele afirmate de către populaţia 
rurală rezultă că salubrizarea se face după cum doreşte 
primarul şi nu după cum prevede legislaţia în vigoare. 

Totuşi, trebuie de menţionat şi faptul că 
administrația publică locală, într-o oarecare măsură, se 
foloseşte şi de lipsa unei legislaţii concrete. Astfel, actual-
mente nu există nicio lege a salubrizării loca-
lităţilor, fapt care şi permite multor primării să 
neglijeze acest element important şi să-l trea-
că cu vederea la aprobarea bugetului local. 

Situaţia creată denotă mai multe pro-
bleme, iar lipsa de interes a administraţiei pu-
blice locale în organizarea unor întreprinderi 
de salubrizare nu este cea mai importantă 
dintre ele. În cazul în care o structură de stat 
nu elaborează şi nu promovează un proiect de 
lege fiabil, avem de a face deja nu cu mofturi-
le unor primari indiferenţi, ci este vorba de o 
problemă de sistem. În acest caz souționarea 
problemei nu ține de atitudinea primarilor sau 
a generatorilor de deşeuri, ci chiar de instituţi-

ile statului responsabile de funcţionarea eficientă a între-
gului sistem de salubrizare a localităţilor. În acelaşi timp, 
după cum recunosc chiar autorităţile centrale, în urma 
adoptării  unei legi cu privire la salubrizarea localităţilor, 
efectele pozitive nu se vor lăsa aşteptate, printre acestea 
fiind:

a) creşterea numărului de localităţi şi al populaţiei 
cu acces la serviciul de salubrizare;

b) localităţile vor deveni mai curate; 
c) diversificarea formelor de organizare şi realizare 

a serviciilor de salubrizare; 
d) implementarea mai operativă a sistemului inte-

grat de management al deşeurilor, de colectare selectivă 
şi de  reciclare a acestora; 

e) Promovarea la un grad mai înalt a parteneriatu-
lui public-privat dintre APL-uri şi companiile private. 

Serviciul de salubrizare face parte din sfera servi-
ciilor publice, care se desfăşoară sub controlul, condu-
cerea sau coordonarea administraţiei publice locale, în 
scopul satisfacerii nevoilor populaţiei, instituţiilor publi-
ce şi agenţilor economici de pe teritoriul localităţii. Acest 
serviciu necesită să se bazeze nu doar pe administraţia 
autorităţii publice locale, dar şi pe întreprinderile munici-
pale existente, precum şi pe îmbunătăţirea sistemului de 
colectare, reciclare, transportare şi evacuare a deşeurilor. 

Orice localitate, fie oraş sau comună, este un orga-
nism viu, dar în acelaşi timp trebuie create unele reguli 
pentru că orice localitate nu poate activa fără reguli gene-
rale, de urbanism, de dezvoltare economică, de gestiona-
re a deşeurilor, de o infrastructură dezvoltată etc. 

Cert este faptul că fără realizarea unor parteneriate 
cu agenţii economici, orice localitate nu are şanse reale să 

SALUBRIZAREA LOCALITĂŢILOR SE 
EFECTUEAZĂ DUPĂ BUNUL PLAC AL 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

SALUBRIZAREA LOCALITĂȚILOR
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se dezvolte. Cu regret, în ţara noastră un asemenea parte-
neriat, în majoritatea cazurilor, lipseşte şi ca rezultat ser-
vicii de salubrizare în localităţile rurale nu sunt create, iar 
cele care activează nu dispun de echipamentul necesar.

Este important ca sistemul public de salubrizare să 
fie constituit dint-un ansamblu tehnologic şi funcţional, 
care ar cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente spe-
cifice destinate prestării serviciilor de salubrizare. Practic, 
dintre cele 131 servicii de salubrizare, care activează în 
ţară, inclusiv în zona rurală 80, şi în cea urbană 51, niciunul 
nu corespunde infrastructurii tehnico-edilitare specifice, 
caracteristice pentru un serviciu de salubrizare. 

Studiile de fezabilitate efectuate în domeniul ma-
nagementului deşeurilor la nivel naţional, regional şi lo-
cal sugerează că serviciile de salubritate activează doar în 
zonele urbane, în care locuiesc 41,3 % din toată populaţia 
ţării. Aşadar, concluzionăm că majoritatea populaţiei nu 
are acces la un serviciu de salubrizare a localităţii. Acest 

procent scăzut de acoperire cu servicii specializate în do-
meniul gestionării deşeurilor există din cauza indiferen-
ţei autorităţilor publice locale faţă de acest sector, care 
şi până în prezent este considerat secundar în planul de 
activitate al primăriilor. La rândul lor, reprezentanţii primă-
riilor se plâng de lipsă de fonduri şi tehnică specială. Într-
adevăr, în Republica Moldova se atestă un nivel insuficient 
de investiţii şi recuperări ale costurilor, precum şi o insufi-
cienţă a bazei tehnice a serviciilor de salubrizare existente, 
care prezintă o uzură fizică şi morală pronunţată şi, care, 
drept urmare, conduce la o calitate insuficientă a servici-
ilor şi la un randament scăzut. Totuşi, lipsa unei finanţări 
corespunzătoare nu reprezintă un impediment, având în 
vedere numărul important de programe investiţionale 
naţionale şi internaţionale disponibile anume pentru ad-
ministraţia publică locală. Astfel, stagnarea sectorului dat 
este cauzată, în primul rând, de dezinteresul primăriilor în 
soluţionarea problemei. Un caz elocvent s-a produs în anii 
2012-2013, când Uniunea pentru valorificarea deşeurilor a 
decis să doteze gratuit cca 20 de primării cu unele obiecte 
din infrastructura colectării deşeurilor. Din cele 20 de pri-

mării, doar 2 au răspuns pozitiv la propunerea Uniunii şi 
au acceptat instalarea pubelelor de colectare a deşeurilor. 
Celelalte 18 primării au refuzat fără să argumenteze. Pri-
măriile respective pur şi simplu n-au dorit să-şi asume res-
ponsabilitatea pentru administrarea acestor pubele.  

Acest caz confirmă încă o dată dezinteresul acut 
din partea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, 
care aplică abuziv principiul autonomiei locale. Conco-
mitent, în condiţiile în care ministerele de specialitate nu 
vor manifesta niciun interes în domeniul salubrizării lo-
calităţilor, implementării unor noi modele de colectare şi 
reciclare a deşeurilor, problemele  cu care se confruntă în 
prezent societatea vor rămâne nesoluţionate.

Astfel, pentru a putea creşte responsabilitatea 
conducătorilor în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, 
inclusiv a salubrizării localităţilor, este absolut necesară 
adoptarea unui pachet de norme tehnice de mediu şi a 
unui standard de autorizare a activităţilor operatorilor 

economici din domeniul colectării, reciclării şi tra-
tării deşeurilor. Totodată, considerăm că în rezul-
tatul instituirii unei noi proceduri de autorizare, 
preconizată în Planul de acţiuni al Strategiei, toţi 
operatorii economici care activează în prezent în 
domeniul gestionării deşeurilor vor fi supuşi unui 
proces riguros de reautorizare, conform noilor re-
glementări, precum şi acordarea acestora a unui 
suport tehnico-financiar pentru încurajarea activi-
tăţilor în domeniul salubrizării localităţilor.

Furnizorii serviciilor de salubrizare auto-
rizaţi trebuie să-şi îmbunătăţească performanţa 
de gestionare şi cea operaţională prin atingerea 
obiectivelor de planificare financiară şi de gestio-
nare a deşeurilor (colectare, reciclare, depozitare), 
aprobate  de către Consiliul local.

În scopul îndeplinirii acestor obiective, 
este necesar ca toţi furnizorii de servicii să fie 
independenţi şi autonomi în luarea deciziilor 

operaţionale şi financiare. iar activitatea lor trebuie să 
fie bazată pe acorduri contractuale clare cu toţi bene-
ficiarii de servicii, inclusiv cu autorităţile municipale. 

La rândul lor, şi autorităţile municipale trebuie să 
aprobe politici de care au nevoie prestatorii de servicii în 
vederea introducerii planificării financiare şi a principiilor 
de gestiune în conformitate cu practica internaţională. 
Un rol important în activitatea furnizorilor serviciilor de 
salubritate trebuie să-l aibă asigurarea unei contabilităţi 
corecte a costurilor serviciilor acordate. Primăriile trebuie 
să asigure ca furnizorii de servicii să funcţioneze corect şi 
eficient din punct de vedere comercial, iar tarifele propu-
se să fie rezonabile şi să reflecte în mod corect condiţiile 
reale cu care se confruntă întreprinderea şi să fie corelate 
cu calitatea serviciilor furnizate.  

Suntem convinşi că, doar cu eforturile comune ale 
tuturor, deopotrivă: poluatorii, autorităţile publice, co-
mercianţii, colectorii, reciclatorii şi transportatorii, vom 
putea asigura o perspectivă solidă domeniului salubrizării 
localităţilor, care ar contribui la ameliorarea calităţii vieţii 
contemporanilor noştri şi a generaţiilor viitoare. MD
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AgEnţiA DE DEzVOltARE 
REgiOnAlă CEntRu - O fORţă 

În DOMEniul gEstiOnăRii 
DEşEuRilOR

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru (ADRC) a fost instituită prin Legea nr.  438-XVI din 28.12.2006 privind dez-
voltarea regională în Republica Moldova şi reprezintă o subdiviziune din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Con-
strucţiilor, care activează în interes public cu misiunea declarată de a promova şi dezvolta gestionarea durabilă regională 
a localităţilor din regiunea Centru a Republicii Moldova. Suntem conştienţi de faptul că există foarte multe probleme cu 
care se confruntă Agenţia în prezent,  inclusiv cele de gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Prin intermediul Agenţiei 
s-au realizat multe proiecte de succes  şi nu mai puţine vor fi realizate în viitor. Menirea Agenţiei constă în aplicarea  în 
practică a planurilor şi strategiilor concepute de parteneriat, de a contribui şi utiliza eficiente resurse financiare şi umane 
în asistarea comunităţilor din Regiunea Centru,  de a atrage noi investiţii financiare etc.

Redacţia Revistei „Managementul Deşeurilor” publică materialul de faţă, consacrat realizării unui proiect de 
succes privind problemele de depozitare a deşeurilor prin darea în exploatare a două poligoane noi pentru depozita-
re, cu amplasarea acestora în raioanele Nisporeni şi Hânceşti. Activitatea acestor poligoane  va fi monitorizată de către 
redacţia”MD”, contribuind astfel la eficacitatea  îndeplinirii obiectivelor politicii în materie de deşeuri, schimbării esenţia-
le a infrastructurii de gestionare a deşeurilor municipale etc.

În continuare vă prezentăm o secvenţă de la ceremonia de dare în exploatare a poligoanelor nominalizate, cu 
comentarii şi recomandări, după cum urmează: 

NISPORENI: 
RAIOANELE NISPORENI, STRĂŞENI ŞI CĂLĂRAŞI  
BENEFICIAZĂ DE UN POLIGON COMUN DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR

la finele anului 2013, membrii comisiei re-
publicane au semnat procesul-verbal de 
recepţie finală a poligonului, acesta fiind ul-
timul obiectiv construit în cadrul proiectului 

„Salubrizarea localităţilor din raioanele Nisporeni, Stră-
şeni şi Călăraşi pentru un mediu curat şi sănătos”. Acesta 
este unul dintre cele 5 proiecte finanţate de către Fondul 
Naţional pentru Dezvoltarea Regională în 2010 în Regiu-
nea de Dezvoltare Centru şi rezidă în următoarele: 
a) construirea unui poligon pentru depozitarea deşeurilor; 
b) achiziţionarea echipamentului tehnic necesar pentru 

efectuarea lucrărilor de transportare şi depozitare a 
deşeurilor; 

c) extinderea capacităţilor de dezvoltare a Întreprinde-
rii Municipale „Gospodăria de  Alimentare cu Apă şi 
Canalizare”, Nisporeni; 

d) desfăşurarea unei campanii publice de informare şi 
conştientizare a populaţiei.

Obiectivul general al proiectului constă în amelio-
rarea calităţii resurselor naturale şi a condiţiilor de trai ale 
locuitorilor din 12 localităţi ale raioanelor menţionate mai 
sus. În acest scop, a fost construit şi dat în exploatare un 
poligon intercomunitar de depozitare a deşeurilor pentru 
aceste localităţi, 82 de platforme individuale pentru am-
plasarea a 246 de containere de diferite modele, în vede-
rea depozitării selective a deşeurilor.

Proiectul finalizat se încadrează în prioritatea a III-a 
a Strategiei de Dezvoltare Regională Centru „Îmbunătăţi-
rea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice”, măsura 
3.2, şi reprezintă unul dintre cele 23 de proiecte aproba-
te în Documentul Unic de Program în RDC prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 722 din 26.08. 2010 pentru anii 2010-2012. 

Pentru executarea lucrărilor în cadrul respectivului 
proiect, Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Regională a 
alocat mijloace financiare în sumă de 12.411.32 mii lei.

PROIECTE DE SUCCES
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HÎNCEŞTI: 
ORAŞUL HÎNCEŞTI ARE UN POLIGON NOU.

O altă informaţie îmbucurătoare prezentată 
de ADR Centru se referă la activităţile de finalizare a 
proiectului „Un mediu salubru pentru o dezvoltare re-
gională durabilă”, la care au participat: reprezentanţi 
ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 
Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, Administra-
ţiei Publice Locale, ai societăţii civile, membrii ai co-
munităţii şi reprezentanţi ai mass-media. Cu această 
ocazie, Primăria or. Hînceşti a organizat o ceremonie 
privind darea în exploatare a obiectivului: ”Poligonul 
pentru depozitarea deşeurilor menajere solide din or. 
Hînceşti. Etapa I”.

Obiectivul general al proiectului prevede dezvolta-
rea iniţiativelor regionale în vederea îmbunătăţirii factori-
lor de mediu în raionul Hînceşti prin reducerea impactului 
negativ al deşeurilor menajere solide. Acesta este unul 
dintre cele 7 proiecte care au fost selectate pentru finanţa-
re în anul 2011, dintre cele 67 de proiecte depuse la Primul 
apel de propuneri de proiecte. Poligonul este extins pe o 
suprafaţă de 3 ha, luîndu-se în considerare perspectivele 
deservirii mai multor localităţi din regiune. 

Astfel, serviciul specializat de salubrizare, completat 
cu personal calificat şi dotat tehnic, va oferi servicii calita-
tive de salubrizare şi pentru localităţile partenere. se cere 
o creştere a nivelului de implicare al autorităţilor locale 
în procesul de gestiune a deşeurilor şi o conştientizare a 
faptului că separarea lor este singura soluţie pentru o co-
munitate locală modernă, adoptată principiilor de mediu. 

Costul total al proiectului este de 10776.6 mii lei, 
dintre care suma alocată de către FNDR constituie 10 
676,6 lei, iar contribuţia APL de nivelul I – 65 mii lei.

Proiectul dat se încadrează în prioritatea nr. 3: Îm-
bunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice, 
măsura 3.3: Dezvoltarea sistemelor de management in-
tegrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, 
reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de sortare a 
deşeurilor nereciclabile.           

COMENTARII  ŞI RECOMANDĂRI  
Cele două poligoane noi, date în exploatare în 

raioanele Hînceşti şi Nisporeni, vor pune începutul unei 
gestionări corespunzătoare a deşeurilor, şi o acţiune reu-
şită din partea ADR Centru şi a altor instituţii participante, 
care merită o atenţie deosebită şi o continuitate în realiza-
rea obiectivelor asumate pe viitor.

Se ştie că crearea condiţiilor optime pentru depozi-
tarea deşeurilor  a fost şi este cea mai „dificilă” opţiune din 
ierarhia deşeurilor, iar depozitul continuă să fie principalul 
mijloc de eliminare a deşeurilor în zonele urbane şi cele 
rurale ale ţării, inclusiv în raioanele Hînceşti şi Nisporeni. 
În aceste localităţi se înregistrează şi o performanţă scă-
zută de colectare selectivă a deşeurilor şi, din aceste con-
siderente, dorim ca  poligoanele noi să nu se transforme 
în aceleaşi gropi de gunoi neconforme cu depozitarea în 
amestec a tuturor fluxurilor de deşeuri, dar să devină, într-
adevăr, depozite europene în care să fie depozitate doar 
acele deşeuri care nu pot fi supuse reciclării şi compostării. 

Pentru a completa infrastructura acestor  poligoa-
ne, este necesară în mod de urgenţă instalarea staţiilor de 
sortare a deşeurilor, care ar conduce la micşorarea esen-
ţială a cantităţilor de deşeuri depozitate şi majorarea ace-
lora care vor fi puse în circuitul economic. În caz contrar, 
aceste depozite vor completa numărul celor neconforme, 
existente în prezent în raioanele nominalizate. La rîndul 
lor, autorităţile teritoriale de mediu, în comun cu autorită-
ţile publice locale de ambele niveluri, vor trebui să sisteze 

activităţile de depozitare şi să închidă o serie de depozite 
neconforme din localităţile incluse pentru depozitarea 
deşeurilor la noile poligoane.

Odată cu darea în exploatare a poligoanelor 
noi, în viziunea redacţiei, este necesar de a introduce 
treptat o taxă obligatorie pentru depozitarea deşeuri-
lor la gropile de gunoi de către generatorii de deşeuri. 
Recunoaştem că nu toţi generatorii de deşeuri ne vor sus-
ţine, dar, oricît de mult ar fi amînată această taxă, va trebui 
totuşi pînă la urmă pusă în aplicare. 

Este important ca Ministerul Mediului sau altă 
structură statală să elaboreze un proiect legislativ sau 
normativ ce ar include această taxă cu aplicarea ei către 
toate poligoanele noi conforme. La etapa iniţială, mări-
mea acestei taxe poate fi minimă, în aşa fel încât aceasta 
să crească gradual în următorii ani. Totodată, este necesar 
de luat în considerare şi faptul ca la etapa dării în exploa-
tare a  poligoanelor acestea trebuie să corespundă stan-
dardelor europene cu toate atributele necesare pentru 
evidenţă, pază, centre de selectare, asigurare a  măsurilor 
de protecţie  a mediului etc. 

Prin acţiunile recomandate, redacţia încurajează 
punerea în aplicare a unor acţiuni de sprijin. Astfel, suc-
cesul infrastructurii preconizate pentru ambele poligoa-
ne depinde de executarea eficace a colectării separate a 
deşeurilor la sursă, lucru care, de cele mai multe ori, nu se 
întîmplă. Sperăm că autorităţile publice locale, împreună 
cu generatorii de deşeuri, vor contribui esenţial la ameli-
orarea procesului de gestionare a deşeurilor, asigurarea 
colectării separate pentru patru fracţii de deşeuri: hîrtie/
carton, plastic, metal şi sticlă. Prin intermediul Agenţiei şi 
al Redacţiei „MD”, propunem de a organiza dezbateri, în 
cadrul cărora s-ar discuta despre prevenirea şi modalită-
ţile de reducere a cantităţilor de deşeuri. scopul acestor 
discuţii este de a ajunge la o înţelegere corectă, mai 
multe deşeuri colectate în amestec şi aruncate la gro-
pile de gunoi, sau mai multă materie primă! Aceste 
întruniri vor contribui la faptul ca fiecare participant să 
se gîndească mult mai profund la modul gestionării mai 
eficiente a deşeurilor pe viitor. Este foarte important să 
depozităm cît mai puţine cantităţi de deşeuri, pentru ca 
acestea să reprezinte o resursă valoroasă, lucru pentru 
care este necesar ca ele să fie gestionate corect.

În acest scop, este necesară elaborarea condiţiilor 
pentru colectarea separată a acestor patru tipuri de deşe-
uri din categoria de deşeuri menajere pe care le gestionăm, 
pentru a limita depozitarea lor la gropile de gunoi. 

În final, dorim o schimbare a mentalităţii operatori-
lor economici şi a cetăţeanului în general, privind depozi-
tarea selectivă a deşeurilor, iar de la organele  competente 
aşteptăm derularea campaniilor de educare şi conştienti-
zare, care să susţină acţiunile ADR Centru în toate iniţiati-
vele  promovate în domeniul gestionării corespunzătoare 
a deşeurilor de toate tipurile. 
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ACCESAREA 
FONDURILOR 
EUROPENE 
ŞI A CELOR AUTOHTONE (II) (continuare)

PROIECTUL. CONCEPTUL DE PROIECT. 
Un proiect include o serie de activităţi specifice ce 

trebuie realizate de către persoane responsabile, pentru a 
produce anumite rezultate particulare.

Proiectul se defineşte ca un proces nerepetitiv ce 
realizează o cantitate nouă, bine definită, în cadrul unor 
organizaţii specializate. Proiectul se caracterizează ca o 
acţiune unică, specifică, compusă dintr-o succesiune lo-
gică de activităţi componente coordonate şi controlate, 
cu caracter inovaţional de natură diferită, realizat într-o 
manieră organizată metodic şi progresiv, avînd constrîn-
geri de timp, resurse şi cost, destinat obţinerii cu succes 
de noi rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea 
de obiective clar definite. Proiectul diferă foarte mult de 
activitatea de rutină în care muncitorul efectuează acelaşi 
tip de activitate în fiecare zi, cu schimbări foarte mărun-
te. Proiectul produce rezultate concrete care pot fi văzute 
sau verificate.  

A. Ciclul de viaţă al unui proiect 
Lansarea unui proiect necesită, înainte de toate, 

cunoaşterea obiectivelor proiectului, modelul de utiliza-
re a rezultatelor acestuia pe întreaga lor durată de viaţă, 
ţinînd cont de mediul extern al proiectului în care rezul-
tatele vor putea fi situate. Realizarea unui proiect impu-
ne, în primul rînd, o interacţiune corectă între partenerii 
tehnico-economici ai acestuia şi o bună conexiune cu 
tehnologiile noi. Trebuie avute în vedere o bună analiză a 
vitezei de lucru în cadrul proiectului şi rapiditatea cu care 
se adeptă deciziile la momentele importante în timpul 
derulării proiectului. Ciclul de viaţă al unui proiect este 
definit ca perioadă de timp în care are loc desfăşurarea 
proiectului, după cum urmează:

- Marketing; 
- elaborarea propunerii de proiect; 
- cîstigarea concursului de proiect; 
- cercetarea şi proiectarea pentru realizarea tematică a 

proiectului; 
- producţia cu realizarea propriu-zisă a tematicii pro-

iectului; 
- evaluarea rezultatelor proiectului; 
- comercializarea rezultatelor proiectului cu obţinerea 

de beneficii; 
- reutilizarea şi reciclarea unor rezultate ale proiectului. 

Realizarea proiectului impune trecerea lui prin toate  
etapele ciclului de viaţă.

Ciclul de viaţă al unui proiect cuprinde următoa-
rele etape: 

1. Identificarea, analiza şi formularea; 
2. Pregătirea, estimarea şi asumarea; 
3. Implementarea, monitorizarea şi raportarea;
4. Evaluarea finală.

Prima etapă: identificarea, analiza şi raportarea 
cuprinde următoarele elemente:

- stabilirea obiectivelor generale; 
-  analiza situaţiei existente; 
-  identificarea necesităţilor; 
-  analiza necesităţilor; 
-  stabilirea priorităţii acestor necesităţi; 
-  decizia în privinţa oportunităţii proiectului; 
- definirea ideii proiectului; 
- consultarea cu potenţialii beneficiari.

Etapa a doua: Pregătirea, estimarea şi asuma-
rea cuprinde următoarele elemente:

- specificarea obiectivelor şi a rezultatelor; 
- identificarea resurselor disponibile pentru proiect; 
- distribuţia proiectului pe activităţi: 
- conceperea formei finale şi planificarea proiectului.

Etapa a treia: implementarea, monitorizarea şi 
raportarea cuprinde următoarele elemente: 

a) mobilizarea resurselor pentru fiecare sarcină şi 
obiectiv;

b) marketingul proiectului-comunicarea continuă 
cu comitetul decizional şi potenţialii beneficiari privind: 

- aşteptările legate de proiect şi de evoluţia acestora în 

finanțarea proiectelor
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timpul implementării proiectului; 
- furnizarea de informaţii despre dezvoltarea proiectu-

lui în funcţie de aşteptările potenţialilor beneficiari; 
- monitorizarea permanentă şi formele de raportare 

(oferă informaţia necesară unui management cores-
punzător);

- identificarea problemelor; 
- modificarea rezultatelor planificate şi a obiectivelor 

proiectului cu unele realizabile. 

Etapa a patra: Evaluarea finală cuprinde urmă-
toarele elemente: 

- evaluarea îndeplinirii integrate de către contractor a 
sarcinilor încredinţate ( se face de obicei de către o 
structură de evaluare independentă de contractor sau 
de autoritatea contractantă); 

- identificarea celor mai bune soluţii pentru proiectele 
viitoare pe baza experienţei cîştigate; 

- identificarea resurselor necesare pentru viitor (se are 
în vedere corectarea aprecierii acestora în funcţie de 
suficienţa sau insuficienţa acestora în proiectul desfă-
şurat); 

- identificarea necesităţilor pentru proiectele viitoare.
b. Variante de realizare a proiectului.
În cadrul realizării proiectului trebuie evitată con-

fuzia dintre viteza de lucru şi rapiditatea cu care se adoptă 
decizia. Pentru a evita această confuzie, este importantă 
detalierea proiectului în subprograme de lucru şi activi-
tăţi cu studierea de la început, în fiecare activitate a dife-
ritelor variante de realizare. Acestea au drept scop găsirea 
variantei optime pentru realizarea proiectului în activita-
tea respectivă. Este necesară existenţa a trei variante, şi 
anume: - varianta normală;  varianta de risc şi  varianta de 
retragere şi relansare. 

C. Metode privind managementul unui proiect.
Ţinînd cont de ciclul de viaţă al unui proiect, se au 

în vedere următoarele metode pentru managementul 
unui proiect: 

a) studiul de prefezabilitate şi fezabilitate, al 
cărui obiectiv este  transformarea cît mai bine a posibili-
tăţilor utilizatorilor (valori calitative) în specificaţii de per-
formanţă ( valori calitative şi cantitative);

b) Concepţia şi dezvoltarea cuprind:
- expunerea parametrilor de bază ai proiectului (efecte 

sociale, culturale, politice, economice sau mărimi teh-
nice, precum: putere, fiabilitate, cost, greutate, volum 
etc.), avînd drept obiectiv verificarea şi împărţirea va-
lorilor specifice între diferitele sale elemente constitu-
tive (ansambluri, subansambluri, componente);

- simulări şi calcule ale parametrilor medii şi de disper-
sie;

- simulări şi calcule de fiabilitate;
- simulări şi calcule ale costului global al proiectului; 

c) Producţia, care are drept obiectiv realizarea fizi-
că a produsului conform specificaţiilor stabilite;

d) Comercializarea, ce cuprinde vînzarea, distri-
buţia şi instalarea produsului;

e) utilizarea, ale cărei obiective sunt:
- măsurarea conformităţii cu specificaţiile prin măsurări 

pe teren ale tuturor parametrilor tehnico-economici 
simulaţi şi calculaţi în faza de concepţie şi dezvoltare; 

- estimarea satisfacerii nevoilor prin anchete.

PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI
Pentru implementarea proiectelor se utilizează, 

de regulă un Plan operaţional, care reprezintă un mijloc 
eficient şi utilizat pe scară largă pentru a obţine o privire 
de ansamblu asupra duratei, a momentului de timp şi a 
relaţiilor dintre activităţi, precum şi a responsabilităţilor, şi 
a resurselor necesare derulării acestora. Activităţile plani-
ficate sunt incluse într-un tabel, fiecare activitate ocupînd 
un rînd. Planul de implementare este metoda prin care 
se prezintă activităţile unui proiect, arătînd secvenţa lo-
gică de desfăşurare a acestora şi orice condiţionări care 
există între ele. Planul este totodată baza pentru atribu-
irea responsabilităţii manageriale la fiecare activitate în 
parte. Avînd planul de activitate pregătit, poate începe 
detalierea mijloacelor şi planificarea costurilor. Planurile 
de activităţi şi resurse trebuie schiţate în timpul realizării 
studiului de fezabilitate, în cazul în care proiectul necesită 
această analiză.  

După completarea Planului de implementare se 
specifică mijloacele necesare în vederea realizării acesto-
ra, precum şi informaţii specifice privind costurile aferen-
te. Structura de costuri a proiectului trebuie să precizeze 
alocarea de cheltuieli către potenţialii finanţatori (pot fi 
unul, doi sau mai mulţi), astfel încît să rezulte clar con-
tribuţia fiecăruia. Toate aceste cheltuieli se  introduc în 
Bugetul pe activităţi al proiectului.

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI
Monitorizarea proiectelor face parte integrantă 

din activitatea zilnică de management. Ea nu furnizează 
informaţii prin care grupul de management poate identi-
fica şi soluţiona unele probleme  legate de implementa-
rea proiectului, evaluarea progresului. Cu regularitate vor 
fi monitorizate următoarele aspecte de bază:

- ce activităţi se derulează în prezent şi ce progres s-a 
realizat?

- la ce nivel sunt utilizate resursele şi ce costuri au surve-
nit în legătură cu progresul implementării?

- s-au atins rezultatele dorite?
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- în ce măsură aceste rezultate conduc la realizarea sco-
pului proiectului?

- ce schimbări au survenit în mersul proiectului? 
În plus, un plan de monitorizare şi evaluare bine 

elaborate va permite personalului proiectului să înţelea-
gă cum se desfăşoară proiectul şi să ia decizii pe parcursul 
implementării acestuia. 

Secţiunea monitorizare şi evaluare trebuie să ofere 
răspuns şi la următoarele întrebări: 

- Ce indicatori vor fi evoluaţi?
- De unde vor fi luate informaţiile şi datele? 
- Cine se va ocupa de colectarea datelor?
- În ce mod şi cît de des vor fi colectate datele? 
- În ce mod şi cît de des va avea loc raportarea?

Monitorizarea construieşte baza de informaţii ne-
cesare pentru conducere şi pentru luarea deciziilor din 
timpul implementării. De vreme ce monitorizarea nu se 
face doar în cadrul proiectului, ci la diferite nivele de de-
cizie, trebuie de ştiut ce informaţii sunt necesare pentru 
controlarea procesului de implementare, cum le putem 
colecta, analiza şi prezenta. De aceea, monitorizarea im-
plică, de regulă, următorii paşi:

- colectarea datelor şi documentarea lor;
- analiza şi concluzionarea;
- emiterea de recomandări şi întreprinderea de  acţiuni 

corective.
În procesul de implementare a proiectului se prac-

tică diferite tipuri de monitorizare: 
- Monitorizarea activităţilor (compară timpul planificat 

pentru implementarea unei activităţi individuale cu 
timpul utilizat în realitate);

- Monitorizarea rezultatelor (se bazează pe indicatorii 
de rezultate, care reprezintă situaţia dorită la un anu-
mit moment specific sau la finalul perioadei planifica-
te de proiect); 

- Monitorizarea ipotezelor; 
- Monitorizarea impactului.

Prin urmare, proiectul reprezintă efectul  unui pro-
ces de muncă, de colaborare în echipă, care nu poate fi 
obţinut pe nicio altă cale: dacă dinamica de grup nu con-
duce la o atmosferă deschisă de încredere, rezultatul cel 
mai probabil va fi un proiect de calitate inferioară. 

Pe de altă parte, în cazul în care rezultatele acestui 
demers în echipă este perceput de participanţi ca fiind de 
calitate inferioară, valoarea proiectului în care se discută 
şi se schimbă punctele de vedere diferite va fi diminua-
tă. Este bine ca facilitatorul să aibă în vedere că procesul 
acesta are un rezultat suplimentar de mare importanţă: 
schimbă relaţia reciprocă a participanţilor. Acesta este un 
efect de durată mai mare, dar mai greu de perceput decît 
planul sau raportul de calitate perceput.

DURABILITATEA PROIECTULUI:
Continuitatea (durabilitatea) este un aspect cri-

tic ce ţine de capacitatea proiectului de a continua după 
expirarea grantului sau a resurselor alocate din exterior. 
Ideea durabilităţii ar putea părea dificilă. Aţi putea între-
ba „cum putem planifica continuitatea proiectului dacă 
acesta nici măcar nu a început”? Propunerea trebuie să 
sublinieze paşii ce urmează, în timpul şi după încheierea 
implementării proiectului pentru a asigura continuitatea 
activităţilor proiectului şi după cheltuirea fondurilor alo-
cate următoarele motive ar justifica ideea durabilităţii: 

- asigurarea faptului că beneficiarii vor continua să fie 
deserviţi; 

- reasigurarea donatorilor că investiţia nu va fi pierdută; 
- convingerea donatorului că aţi planificat viitorul pro-

iectului;
- asigurarea că investiţia organizaţiei nu se va pierde.

Deşi asigurarea continuităţii activităţilor după ex-
pirarea finanţării din partea donatorului poate fi proble-
matică, acest lucru este totuşi posibil. Elaborarea proiec-
tului în modul corespunzător poate ajuta din start. Unele 
strategii pentru generarea venitului obţinut la nivel local 
pentru acoperirea cheltuielilor pe care le-aţi putea explo-
ra sunt: 

- integrarea proiectului în bugetul organizaţiei şi acope-
rirea costurilor din venituri suplimentare; 

- căutarea unor donatori locali, naţionali şi internaţio-
nali care ar putea susţine proiectul şi care ar avea un 
interes de lungă durată în succesul proiectului; 

- sporirea eficienţei şi reducerea costurilor;
- colectarea taxelor de la clienţi sau beneficiarii servicii-

lor şi produselor oferite etc.
În cererea de finanţare este important să demon-

straţi că v-aţi gîndit la această problemă şi veţi explora 
strategiile care ar fi fezabile pentru atingerea unui nivel 
adecvat de durabilitate.

Redacţia “ecologic” şi  „ MD” 
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AgEnţiA REgiOnAlă 
DE DEzVOltARE nORD

Pe parcursul ultimilor patru ani, ARD Nord a 
examinat la şedinţele Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare Nord un set de proiecte de dezvoltare 
pentru cele 11 raioane din regiune. Redacţia revis-
tei „MD” a selectat doar unele activităţi din com-
plexul de acţiuni întreprinse de ARD Nord, pe care 
le propunem cititorului. 

* Astfel, în luna februarie 2011, au fost încheiate 
două memorandumuri între Agenţia Regională de Dez-
voltare Nord şi Agenţia de Cooperare Internaţională a 
Germaniei (GIZ) în vederea iniţierii şi implementării pro-
iectelor „Dezvoltarea Capacităţii pentru Dezvoltare Regi-
onală şi Cooperare Transfrontalieră în Republica Moldova” 
şi „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 
Moldova”. În baza acestor proiecte Agenţia activează cu 
succes în domeniul dezvoltării regionale.

* Puţin mai tîrziu au fost elaborate şi prezentate 
membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 
Programele Sectoriale Regionale (PRS) în domeniile „Efici-
enţei energetice (EE) a clădirilor publice” şi „Managemen-
tul deşeurilor solide” (MDS), cu completările/propunerile 
parvenite în rezultatul şedinţei de audieri publice.

* În perioada nominalizată Agenţia a semnat Acor-
durile Adiţionale la contractele de antrepriză cu beneficia-
rii proiectului „Aprovizionarea or. Făleşti cu apă din r. Prut” 
şi proiectului „Finisarea construcţiei poligonului pentru 

acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere 
pentru 3 primării (localităţi): or. Biruinţa, Alexandreni (s. 
Alexandreni, s. Heciul Vechi, s. Grigoreşti, s. Tîpleşti, s. Ţi-
pliceşti şi s. Heciul Nou”.

Notă. La momentul actual acest poligon activează, 
însă, pe parcurs, au intervenit unele probleme de alune-
cări ale terenului destinat depozitului de deşeuri, care ne-
cesită a fi înlăturate. Totodată, se recomandă ca agenţia 
să întreprindă unele acţiuni de  asigurare a colectării se-
lective a deşeurilor la etapa iniţială de depozitare şi de a 
nu permite ca poligonul nou de depozitare să fie inclus în 
lista celor neconforme cu depozitarea în amestec a tutu-
ror fluxurilor de deşeuri. MD

*La 27 ianuarie 2014, după o perioadă de examina-
re a Programelor Sectoriale Regionale, Agenţia a publicat 
pentru membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare 
Nord, Programele sectoriale regionale în domeniile „Efi-
cienţa Energetică a clădirilor publice” şi „ Managementul 
deşeurilor solide”. Aceste documente au fost examinate şi 
aprobate la şedinţa Consiliului, fiind propuse pentru im-
plementare. 

Este necesar de menţionat faptul că ambele Pro-
grame prezintă un interes deosebit, a căror implementare 
va avea o contribuţie favorabilă la modernizarea servicii-
lor publice locale din regiune. ADR nORD.
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DEZVOLTĂRII REGIONALE

PROGRAMUL REGIONAL DE MANAGEMENT 
AL DEŞEURILOR  PENTRU REGIUNEA DE 
DEZVOLTARE NORD

Redacţia revistei „MD”, prin intermediul 
ADR NORD (e-mail: spsp.adrnord@gmail.com), 
vă  prezintă viziunea sa referitoare la respectivul 
program

Situaţia actuală necorespunzătoare în ceea ce 
priveşte managementul deşeurilor în ţară este o provo-
care către o schimbare. Aceasta poate fi adusă datorită 
unor eforturi din partea tuturor factorilor interesaţi în 
implementarea Strategiei Naţionale privind gestionarea 
deşeurilor pentru anii 2013-2027, inclusiv a Programului 
regional de management al deşeurilor pentru Regiunea 
de Dezvoltare Nord. Programul în cauză oferă o acoperire 
coerentă şi efectivă faţă de problemele regiunii din do-
meniul deşeurilor menajere solide.  

Considerăm că prin natura informaţiilor şi com-
plexitatea problemelor abordate, Programul reprezintă 
un prim pas în evaluarea integrată a managementului la 
nivel regional, precum şi stabilirea unor măsuri complexe 
care ar viza realizarea acestor probleme. 

Pornind de la faptul că Programul regional va fi 
implementat în trei etape (faze), şi anume termen scurt 
(2013 -2017), mediu ( 2018-2022) şi lung ( 2023 şi în conti-
nuare), acesta vine în sprijinul autorităţilor publice locale 
de ambele niveluri, operatorilor economici specializaţi în 
domeniul gestionării deşeurilor, precum şi a solicitanţilor 
care doresc să obţină finanţare pentru proiectele de in-
vestiţii în sectorul deşeuri. În cele cinci capitole şi două-
zeci şi trei de subcapitole programul furnizează informaţii 
utile cu privire la principiile şi obiectivele de bază ale ma-
nagementului deşeurilor, practic asupra tuturor compar-
timentelor de gestionare a deşeurilor, utilizînd informaţii-
le prezentate în cele 6 anexe, 24 de tabele şi 5  figuri.  

Deosebit de importat este faptul că, prin elabo-
rarea şi aprobarea acestui Program, a fost creat un prim 
instrument util în procesul de planificare pe termen scurt, 
mediu şi lung pe baza unei evaluări iniţiale a probleme-
lor/ aspectelor managementului deşeurilor din Regiune, 
cerinţă indispensabilă în procesul de aderare a Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană. 

În acest context, aş menţiona rolul procesului de 
monitorizare a implementării acestor obiective, opţiuni, 
măsuri şi activităţi ce urmează a fi întreprinse. Astfel, în 
afară de cele patru obiective specifice prezentate în Pro-
gram, aş specifica încă trei obiective, care, în viziunea re-
dacţiei, sunt necesare pentru implementarea  lui, cum ar fi: 

a) abordarea aspectelor legate de cantităţile mari 
de deşeuri într-o manieră care să conducă la ruperea rela-
ţiei de proporţionalitate extinsă între creşterea economi-
că şi generarea de deşeuri. 

b) recuperarea, în măsura posibilităţilor, a materi-
alelor şi energiei conţinute în deşeurile a căror generare 
nu se poate evita, stabilirea unui sistem de gestionare a 

acestora integrat geografic şi tehnic, care să includă cele 
mai bune tehnici/tehnologii ce nu impun cheltuieli exis-
tente;

c) crearea de condiţii în vederea colectării selec-
tive a deşeurilor, reciclarea/recuperarea sau eliminarea 
acestora fără a pune în pericol sănătatea umană şi  fără a 
utiliza procedee sau metode ce ar putea dăuna mediului.

Un factor important în ceea ce priveşte imple-
mentarea Programului respectiv rezidă în: informarea, 
conştientizarea şi educaţia ecologică a populaţiei în acest 
domeniu de activitate. Agenţia este obligată să furnize-
ze informaţii curente şi sistematice privind gestionarea 
deşeurilor din regiune, care va consolida implementarea 
Programului în cauză.  Membrii comunităţii regionale tre-
buie să fie informaţi asupra evoluţiei procesului de imple-
mentare a sistemelor de colectare şi reciclare a deşeurilor, 
despre situaţia la capitolul salubrizarea localităţilor şi asu-
pra acţiunilor pe care le pot desfăşura cetăţenii în acest 
scop. 

Se propune de a stabili un program eficient 
de comunicare cu publicul, pentru a oferi constant 
informaţii membrilor comunităţilor şi a comunica 
reacţiile acestora către instituţiile de implemen-
tare. În acest scop, îşi propune serviciile sale şi 
redacţia Revistei „MD”, care va informa constant 
cititorul despre implementarea acestui Program, 
care prezintă un interes deosebit în domeniul ma-
nagementului integrat al deşeurilor.

Despre eforturile întreprinse de către Agenţie şi 
autorităţile publice locale privind implementarea Progra-
mului vă vom familiariza în următoarele numere ale Re-
vistei. 

            
                     Aşteptăm informaţiile Dvs. din teritoriu!
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ÎNCEPÂND CU ANUL 2020, FĂRĂ PUN-
GI DE UNICĂ FOLOSINŢĂ 

Printr-o rezoluţie adoptată la 14 ianuarie 
curent, Parlamentul European a solicitat CE ca 
cele mai periculoase materiale plastice şi pun-
gile de unică folosinţă să fie utilizate până în 
anul 2020, potrivit unui comunicat al PE, citat de 
Gândul. Eurodeputaţii au mai solicitat Comisiei 
Europene să introducă ţinte obligatorii pentru 
reciclarea deşeurilor de plastic. Aceştia au men-
ţionat că deşeurile de plastic afectează mediul 
din cauza unei aplicări imperfecte a Legislaţiei 
UE privind deşeurile, pe de o parte, iar, pe de 
altă parte, din cauza absenţei unor legi europe-
ne specifice pentru deşeurile de plastic, a preci-
zat sursa citată.

Deputaţii au propus includerea în legisla-
ţia UE a unor ţinte obligatorii pentru colectarea 
şi sortarea deşeurilor în proporţie de 80 %, adă-
ugând că ar fi necesară elaborarea unor criterii 
armonizate de colectare şi sortare, pentru a asi-
gura o competiţie corectă. Totodată, Directiva 
UE existentă, privind deşeurile de ambalaj, ar 
trebui revăzută, se mai menţionează în textul 
rezoluţiei.

PE a cerut Comisiei să înainteze în anul 
2014 propuneri privind eliminarea graduală, cu 
finalizarea în 2020, a depozitării deşeurilor re-
ciclabile şi reutilizabile şi privind descurajarea 
incinerării acestora. Totodată, legislativul euro-
pean doreşte ca deşeurile din plastic să nu fie 
utilizate pentru energie înainte de epuizarea al-
tor opţiuni. Ecologic

 ÎN AREST LA DOMICILIU
Patronul celei mai mari gropi de gunoi 

din Europa, situată  la Malagrotta, în apropiere 
de Roma, şi alte şase persoane, acuzate de ges-
tionarea ilegală a deşeurilor, au fost plasaţi în 
arest la domiciliu, informează Media-fax. Manilo 
Cerroni, în vârstă de 86 de ani, supranumit de ani 
de către presă „regele gunoaielor”, controla Ma-
lagrrota, care se întinde pe o suprafaţă de 250 de 
hectare şi este considerată cea mai mare groa-
pă de deşeuri din Europa. În virtutea normelor 
europene, această groapă trebuia închisă în anul 
2007, însă aceasta a funcţionat până în octom-
brie 2013. Potrivit presei italiene, Manlio Cerroni 
şi societăţile sale controlau activitatea   de gesti-
onare a deşeurilor în Lazio, o regiune din centrul 
Italiei, şi în Roma. Cifra de afaceri a acestor socie-
tăţi este de circa un miliard de euro pe an.

Competiţii europene
Un român printre câştigători
România a câştigat unul dintre premiile 

internaţionale în domeniul reprezentării artis-
tice a domeniului reciclării deşeurilor, acordat 
recent de Agenţia Europeană de Mediu, potrivit 
site-ului oficial al instituţiei. Astfel, Sebastian Lo-
ghin a fost desemnat câştigător  de către juriul 
de specialitate, pentru realizarea materialului 
video intitulat „Recycle”, în care se transmite un 
mesaj pertinent privind problemele cu care se 
confruntă omenirea în domeniul gestiunii de-
şeurilor. În cadrul competiţiei, „Waste.smART”, 
demarată de AEM, s-au înscris peste 200 de per-
soane din 29 de ţări. Agerpres

ENERGIE REGENERABILĂ
ŢINTELE PENTRU ANUL 2030

La 22 ianuarie, Comisia Europeană a pro-
pus ca 27 % din consumul de energie la nive-
lul Uniunii Europene să provină în anul 2030 
din surse regenerabile, însă această ţintă nu 
va fi una obligatorie, ci doar orientativă, scrie 
publicaţia Financial Times. Jurnaliştii britanici 
se aşteaptă ca măsura să nemulţumească pro-
fund organizaţiile de mediu, dar şi ţări precum 
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Germania, care şi-au propus să se bazeze din ce 
în ce  mai mult pe energia curată şi să renunţe  
la energia nucleară şi la cea poluată. Pe de altă 
parte, evitarea impunerii unei ţinte obligatorii 
vine ca urmare a preţurilor din ce în ce mai mari 
la energie, pe care trebuie să le suporte consu-
matorii europeni, atât populaţia, cât şi industria, 
ca urmare a  costurilor uriaşe de mediu. Pentru 
2020, Comisia Europeană a impus atingerea 
unei cote obligatorii de 20 % din consumul in-
tern brut pentru sursele regenerabile de ener-
gie, creşterea eficienţei energetice cu 20% şi re-
ducerea emisiilor de gaze cu efect de seră tot cu 
20%. Agerpres

APIA nu mai vrea Rabla. 
                         Vrea altceva!

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor 
de Automobile din România a declarat că nu 
mai acceptă  programul „Rabla”, decât încă o 
dată, repede, şi dacă se poate chiar din luna fe-
bruarie. Programul „Rabla” din acest an trebuie 
să fie ultimul, iar, pentru a avea un efect pozitiv, 
trebuie să înceapă în februarie”, a declarat, la 29 
ianuarie, pentru Agerpres, preşedintele Asocia-
ţiei Producătorilor şi Importatorilor  de Automo-
bile din România (APIA), Ernest Virgil Popovici.

Toţi membrii APIA au fost de acord că 
Programul „Rabla” a avut rezultate pozitive dar, 
după cum aţi văzut, în fiecare an a fost din ce în 
ce mai puţin util. Drept pentru care, toţi mem-
brii APIA, fără excepţie, au fost de acord să soli-
cite ministerului de resort demararea ultimului 
program „Rabla” în 2014, a declarat Popovici.

La începutul lunii februarie, membrii APIA 
se vor întâlni cu oficialii de la Ministerul mediu-
lui, pentru a le prezenta acestora o propunere 
care speră să fie acceptată. Şi fiindcă producă-
torii şi importatorii de automobile au fost întot-
deauna  ajutaţi, ei vor fi ajutaţi şi în continuare.

„Pentru 2015, suntem în discuţii să vedem 
care este alternativa la „Rabla”. E nevoie de o co-
laborare cu dealerii, cu Ministerul de Finanţe. 
În plus, dacă se dă drumul la credite, va exista 
un atu. Practic, cu banii pe care cineva îi dă pe 
o maşină cu o vechime mai mare de 15 ani, îşi 
poate contracta un leasing fără a se împovăra 
prea mult”, a mai afirmat preşedintele APIA.

Deşi Popovici nu a spus concret care este 
această „alternativă”, putem presupune că pro-
ducătorii şi importatorii vor solicita celor de la 
mediu şi, de ce nu, şi celor de la Finanţe, o creş-
tere a  impozitelor pentru maşinile ceva mai 
vechi, sau poate o creştere a taxei de primă în-
matriculare. Poate, de ce nu, şi una, şi alta.

Fondul pentru Mediu a cheltuit mulţi bani 
în programul Rabla. Doar în 
anul 2013 AFM a alocat, în 
prima fază, 135 de milioa-
ne de lei pentru 20000 de 
tichete „Rabla”, iar în noiem-
brie numărul voucherelor 
a fost suplimentat cu încă 
3000. Din acest an o mare 
parte a fondurilor de la AFM 
se vor duce către realizarea 
de perdele forestiere.  

Matei Dumitru



44 “MD” nr. 2, mai 2014

ORTAREA MOLECULARĂ: 
O NOUĂ TEHNOLOGIE

CARE POATE REVOLUŢIONA 
RECICLAREA

Actualmente  unele produse complexe 
conţin resurse valoroase care se pot recupera 
decât în procente infime. Gândiţi-vă la plăcile cu 
circuite integrate, de exemplu, în Statele Unite, 
în 2009 s-au aruncat 129 milioane de telefoane 
vechi, care aveau în compunere peste 100000 
de uncii de aur (cam 24 mg de fiecare aparat). 
Ei bine, din această cantitate nu s-au putut re-
cupera decât circa 8%. Frauhofer Institute din 
Germania a ajuns la concluzia că o sortare cu 
mult mai eficientă a materialelor se poate face 
la nivel molecular, putîndu-se  recupera resurse 
de o valoare inestimabilă. Aşa a luat naştere pro-
iectul Molecular Sorting for Resource Efficiency, 
care propune utilizarea unor tehnologii folosite 
deja. De exemplu, analiza ADN-ului, controlul de 
calitate al proceselor industriale, sunt doar două 
exemple de utilizare a sortării moleculare, care 
este deja aplicată în practică. Primele experi-
mente vizează obţinerea unei sticle cu o puritate 
mult mai mare, care ar urma să fie utilizată pen-
tru celulele fotovoltaice, scrie Treehugger com. 

Marian Jianu

S

entinţă severă acordată de 
justiţia americană pentru 

exporturi ilegale de deşeuri 
electronice

Brandon Richter, patronul firmei Executi-
ve Reccycling din Englewood, Colorado, a fost 
condamnat la 30 de luni de detenţie într-o în-
chisoare federală, plus o perioadă de trei ani de 
menţinere sub supraveghere juridică, fiind găsit 
vinovat de nerespectarea regulilor de depozita-
re a deşeurilor, precum şi pentru operaţiuni ile-
gale de export ale acestora. În plus, ca persoană 
fizică, a trebuit să achite amenzi şi penalităţi de 
peste 200 de mii de dolari, iar firma pe care o 
conduce  a fost obligată la plata unei amenzi de 
4,5 milioane de dolari, plus trei ani de menţine-
re a controlului judiciar pe timpul funcţionării. 
Măsurile deosebit de dure, luate de justiţia ame-
ricană, au urmat după difuzarea în anul 2008 a 
unui reportaj de către televiziunea CBS la rubri-
ca „60 de minute”, în care au fost dezvăluite ope-
raţiunile ilegale de export al deşeurilor în oraşul 
Guiyu din China. În acest proces, vicepreşedin-
tele firmei acuzate a fost, de asemenea, pedep-
sit cu închisoarea şi obligat să achite mai multe 
amenzi.                                                   Marian Jianu

S

ŞAPTE MILIOANE DE VICTIME
Raportul publicat la sfîrşitul lunii martie 

a. c. de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS) a enunţat o concluzie înspăimîntătoare: 
în cursul anului 2012 poluarea atmosferică a ucis 
şapte milioane de persoane, în întreaga lume. 
Rezultatele studiului arată că „riscurile cauzate 
de poluarea aerului sunt mai importante decît 
se credea, mai ales în ceea ce priveşte cardiopa-
tiile şi accidentele vasculare cerebrale”, a arătat 
Maria Neira, directoarea departamentului de 
sănătate publică al OMS. Cel mai recent studiu 
care abordează acest subiect datează din anul 
2008, dar informaţiile se refereau doar la zone-
le urbane. De această dată, în studiul realizat în 
2012 s-au luat în calcul şi zonele rurale. În 2012, 
3,7 milioane de persoane au decedat din cauza 
efectelor poluării exterioare şi 4,3 milioane din 
cauza poluării aerului din gospodării.

ŞI PÎINEA SE RECICLEAZĂ 
Problema marilor brutari şi patiseri 

constă în faptul că aceştia nu ştiu să-şi optimi-
zeze producţia. Produc în exces şi se trezesc cu 
sute de kilograme de pîine sau produse de pa-
tiserie nevîndute sau cu termenul de garanţie 
expirat. Firma americană Scope Industries a pro-
iectat compactoare imense de deşeuri industri-
ale, specializate pe sortimente. Covrigii, pîinea, 
tortilla, pizza, biscuiţii, chipsurile şi alte produse 
de patiserie sunt uscate şi apoi „coapte”, trans-
formîndu-se în nişte mixuri pe care crescătorii 
de animale din întreaga lume plătesc bani fru-
moşi pentru a-şi hrăni vacile, porcii, puii şi chiar 
caii. Ei bine, cîţi bani poţi face din pîine uscată? 
Scope Industries, o afacere privată, aparţinînd în 
proporţie de 100% lui Meуer Luskin, are venituri 
anuale de peste 110 milioane de dolari.
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BILUNARUL DE 
SALUBRIZARE ÎN ŢARĂ

În perioada martie-mai a.c., primăriile, serviciile de sa-
lubrizare, societatea  civilă, ONG-urile, populaţia din ţară au 
desfăşurat sub patronatul Ministerului Mediului acţiuni de sa-
lubrizare, ca parte componentă a Concursului Naţional „ Cea 
mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”, care se 
desfăşoară anual la nivel naţional, conform Hotărîrii Guvernu-
lui nr. 675 din 6 iunie 2008. Această Campanie de primăvară a 
avut drept scop îmbunătăţirea stării sanitaro-ecologice a loca-
lităţilor, sporirea nivelului de amenajare a acestora, crearea şi 
regenerarea spaţiilor verzi, restaurarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi natural, atragerea tuturor păturilor po-
pulaţiei la aceste activităţi.

Problema salubrizării localităţilor, gestionării corecte a 
deşeurilor menajere solide, inclusiv a celor biodegradabile este 
o prioritate în activitatea autorităţilor publice locale. În această 
direcţie, cu regret, primăriile nu dispun de un cadru legal al sa-
lubrizării la nivel european, de o infrastructură bine  argumen-
tată, de un fond special de dezvoltare al acestui sector destul 
de important, căruia nu i se acordă atenţia cuvenită din partea 
statului. În aceeaşi situaţie se află şi sectorul gestionării deşeu-
rilor atît la nivel industrial, cît şi municipal. sectorul respectiv 
a ajuns la etapa cînd necesită de a fi considerat o ramură a 
economiei naţionale, care poate fi rentabil atît din punct de 
vedere economic, social, cît şi al protecţiei mediului. 

Avînd în vedere situaţia alarmantă creată în acest dome-
niu, sub patronatul Ministerului Mediului, a fost lansată campa-
nia de organizare şi desfăşurare la nivel naţional a Bilunarului de 
primăvară. În cadrul acestei campanii, este important ca planu-
rile de acţiuni pentru gospodărirea şi amenajarea localităţilor au 
fost elaborate şi aprobate din timp de către autorităţile publice 
locale de ambele niveluri, cu participarea activă a tuturor per-
soanelor cointeresate, fiind consacrate curăţeniei de primăvară, 
tradiţionalului bilunar, care prevede salubrizarea acceselor pu-
blice, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a localurilor de 
depozitare a deşeurilor şi a altor activităţi, care pot continua şi 
pe parcursul lunii iunie. 

În cadrul Bilunarului de primăvară, în zonele urbane şi 
în cele rurale, au fost executate următoarele lucrări: măturatul 
şi întreţinerea curăţeniei străzilor (curăţarea carosabilului, trotu-
arului şi a căilor de acces pietonal, curăţarea coşurilor şi tom-
beroanelor de recipiente stradale), stropitul şi spălatul arterelor 
cu detergenţi speciali, transportul şi eliminarea deşeurilor prin 
valorificarea sau depozitarea la depozitele de compostare etc. 

Regretabil, dar nu toate primăriile s-au inclus activ în 
această campanie. Ar fi bine venit ca în această perioadă a bi-
lunarului să se folosească autospecialele multifuncţionale Mul-
ticar-utilaje, destinate accesului pe străzile înguste şi alei, pen-
tru colectarea deşeurilor solide, stradale şi a celor rezultate din 
construcţii. Asemenea utilaje lipsesc în majoritatea localităţilor 
urbane şi rurale, de aceea propunem ca pe viitor primăriile, cu 
suportul financiar al agenţilor economici din localităţile respec-
tive, să le procure din timp.

 În cadrul bilunarului de primăvară, nu toate serviciile de 
salubrizare din municipii, oraşe şi sate vor salubriza recipientele  
de pe domeniul public, folosind echipamente speciale de igie-
nizat şi detergenţi ecologici. Astfel, doar în municipiile Chişinău 
şi Bălţi au rămas necurăţate zeci de coşuri stradale (amplasate 
pe străzi), containere de 1,1 mc şi containere pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor reciclabile (plastic, hîrtie/carton, sticlă).

Primăriile vor asigura în continuare servicii de amenaja-
re şi îngrijire a zonelor verzi, precum şi a zonelor de depozitare 
a deşeurilor. Se recomandă îngrijirea individuală a arborilor şi 
arbuştilor, cositul vegetaţiei uscate, tunsul gazoanelor, udatul, 
fertilizarea, reamenajarea locurilor afectate de fenomenele me-
teorologice, plantarea arborilor şi arbuştilor, măturatul aleilor 
şi trotuarelor, colectarea, transportarea şi eliminarea deşeurilor 
rezultate. 

bilunarul de salubrizare a demonstrat că pe teritoriul 
ţării sunt foarte multe localităţi care nu dispun de gunoişti 
autorizate, iar deşeurile menajere şi cele animaliere sunt 
aruncate peste tot, aducînd prejudicii mediului înconjură-
tor şi sănătăţii populaţiei. O mare parte din populaţie nu este 
conştientă de impactul negativ pe care îl are asupra sănătăţii şi 
mediului gestionarea necorespunzătoare a acestor tipuri de de-
şeuri. În acest context, vom continua să dezvoltăm campanii de 
informare şi educaţie în vederea formării unei mentalităţi noi a 
cetăţenilor autohtoni, conştientizînd că acţiunile de salubrizare 
a localităţii, şi anume gestionarea corectă a deşeurilor, nu sunt o 
obligaţie, ci o necesitate din care fiecare dintre noi are de cîştigat.

O altă problemă ce caracterizează negativ imaginea 
localităţii este arderea deşeurilor vegetale. În urma efectuării 
lucrărilor de primăvară, s-au depistat cazuri cînd unii agenţi eco-
nomici şi persoane fizice au practicat arderea deşeurilor acumu-
late şi a resturilor vegetale. 

facem apel către organele administraţiei publice, 
agenţi economici, populaţie să renunţe la această practică 
dăunătoare, ce are consecinţe negative asupra mediului în-
conjurător. Din aceste considerente, deşeurile vegetale tre-
buie utilizate ca sursă energetică, sau redate solului, dar, în 
niciun caz, nu trebuie arse.

Aceste activităţi pot fi realizate în cazul în care primăriile 
vor planifica din timp acţiunile necesare prin implicarea activă a 
societăţii civile, agenţilor economici, voluntarilor, elevilor în des-
făşurarea activităţilor ce ţin de curăţenia localităților. Vorbind 
despre salubrizarea localităţilor, consiliilor locale le revine sarci-
na de a introduce modificări în infrastructura localităţii, de a cău-
ta mijloace financiare pentru soluţionarea multiplelor probleme 
cu care se confruntă primăriile, inclusiv în domeniul gestionării 
corecte a deşeurilor.

Prin Bilunarul de primăvară am contribuit cît de cît con-
ştientizarea cetăţenilor şi a autorităţilor teritoriale, privind pro-
tejarea mediului, păstrarea curăţeniei. 

Despre rezultatele Bilunarului de primăvară, vom infor-
ma publicul în următorul număr al revistei. MD
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EXPERIENŢA TAIWANEZĂ ÎN DOMENIUL LIMITĂRII 
PUNGILOR DE PLASTIC

publicarea prezentului material este mai mult decît 
necesară, în condiţiile în care consumul de pungi de plastic 
oferite consumatorilor autohtoni a depăşit orice măsură, 
proces necontrolat de autorităţile competente în domeniu. 
Ca urmare a eforturilor întreprinse de redacţie în acest 
domeniu, este necesar de a limita numărul acestui tip de 
ambalaj care aduce mari prejudicii mediului înconjurător. 
În ultima perioadă de timp tot mai des pot fi întîlnite sacoşe 
din material biodegradabil, care se taxează cu 0,25-0,50 lei. 
La prima vedere  moldoveanul  nu este prea deranjat de plata 
pungilor, ceea ce face ca toată această desfăşurare de forţe să 
nu aibă ca efect micşorarea numărului pungilor puse pe piaţă. 
pe de altă parte, este foarte posibil ca pungile biodegradabile 
reclamate „Eu salvez planeta” să nu fie atît de ecologice cum 
s-ar putea crede, iar întreaga campanie să devină o nouă 
sursă de venit pentru unii „întreprinzători”, deoarece în lipsa 
normelor nu se ştie încă cine verifică dacă pungile sunt cu 
adevărat biodegradabile, unde se fac aceste verificări, în ce 
constau ele şi cu ce aparatură se fac analizele… Experienţa 
acumulată la nivel mondial şi european în domeniul reducerii 
utilizării pungilor de plastic de unica folosinţă ne permite de a 
familiariza cititorul revistei despre practica utilizată cu succes 
în Taiwan, în pofida nivelului de dezvoltare al moldovenilor 
la etapa actuală. Unele elemente din practica acumulată în 
alte state ar putea fi interesante pentru implementare şi în 
sistemul autohton. În acest număr vom prezenta modul în 
care problema pungilor de plastic a fost rezolvată în Taiwan, 
urmînd ca în numerele viitoare să prezentăm şi experienţa 
altor ţări din Uniunea Europeană, material publicat în revista 
„ecologic” din România. MD  

Environmental Protection Agency (EPA) a desfăşurat 
cercetări pentru a vedea cum se pot stabili etape şi ţinte pentru 
punerea în aplicare în mod treptat a politicii de utilizare limitată 
a pungilor din plastic pentru eliminarea impactului negativ asu-
pra mediului.

În Taiwan, începând cu 1997, legiuitorii, consiliile 
orăşeneşti şi ONG-urile au propus limitarea numărului de pungi 
de plastic.

Din cauza preţurilor mici şi uşurinţei în folosire, pungile 
de plastic pentru cumpărături au fost mult timp elemente ab-
solut necesare folosite în viaţa de zi cu zi, iar gradul de utilizare 
a crescut pe măsură ce a crescut şi consumul; pungile actuale 
din plastic pentru consum sunt pungile de plastic transparente 
şi pungile de plastic pentru cumpărături etc., care conţin PE, PP 
şi PVC. Potrivit statisticilor, cantitatea anuală de pungi de plastic 
de consum utilizate este de aproximativ 105.000 tone în Taiwan, 
iar pungile de plastic pentru cumpărături reprezintă aproxima-
tiv 65.000 tone, adică aproximativ 20 miliarde de bucăţi în total 
sau, altfel spus, o medie de 2,5 bucăţi pe cap de locuitor, pe zi.

Deşi sunt foarte comode, pungile din plastic intră în con-
tact de multe ori cu sursele poluante, cum ar fi murdăriile ule-
ioase, coloranţii sau sunt pătate cu alte materiale (de exemplu 
pilitură din metal sau ţesături etc.). Astfel, pungile de plastic nu 
sunt potrivite pentru reciclare, iar valoarea lor de reutilizare se 
depreciază. Pe lângă problemele tehnice, pungile nu sunt feza-
bile nici economic şi nici practic.

În prezent, în Taiwan, 50% din gestionarea deşeurilor 
se face prin incinerare. În timpul incinerării, multe deşeuri din 

plastic, spre exemplu PVC şi PS, produc dioxină. Materialele de-
şeurilor din plastic generează, de asemenea, şi o cantitate de 
căldură foarte mare, care are un impact negativ asupra multor 
incineratoare.

Experienţa taiwaneză „pe teren“
0 perioadă de timp, în magazinele taiwaneze s-au folo-

sit pungi de unică folosinţă foarte subţiri din plastic de doar 7-9 
microni, care nu erau foarte rezistente. În anul 2002, Guvernul 
din Taiwan i-a obligat pe vânzători să folosească numai pungi de 
cumpărături biodegradabile. Dar pentru că este greu să faci dife-
renţa cu ochiul liber între o pungă de cumpărături biodegradabi-
lă şi o pungă de cumpărături care nu este pe deplin biodegrada-
bilă şi pentru că anumite pungi pentru cumpărături pot fi făcute 
din polimeri şi altele, adăugându-se un aditiv special, trebuie în 
mod esenţial făcute câteva teste într-un laborator special.

Lucrul cel mai dezastruos a fost faptul că, începând de 
atunci, nimeni nu a mal vrut să recicleze pungile pentru cum-
părături datorită materialelor „poluatoare” care erau în astfel de 
sacoşe numite biodegradabile. După câţiva ani, Guvernul taiwa-
nez a descoperit că întregul sistem era în colaps şi lucrul cel mai 
rău care se întâmplase era că ş-a distrus, pe de o parte, sistemul 
de reciclare, iar pe de alta s-a creat o mare confuzie în rândul 
comunităţii. Aşa că Guvernul, după imensa greşeală pe care o 
făcuse, a decis în final ca în toate magazinele să se folosească 
pungi de plastic pentru cumpărături de cel puţin 60 de microni, 
contra cost. Astfel, toate persoanele implicate în acest proces 
aveau ceva de câştigat: PRODUCĂTORII - produceau o cantitate 
mai mare de material, având o productivitate mai mare; VÂNZĂ-
TORII - vindeau aceste pungi de plastic de cumpărături clienţilor 
lor şi recuperau altfel o parte din impozitul pe care îl plăteau 
Ministerului Mediului; CLIENŢII - de îndată ce cumpărau această 
pungă, care era mai rezistentă decât cea veche de 9 microni, o 
utilizau până când se deteriora, economisind astfel bani.

Metoda de aplicare şi datele planificate
EPA a proiectat o metodă de aplicare treptată de către 

Stages & Scope, care stipulează etapele planificate pentru li-
mitarea cantităţilor de pungi de plastic pentru cumpărături şi 
adoptarea de stimulente sau finanţare pentru a încuraja vânză-
torii să supravegheze în mod voluntar folosirea limitată a pun-
gilor de plastic pentru cumpărături. Ţintele primei etape de fo-
losire limitată sunt agenţiile guvernamentale de toate nivelurile, 
întreprinderile publice, unităţile militare, şcolile publice şi priva-
te, şi spitalele publice.

Prima etapă de folosire limitată a pungilor din plastic 
pentru cumpărături a fost planificată să înceapă la 1 iulie 2002. 
Ţintele celei de-a doua etape de folosire limitată sunt magazine-
le universale, magazinele de mare anvergură, supermarketurile, 
lanţurile de magazine şi lanţurile de magazine fast-food, plus 
magazinele de alimente şi băuturi cu vânzare stradală.

Pentru a coordona schema de aplicare a programului, 
KPA a menţinut dialogul cu legiuitorii, reprezentanţii ministere-
lor şi agenţiilor importante, guvernele locale, grupurile de pro-
tecţie a mediului şi firmele de materiale plastice, pentru a avea o 
politică mai cuprinzătoare şi realizabilă.

După lansarea oficială a programului, EPA şi-a trimis re-
prezentanţii la fiecare guvern local, unde a convocat conferinţe 
de presă şi audieri publice, pentru a încerca explicarea iniţiati-
vei de limitare a folosirii pungilor de plastic. Înainte de lansarea 
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oficială, a fost demarată campania de informare în toată mass-
media. Prima etapă de promovare a durat din 5 iunie 2002 până 
pe 5 iulie 2002. În această lună, posturile TV, posturile de radio, 
cinematografele şi ziarele au prezentat anunţuri, astfel încît po-
pulaţia şi vânzătorii importanţi au putut să se adapteze noilor 
măsuri. În etapa a doua, programul s-a bazat pe modelul de pro-
movare al primei etape.

Realizarea obiectivelor
Pe baza cantităţilor interne de pungi din plastic pentru 

cumpărături şi a estimărilor privind reducerea consumului de 
pungi, Taiwanul şi-a realizat obiectivul. În conformitate cu da-
tele din 2006, cantitatea de pungi de plastic folosite a scăzut cu 
58,87%, iar greutatea pungilor de plastic folosite a scăzut de la 
30.233 tone la 9.624 tone, ceea ce echivalează cu o diminuare de 
68.16%. În plus, nu trebuie să uităm că rata de reciclare pentru 
pungile de cumpărături 
este de 90%, după ce gro-
simea a fost mărită la cel 
puţin 60 microni. Motiva-
ţia este foarte uşor de vă-
zut – o greutate mai mare 
pe fiecare sacoşă va susţi-
ne costul de bază pentru 
colector, aşa că nimeni nu 
va mai avea niciun motiv 
să-l ignore sau să arunce 
pungile la groapa de gu-
noi.

Clement Hung, 
preşedintele Romcarbon SA Buzău

Concluzie
Promovarea eliminării deşeurilor de la sursă a devenit 

o tendinţă globală. Prin aplicarea politicii de limitare a folosirii 
pungilor din plastic pentru cumpărături, cetăţenii îşi vor schim-
ba obiceiul de o viaţă de a folosi produse din plastic şi vor fi mai 
conştienţi din punct de vedere social şi al mediului. Toate aces-
tea vor reprezenta indicatorii unei ţări dezvoltate. Astfel, EPA, 
prin politica folosirii limitate, va reforma obiceiul populaţiei de 
a folosi pungi din plastic pentru cumpărături şi apoi, treptat, va 
schimba obiceiul populaţiei de a arunca articole în timpul con-
sumului.

EPA va analiza în continuare modelele de viaţă ale cetă-
ţenilor din Taiwan, pentru a recicla celelalte articole care se arun-
că în timpul consumului, pentru ca în final această ţara să atingă 
un nivel de dezvoltare ecologică durabilă. 

Caracteristicile plasticului biodegradabil
biodegradabil este plasticul care generează dio-

xid de carbon, apă, compuşi anorganici şi biomasă, prin 
biodegradare într-un proces de compostare la viteze com-
parabile cu cele ale altor materiale compostabile, nelăsînd 
reziduuri vizibile sau toxice, astfel:
1. Procentul de materiale anorganice în produse va fi mai mic 

de 40%.
2. Conform metodelor de testare menţionate în CNS, 14432 

(ISO 14855), rata de conversie a carbonului organic în dioxid 
de carbon va fi mai mare de 90%. Când se solicită reînnoi-
rea/prelungirea, dacă analiza conţinutului organic sau anor-
ganic al produsului este conformă cu solicitarea iniţială, nu 
este nevoie să se retesteze această cerinţă.

3. Produsul nu va conţine PE, PP, PS sau PVC.
4. Conţinutul produsului nu va depăşi următoarele limite:

Metale limite (unitate: ppm)
Zn 100
Cu 23
Ni 15
Cd 0,3
Pb 30
Hg 0,3
Cr 30
Mo Nedetectabil
Se Nedetectabil
As 3,5
F Nedetectabil

4. Masa aditivilor (cum ar fi liantul, cernelurile sau etichetele) 
din produs va fi mai mică de 1%.

5. Produsul va respecta cerinţele de non-toxicitate stipulate în 
liniile directoare de testare chimică Nr. 208 ale OCED.

6. Componentele detaliate ale produsului vor fi menţionate în 
solicitarea Green Mark. Următoarele produse sunt tratate ca 
un singur produs identic dacă:
•	 conţin aceleaşi componente (plastic, polimeri, sub-

stanţe intermediare, anorganice sau aditivi), iar masa 
şi compoziţia aditivilor şi substanţelor intermediare 
sunt la aceeaşi valoare sau mai reduse;

•	 aspectul exterior şi dimensiunile sunt similare, dar 
masa compoziţiilor şi/sau densitatea materialelor sunt 
mai mici.

8. Numele şi adresa utilizatorului de Green Mark va fi scris clar 
pe produs sau pe ambalaj. Pentru utilizatorii de Logo-uri, 
neimplicaţi în producţie, se va menţiona şi numele, şi adresa 
producătorului.

9. Produsul sau ambalajul său vor avea o etichetă pe care să 
scrie „Plastic biodegradabil”.

note 
1. Selectarea aleatorie a produselor etichetate se va face de 

către organizaţia de management Green Mark împreună cu 
solicitantul, în locaţia în care se vinde produsul, iar produse-
le selectate vor fi trimise la un laborator de testare certificat, 
specificat de solicitant, pentru a fi testate.

2. Metodele de testare pentru componentele organice şi an-
organice:
•	 Analiza componentelor organice: se analizează com-

ponentele organice importante, folosindu-se meto-
dele FTIR, DSC, 
 NMR, EA sau TGA.

•	 Analiza componentelor sau metalelor anorganice: se 
analizează componentele anorganice importante 
 folosind AA, spectrometrul de fluorescenţă cu raze X 
şi metodele ICP.

3. Organizaţia de management Green Mark va compara listele 
de componente organice şi anorganice în raportul privind 
testele analitice şi formularul de solicitare a Green Mark, tes-
tarea de monitorizare şi auditul la faţa locului desfăşurîndu-
se doar dacă listele sunt confirmate.

experiență  și  inovații
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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 deşeurilor. Revista este o publicaţie trimestrială care are 44 de pagini 
color şi abordează problemele de gestionare durabilă a deşeurilor. Revista oferă informaţii semnifi-
cative, idei şi opinii ale specialiştilor asupra unor probleme precum: colectarea, reciclarea şi valorifi-
carea deşeurilor, depozitarea deşeurilor periculoase, salubrizarea localităţilor, utilizarea deşeurilor 
biodegradabile ca surse regenerabile de energie etc. 

Publicaţia are şi un caracter educativ, promovând pe paginile sale desfăşurarea diferitelor cam-
panii de informare 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. Deve-
nind 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
(Indicele publicaţiei) pM 32200

Managementul 
Deşeurilor

Periodicitatea Preţ abonament (lei)

4 numere pe an
3 luni 6 luni 12 luni

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 întotdeauna la curent 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 despre actele legislativ-normative în vigoare etc.

ATENŢIE!
Puteţi perfecta fişele de abonare 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 subiecte din următorul număr al revistei
1. Inspecţiile ecologice nu vor fi niciodată agreate de către autorităţile locale
       - interviu cu dl Vitalie CURARARI - Şeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
2. Evaluarea situaţiei curente privind gestionarea deşeurilor la nivelul autorităţilor locale (II);
3. Practica europeană în domeniul incinerării deşeurilor municipale;
4. Aspecte legislative în domeniul gestionării deşeurilor; 
5. Zece sfaturi practice, pentru copii, de protecție a mediului.


