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3Editorial

E TIMPUL SĂ NE 
SCHIMBĂM MENTALITATEA!

Gestionarea deşeurilor este una dintre cele mai 
stringente probleme ecologice cu care se confruntă în 
prezent localităţile din ţară. Şi asta deoarece oamenii 
nu percep gravitatea situaţiei, şi nu conştientizează ro-
lul său în soluţionarea acesteia. 

La prima vedere dispunem de toate mecanisme-
le necesare. Legislaţia în vigoare impune populaţiei co-
lectarea selectivă a deşeurilor, autorităţile publice lo-
cale sunt abilitate să organizeze şi să coordoneze acest 
proces, iar întreprinderile de management al deşeuri-
lor să pună la dispoziţie serviciile specializate. Realita-
tea este însă cu totul alta. Aceşti actori, în majoritatea 
cazurilor nu-şi coordonează activitatea. Mai mult decît 
atît, o componentă destul de importantă în acest pro-
ces lipseşte - serviciul de salubrizare cu echipamentul şi 
personalul respectiv. 

În majoritatea localităţilor s-a creat o situaţie 
ecologică dezastruoasă, care necesită de a fi soluţiona-
tă înainte ca ea să afecteze ireversibil mediul şi oame-
nii. Sursa ce generează criza respectivă este nepăsarea, 
indiferenţa, lipsa de conştiinţă şi conduită ecologică. 
Toate împreună reprezintă o „mentalitate deviată”, 
care a dus şi continuă să ducă la deteriorarea sistemu-
lui economic, cultural, ecologic şi social prin acţiunile 
nechibzuite ale omului, fie el conducător, muncitor, 
elev sau pensionar. 

Referindu-mă la problema gestionării incorec-
te a deşeurilor, aş menţiona următoarele. Spre marele 
meu regret, mentalitatea oamenilor a degradat, solu-
ţionînd problemele personale nu le pasă de problema 
respectivă. Cu participarea directă a omului apele şi 
aerul atmosferic au devenit poluate, iar solurile degra-
date. Mediul înconjurător a degradat esenţial din ca-

uza activităţii umane întreprinse atît la nivel mondial, 
cît şi cel local. De exemplu, oamenii au încetat să se mai 
gîndească la consecinţele, ce pot fi cauzate mediului şi 
sănătăţii populaţiei în rezultatul activităţilor desfăşu-
rate. În prezent oamenii nu conştientizează ce conse-
cinţe nefaste le pot aduce societăţii deşeurile.

Sarcina noastră rezidă în evitarea modului de 
acumulare şi eliminare a deşeurilor la gropile de gunoi, 
de a contribui la implementarea sistemelor europene 
de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor. Pentru 
a supravieţui, pentru a face să renască frumuseţea pe 

acest pămînt, toată lumea, cu mic, cu mare, trebuie 
să se implice activ, astfel încît deşeul generat să nu fie 
aruncat, dar să fie utilizat pentru obţinerea profitului. 
Doar astfel vom căpăta frumuseţea ulterioară şi zîm-
betul pe faţă. 

O altă metodă de reanimare a mentalităţii, de a 
aduce la viaţă sistemul de gestionare a deşeurilor este 
conştientizarea populaţiei şi, în primul rînd, a genera-
ţiei tinere. În prezent mulţi cetăţeni nici nu bănuiesc 
amploarea problemei. Deprinderea oamenilor de a 
arunca deşeurile trebuie schimbată la toate nivelurile 
indiferent de funcţia ocupată în circuitul productiv şi 
de consum al bunurilor materiale. Afirm cu toată certi-
tudinea că în acest domeniu este necesară o adevărată 
revoluţie psihologică. 

Republica Moldova ar putea deveni o ţară cura-
tă şi prosperă, în care ar fi lumină şi căldură. Gunoiul 
menajer trebuie conceput ca o posibilă soluţie a pro-
blemei energetice şi nu ca pe o povară pentru localită-
ţile din ţară, fiind îngropat la zeci de metri adîncime, 
pentru a polua apele subterane zeci şi zeci de ani. Con-
struirea unui incinerator de deşeuri ar putea reduce 
semnificativ plăţile din facturile pentru energia termi-
că, gradul de poluare, precum şi dependenţa oraşului 
faţă de combustibilii de import, iar colectarea şi reci-
clarea deşeurilor regenerabile, precum şi construirea 
unor depozite de compostare a deşeurilor organice vor 
aduce mari beneficii de pe urma gestionării corecte a 
deşeurilor. 

 Alexandru Golic,
 Directorul Revistei
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CONVENŢIA CE AR PUTEA SCHIMBA MEDIUL

În perioada 7-11 octombrie 2013, la Kumamota, 
Japonia, a avut loc semnarea de către Repu-
blica Moldova a noii Convenţii Internaţionale 

privind Mercurul. Convenţia Minamata privind mercurul 
a fost adoptată la 10 octombrie 2013. Aceasta are drept 
scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului de emisiile 
de mercur metalic. Ce speranţe îşi pune tineretul şi adul-
ţii o dată cu semnarea Convenţiei? În primul rînd, imple-
mentarea din partea autorităţilor de mediu a unor acţiuni 
privind eliminarea progresivă a unei game de produse şi 
procese tehnologice în care persistă mercur, inclusiv a dis-
pozitivelor medicale, becurilor economice şi a celor fluo-
rescente şi luminescente utilizate pe larg de către persoa-
nele fizice şi juridice, baterii şi acumulatorii portabili etc.  

Este necesară stabilirea unor măsuri de control şi 
eliminarea mercurului din echipamentele de iluminare 

scoase din uz, care practic nu sunt colectate şi nici reci-
clate, fiind aruncate în amestec cu alte deşeuri la gropi-
le de gunoi. Acest aspect este dezvoltat pe larg în ţară, 
populaţia fiind îngrijorată de atitudinea nepăsătoare a 
autorităţilor publice centrale şi locale faţă de conţinutul 
de mercur ce se elimină prin subsoluri şi depozite de la 
lămpile defectate şi stricate cu vapori de mercur, care nu 
sunt colectate şi reciclate cu anii, aducînd prejudicii me-
diului şi sănătăţii populaţiei. Regretăm faptul că autorită-
ţile de specialitate nu iau în dezbatere problema în cauză, 
nu se familiarizează cu materialul publicat în numărul 2 al 
Revistei „MD”, cu denumirea_Lafarge Ciment Moldova şi 
nu se implică activ în acest proces al asigurării securităţii 
statului în domeniul protecţiei mediului. 

Mai mult decît atît, Republica Moldova s-a angajat 
să includă obiectivele Convenţiei Minamata în legislaţia 
naţională şi să se implice alături de celelalte state ale UE 
în elaborarea de norme legislative, continuând să reducă 
emisiile de mercur prin colectarea şi reciclarea deşeurilor 
mercurice. 

Cu regret, în actele normative aprobate de guvern 
prin hotărîrile privind Strategiile de gestionare a deşeurilor 
şi a celei de mediu nu se vorbeşte nimic despre acest de-
şeu toxic ce prezintă un mare pericol pentru ţară. Totodată, 
afirmăm că populaţia ţării doreşte implementarea acestei 
Convenţii cît mai curând posibil. Ultimul cuvînt îl vor avea 
Ministerul Mediului şi alte autorităţi autohtone implicate 
în procesul asigurării sistemului energetic din ţară.

INIŢIEREA ACTIVITĂŢILOR DE REAMBALARE şI DISTRUgERE A PESTICIDELOR

La 24 iunie 2014, ministrul Mediului, dna Va-
lentina Ţapiş, a efectuat o vizită de lucru la 
Comrat, prilejuită de începerea lucrărilor de 

eliminare a stocurilor de pesticide învechite din zonele de 
centru şi sud ale Republicii Moldova. Activităţile respecti-
ve sunt realizate în cadrul proiectului „Eliminarea stocuri-
lor de pesticide inutilizabile şi interzise cu riscuri majore”, 
finanţat din Fondul Ecologic Naţional, şi au drept scop 
lichidarea întregului stoc de pesticide lichide şi ambalaj 
contaminat, rezultate din agricultură, ecologie, situaţii 
excepţionale şi sănătăţii publice din autonomia Găgăuză, 
raioanele Basarabeasca şi Leova.

Oficialul a menţionat impactul negativ major al 
deşeurilor de pesticide asupra mediului şi populaţiei, 
acestea păstrându-se pe parcursul mai multor ani în de-
pozitele din regiune şi, totodată, a subliniat importanța 
eliminării cât mai urgente a acestora şi a apreciat efortu-
rile depuse de autorităţi în această direcţie, precum şi su-
portul considerabil al partenerilor de dezvoltare externi. 
Potrivit estimărilor, întregul stoc de pesticide lichide şi 
ambalaj contaminat din depozite va fi eliminat până în 
luna octombrie 2014.

În cadrul şedinţei au fost abordate şi alte probleme 
de mediu, cu care se confrunta autorităţile şi populaţia 
din zonă. Între acestea – aprovizionarea cu apă potabilă 
de calitate, sisteme de canalizare, gestionarea deşeurilor 
menajere, starea fâşiilor silvice de protecţie etc. Mediului
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MODERNIzAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE PRIN INTERMEDIUL CREĂRII UNUI 
SISTEM REgIONAL DE MANAgEMENT INTEgRAT AL DEşEURILOR

Luni, 23 iunie 2014, a avut loc şedinţa cu pri-
vire la stadiul actual al dezvoltării Studiului 
de Fezabilitate privind crearea infrastructurii 

pentru un sistem regional de management integrat al 
deşeurilor, elaborat în cadrul proiectului „Modernizarea 
serviciilor publice locale”. 

Şedinţa a fost organizată de către Ministerul Me-
diului în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor şi Agenţia de Cooperare Internaţională a 
Germaniei (GIZ) şi a fost prezidată de către viceministrul 
mediului dl Lazăr Chirică.

Elaborarea Studiului de Fezabilitate urmează a fi 
efectuată de către GIZ, reieşind din Planul de acţiuni la 
Strategia de gestionare a deşeurilor în Regiunea Sud şi se 
înscrie în obiectivele Strategiei de gestionare a deşeurilor 
în Republica Moldova pentru anii 2013-2027. 

Activităţile derulate în cadrul proiectului „Moder-
nizarea serviciilor publice locale” sunt susţinute integral 
de către Ministerul Mediului şi Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Construcţiilor, care sunt parteneri ai proiectului 
menţionat, şi se realizează cu suportul Grupului de lucru 
al Proiectului pentru RD Sud - subzona de management 
III (raioanele Cahul, Cantemir şi Taraclia), RD Centru - sub-
zona de management II (raioanele Nisporeni, Ungheni şi 
Calăraşi), RD Nord - subzona de management II (Briceni, 
Donduşeni, Edineţ).

Echipa de experţi a identificat şi a analizat mai mul-
te amplasamente potenţiale pentru depozitele regionale 
de deşeuri, propuse de Grupul de lucru pentru Proiect, 
ţinînd cont de anumite criterii de infrastructură şi operare, 
hidrologice, distanţa minimă faţă de sursele de apă, etc. În 
rezultatul examinării, s-a convenit că amplasamentele din 
or. Cahul (RDSud), s. Zagarancea (RDCentru) şi s. Ruseni 
(RDNord) reprezintă terenuri ce corespund cerinţelor pre-
liminare pentru construirea depozitelor regionale. Am-
plasamentele au fost examinate în comun cu autorităţile 
publice locale şi inspecţiile teritoriale. 
În cadrul şedinţei au fost enunţaţi paşii următori axaţi pe:

•	Selectarea finală a terenurilor;
•	Elaborarea opţiunilor şi analizelor de gestionare a 

deşeurilor;
•	Evaluarea costurilor;
•	Elaborarea conceptelor de proiecte viabile pentru 

investiţii;
Definitivarea documentaţiei de Evaluare a Impac-

tului asupra mediului şi a Studiului de Fezabilitate.
Totodată, au fost puse în discuţie posibilităţile de 

extindere a Studiilor de fezabilitate pentru alte subre-
giuni, în scopul continuării activităţilor de gestionare a 
deşeurilor, conform procedurii stabilite de legislaţia în 
vigoare. 

TABĂRA DE VARĂ „ENERgEL”A ADUNAT AVOCAŢII ENERgIEI ECO

În perioada 8-18 iulie 2014, în satul Răculeşti, 
r-nul Criuleni, şi-a desfăşurat activităţile cea 
de-a treia ediţie a Taberei de vară ENERGEL, pri-

ma având loc în vara anului 2012. Tradiţional, tabăra de 
vară reuneşte copii din comunităţile rurale, Proiectul re-
zida în  instalarea din contul fondurilor europene a cen-
tralelor termice pe bază de biomasă. Ediţia din acest an a 
reunit copiii din satele în care au fost aduse tehnologii eco 
în perioada 2013 – 2014.

În cadrul Taberei de Vară Eco ENERGEL, aflată la cea 
de-a treia ediţie, 100 de copii din clasele VII-VIII din 13 ra-
ioane şi UTA Gagauz-Yeri învaţă cum să producă energie 
din sursele naturii şi cum să o consume eficient. Tabăra de 
vară este o iniţiativă a Proiectului Energie şi Biomasă, fi-
nanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat, implementat 
de PNUD Moldova.

La 16 iulie curent, promotorii energiei eco au îm-
părtăşit cunoştinţele lor cu Ambasadorul UE în R. Moldo-
va, Pirkka Tapiola; Reprezentantul rezident permanent 
PNUD Moldova, Nicola Harrington-Buhay; Directorul 
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Mihai Stratan şi co-
piii acestora, aflaţi în vizită la Tabăra de vară ENERGEL. 

„Eu şi copii mei avem o deosebită plăcere să fim pre-

zenţi aici şi să vedem entuziasmul copiilor veniţi din toate 
colţurile ţării pentru a promova şi utiliza energia regenera-
bilă.  Copiii de la Tabăra de vară Energel sunt viitorii tineri şi 
adulţi care vor lua decizii responsabile pentru viitorul ţării. 
Energia durabilă  se dezvoltă doar într-o societate durabilă. 
Sunt convins că promotorii energiei eco pe care i-am cunos-
cut azi pot crea şi, ulterior, conduce o asemenea societate”,  a 
declarat Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene 
în Republica Moldova.
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„Tinerii au fost dintotdeauna veriga schimbării. Ti-
nerii de la Tabăra de vară Energel sunt promotori valoroşi ai 
energiei regenerabile. Ei ştiu beneficiile utilizării energiei so-
lare, eoliene, hidraulice sau din biomasă şi le promovează în 
propria familie, comunitate, ţară. Sunt convinsă că, în afară 
de noii prieteni pe care şi i-au făcut, ei vor pleca de aici cu noi 
cunoştinţe, abilităţi, convingeri ce îi vor ajuta la îndeplinirea 
cu succes a misiunii de a fi avocat al energiei din natură”, a 
afirmat Nicola Harrington-Buhay, reprezentant rezident 
PNUD Moldova.

În anul de învăţământ 2013-2014, circa 1,500 elevi 
din 21 de şcoli au studiat cursul de energie regenerabilă şi 
eficienţă energetică.  De la lansarea Proiectului Energie şi 
Biomasă (2011) şi până în 2014, acest curs a fost predat în 
352 de şcoli din toate raioanele republicii, cuprinzând în 
total cca 19000 de copii. „Împreună cu colegii de la Delega-
ţia Uniunii Europe în Moldova, Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare şi Proiectul Energie şi Biomasă, iniţiem 
schimbări de amploare pentru Republica Moldova. Aceste 
schimbări nu sunt posibile fără implicarea directă a copii-
lor, deoarece ei  sunt viitorul nostru şi nu exagerez spunând 
acest lucru. Doar împreună: şi cei maturi, şi cei mici putem 
asigura un viitor cît mai frumos pentru ţara noastră”, a sus-
ţinut Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă 
Energetică.

Oaspeţii au fost entuziasmaţi mult de proiectele im-
plementate de copii, precum şi de modalitatea de promo-

vare a energiei durabile, încît chiar, împreună cu copii, au 
îmbrăcat maiouri cu lozinca de susţinere a energiei verzi.

Iniţiativa educaţională privind energia regenerabi-
lă şi eficienţa energetică  este desfăşurată în parteneriat 
cu Institutul de Formare Continuă şi Centrul Republican 
pentru Copii şi Tineret ”Gutta-Club” şi a cuprins la început 
doar comunităţile ce îşi conectau şcolile, grădiniţele la sis-
teme de încălzire pe  bază de biomasă în cadrul Proiectu-
lui UE-PNUD „Energie şi Biomasă”. Începând cu anul 2013, 
cursul de energie regenerabilă şi eficienţă energetică a 
fost inclus în lista disciplinelor opţionale printr-o decizie a 
Ministerului Educaţiei şi este accesibil pentru toate şcolile 
din Republica Moldova.  

Agenţia pentru Eficienţă Energetică

PROIECTE DE MEDIU fINANŢATE DIN fONDUL ECOLOgIC NAŢIONAL

Luni, 21 iulie 2014, ministrul Mediului, dna Val-
entina Țapiş, a avut o întrunire cu primarii ben-
eficiari ai proiectelor aprobate spre finanţare 

din Fondul Ecologic Naţional, în cadrul căreia au fost puse 
în discuţie problemele de mediu cu care se confruntă 
localităţile şi modalităţile de soluţionare a acestora. 

Întrunirea a finalizat cu semnarea contractelor de 
cofinanţare din Fondul Ecologic Naţional a proiectelor 
din domeniul aprovizionării cu apă, canalizării şi epurării 

apelor uzate, al gestionării 
deşeurilor, reparaţiei şi 
consolidării digurilor de 
protecţie ş.a.

Ministrul Valentina 
Țapiş a menţionat rolul 
autorităţilor publice locale 
atît în realizarea şi moni-
torizarea proiectelor, cît şi 
în asigurarea durabilităţii 
lor. Beneficiarii proiectelor 
au subliniat importanţa 
suportului financiar acor-
dat din Fondul Ecologic 
Naţional pentru dezvoltarea 

localităţilor şi creşterea nivelului de trai al populaţiei.
Din cele 109 proiecte finanţate cu suportul finan-

ciar al FEN doar 4 proiecte sunt din domeniul gestionării 
deşeurilor, sau 3,7 % din totalul proiectelor, ceea ce 
constituie 6,5 % din suportul financiar. Această practică 
se repetă din an în an în pofida situaţiei critice create în 
domeniul gestionării deşeurilor. Majoritatea proiectelor 
sunt destinate problemelor de asigurare cu apă şi canali-
zare, reconstrucţia sistemelor de apeduct etc. (76,5%) MD
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Printre proiectele care vor fi realizate cu suportul financiar al FEN în domeniul gestionării deşeurilor se numără:

Eliminarea stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise cu ris-
curi majore – Etapa a II-a

EMP „Oficiul Managementul 
Durabil” POP 1 200 000

Consolidarea şi dezvoltarea Serviciului de Salubrizare în r-nul 
Teleneşti (8 localităţi) - Etapa I

ÎM „Serviciul de salubrizare 
Teleneşti” 500 000

Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în r-nul 
Cimişlia - Etapa I Consiliul raional Cimişlia 5000000

Asistenţa tehnică pentru gunoiştile din raionul Briceni (Larga, 
Pavlovca, Cotiujeni, Medveja, Coteala, Hlina, Berlinţi, Beleavinţî)

Primăria com. Larga, r-nul 
Briceni 982500

TOTAL 7682500

AMENDA TREBUIE SĂ DEVINĂ ULTIMUL INSTRUMENT
Începînd cu anul 2007, sancţiunile fiscale în Moldo-

va au crescut, fără a corespunde cu mărimea prejudiciului 
cauzat statului. Aceleaşi amenzi sunt aplicate şi compani-
ilor cu zece angajaţi şi rulaj de o sută de mii, şi companii-
lor cu rulaje de o sută de milioane de lei.

„În cadrul depistării unei erori de către inspectorul 
fiscal, trebuie de constatat că acest lucru nu a fost făcut in-
tenţionat şi doar după efectuarea tuturor controalelor să 
fie sancţionată întreprinderea, afirmă expertul în domeniul 
politicii fiscale, dna Liliana Agarkova. Iar în prezent, din câte 
cunoaştem, iniţial, contribuabilii sunt pedepsiţi, iar apoi 
sunt stabilite circumstanţele. În primul rînd, trebuie să se 
vorbească nu despre mărimea amenzii, ci despre metode-
le de aplicare a ei. În activitatea desfăşurată cu contribu-
abilii amenzile trebuie să devină ultimul instrument, dar 
nu primul. În primul rînd, funcţionarii trebuie să privească 
încălcările fiscale prin prisma principiului constituţional al 
prezumţiei nevinovăţiei”. Funcţionarii recunosc că în do-
meniul administraţiei fiscale există un şir de probleme, dar 
ele, cîtuşi de puţin, sunt soluţionate. De exemplu, actual-
mente la Fisc accentul se pune pe recalificarea personalu-
lui-inspectorii trebuie să fie nu supraveghetorii, ci prietenii 
oamenilor de afaceri. Viorel Rusu afirma că, la  momentul 
actual, întreprinzătorilor li se aplică amenzi prea mari, ceea 
ce contravine Codului Fiscal. Cu atît mai mult, acestea nu 
sunt reale într-o ţară unde 98% îl constituie business-ul 
mic. „Totodată, pedepsele dure vorbesc despre faptul că 
statul nu este în stare să creeze un mediu de afaceri, în care 
impozitele ar fi fost plătite benevol. De aceea, mediul de 
afaceri propune aprobarea amenzilor care vor corespunde 
încălcării  comise de către contribuabil”. 

Auditorul dna Tatiana Grinik a menţionat că „tre-
buie stabilit factorul daunei directe adusă bugetului de 
către contribuabil, adică este necesar să fie stabilit clar: ce 
impozit (taxă) a fost redus şi cu cît. Dacă niciun  impozit 
(taxă) nu a fost micşorat, atunci sancţiunile nu trebuie 
aplicate. Poate fi aplicată o măsură disciplinară ca aver-
tizarea, a cărei acumulare va indica asupra intenţiilor rele 
ale contribuabilului” Experţii consideră, de asemenea, că, 
în pofida declaraţiilor celor de la Fisc, „amenzile continuă 
să fie utilizate drept instrument al acumulărilor suplimen-
tare la buget, dar nu ca măsură de evitare a altor încălcări 

fiscale”. În replică Serviciul Fiscal declară că unele amenzi 
deja au fost reduse. Potrivit şefului Direcţiei metodologice 
a Serviciului Fiscal de Stat, Viorel Sîrbu, „ unele probleme 
deja au fost soluţionate. De exemplu, în ceea ce priveş-
te planificarea controalelor. Totodată, în bugetul de stat 
2014 deja nu mai există capitolul „amenzi fiscale”.

Începînd cu anul 2007, sancţiunile fiscale în Mol-
dova au crescut constant, fără a corespunde cu mărimea 
prejudiciului cauzat statului. Aceleaşi amenzi sunt apli-
cate şi companiilor cu zece angajaţi şi rulaj de o sută de 
mii, şi companiilor cu rulaje de o sută de milioane de lei. 
Respectiv, aceleaşi sancţiuni se reflecta în mod diferit asu-
pra activităţii întreprinzătorilor.  În anul 2012, mărimea 
amenzilor pentru diferite încălcări ale legislaţiei fiscale a 
fost majorată de cîteva ori. În special, amenda pentru îm-
piedicarea controlului fiscal, precum şi neexecutarea pre-
scripţiilor organului fiscal, 
s-a majorat de la 3 mii pînă la 
10 mii de lei. Amenda pentru 
desfăşurarea activităţii fără 
utilizarea aparatelor de casă 
a crescut de la 6 mii pînă la 
10 mii de lei. Totodată, pen-
tru a doua încălcare de acest gen, amenda va constitui 25 
mii de lei, iar pentru trei încălcări şi mai mult - 50 mii de lei 
pentru fiecare caz.  

Amenda pentru neasigurarea integrării rapoarte-
lor fiscale, a documentelor contabile sau lipsa evidenţei 
contabile s-a majorat de la 30 mii de lei pînă la 50 mii de 
lei. Totodată, amenda pentru lipsa mărcilor de acciz pe 
mărfuri, utilizarea mărcilor de acciz falsificate sau cu ter-
menul expirat va constitui 50 mii de lei, în primul caz, şi, 
respectiv, 100 mii de lei şi 250 mii de lei în cel de-al doilea 
şi al treilea caz. Sancţiunile administrative pentru neînre-
gistrarea facturii fiscale în registrul electronic comun au 
crescut de la 1,8 mii de lei pînă la 3,6 mii de lei pentru fie-
care factură neînregistrată, dar nu mai mult de 108 mii de 
lei pentru toate facturile neînregistrate în termenul stabi-
lit. Totodată, trebuie de menţionat că încă la învestirea în 
funcţie a şefului Serviciului Fiscal, dl Ion Prisăcari, acesta a 
declarat că nu va pune accentul pe colectarea amenzilor. 
„Bugetul este constituit nu din sancţiuni, ci din impozite”. 

Olga MARCENCO  
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VICEMINIsTRUL MEDIULUI DoRIN 
DUşCIAC A PARTICIPAT LA LUCRĂRILE 
fORUMULUI NAŢIONAL BIOENERgETIC

Vineri, 18.07.2014, viceministrul Mediului Do-
rin Duşciac a participat la lucrările Forumului 
Naţional Bioenergetic „Combustibilul solid 

din biomasă – alternativă durabilă pentru
securitatea energetică a Republicii Moldova”. În lua-

rea sa de cuvânt, dl Dorin Duşciac a menţionat importanţa 
acestei reuniuni în vederea promovării utilizării combusti-
bilului produs din sursele regenerabile de energie pentru 
toate sectoarele economiei naţionale. Implementarea în 
Republica Moldova a unui model nou de dezvoltare eco-
nomică, bazat pe valorificarea potenţialului resurselor lo-
cale de energie, va contribui la reducerea vulnerabilităţii 
ţării noastre la diferiţi factori de risc şi la diminuarea gra-
dului de dependenţă al economiei naţionale de importul 
surselor primare de energie şi la conservarea capitalului 
natural de care dispunem. 

Energia regenerabilă este cea provenită din ma-
teria biologică - reziduurile forestiere, resturile alimenta-
re, deşeurile animaliere, culturile energetice. Centralele 
energetice bazate pe biomasă produc energie prin valo-
rificarea deşeurilor agricole, industriale sau menajere, în 
arzătoare, alături de cărbune, ţiţei sau gaze, sau prin con-
vertirea biomasei în gaze combustibile care pot substitui 
arderea gazelor naturale. 

 În ultimul timp, utilizarea biomasei a crescut con-
siderabil în mai multe ţări ale lumii. Republica Moldova, 
de asemenea, dispune de un potenţial mare de producere 
a energiei din surse regenerabile. Biomasa poate asigura 
cu uşurinţă peste 20% din necesităţile energetice ale ţării. 
Într-un şir de localităţi, instituţiile publice sunt alimenta-
te cu energie termică obţinută de la arderea biomasei, în 
special a paielor balotate. Utilizarea durabilă a energiei 
impune folosirea surselor regenerabile oriunde. Acest lu-
cru are un impact pozitiv şi asupra calităţii factorilor de 
mediu, prin limitarea poluării. MM

sToP, 
SUBSTANŢELOR 
PERICULOASE!

BĂLŢI
Deşeurile toxice formate pe parcursul anului 2013 

constituie 52,29 tone, dintre care - 53,6 tone au fost ne-
utralizate sau transferate altor întreprinderi, majoritatea 
din ele  păstrîndu-se pe teritoriul întreprinderilor în de-
pozite improvizate. Cantitatea acestora este următoarea:
- 2,83 tone de deşeuri cu conţinut de cianură se păstrea-

ză pe teritoriul S.A. „Baza Albă”;
- 27,885 tone de pesticide inutilizabile şi interzise se păs-

trează pe teritoriul S.A. „ Porumb”;
- 12,014 tone de pesticide inutilizabile şi  50,0 tone de 

seminţe de sfeclă de zahăr, tratate, cu termen de germi-
naţie expirat, au dispărut din depozitele S.A. „ Semger”;

- 58,33 tone de sediment galvanic se păstrează în contai-
nere metalice la S.A. „Răut”;

- 48235 becuri luminescente necolectate centralizat şi 
nici reciclate se află în condiţii de nesiguranţă ecologică;

- 37,5 tone de deşeuri medicale sunt considerate peri-
culoase, dintre care 29,5 tone au fost transmise pentru 
reciclare şi neutralizare diferiţilor agenţi economici;

În total, la finele anului 2013 au fost acumulate 
576,5 tone deşeuri periculoase.

IALOVENI
Toate deşeurile periculoase de ferocianură, care se 

păstrează pe teritoriul fabricilor de vin din raionul Ialoveni, 
constituie 493,171 tone, acestea păstrîndu-se în rampe 
special amenajate, accesul către acestea fiind interzis. Pe 
parcursul anului 2013, s-au format 12,44 tone de deşeuri 
periculoase, dintre care 3,84 tone compuşi de cianură, 3,8 
tone deşeuri petroliere, 2,9 tone deşeuri cu conţinut de 
plumb, 1,9 tone deşeuri spitaliceşti, 1403 lămpi fluores-
cente şi 96 de termometre. În total, la finele anului 2013 
s-au acumulat 523,34 tone de deşeuri periculoase.

CAHUL
În perioada anului 2013, pe teritoriul raionului Ca-

hul au fost depozitate 309,275 tone deşeuri periculoase, 
inclusiv 236,4 tone deşeuri cu conţinut de compuşi de ci-
anură, care s-au concentrat la S.A. Fabrica de vin Slobozia 
Mare şi la Fabrica de vin „Trifeşti”, 72,725 tone chimicale şi 
pesticide inutilizabile ambalate şi depozitate la Comple-
xul de porci „Becon” şi  10,2 tone deşeuri spitaliceşti. La 
sfîrşitul anului au fost colectate 17480 lămpi fluorescen-
te cu mercur, dintre care 5890 unităţi au fost colectate în 
anul 2013. După cum se menţionează în Raportul anual 
2013 al Agenţiei Ecologice Cahul, de problemele ce ţin 
de colectarea şi reciclarea deşeurilor periculoase nu este 
nimeni preocupat, de aceea stocurile cresc în continuare.

ORHEI
Conform raportului anual al Inspecţiei Ecologice 

Orhei, pe parcursul anului 2013, în raion nu s-au format 
deşeuri periculoase. Nivelul cantităţilor de deşeuri forma-
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te în anul 2012, în volum de 379,3 tone, a rămas neschim-
bat pînă la finele anului 2013. O atare situaţie, în viziunea 
redacţiei, nu corespunde realităţii. Propunem autorităţilor 
teritoriale de mediu şi de statistică să examineze situaţia 
creată în domeniul formării deşeurilor periculoase în pro-
cesul de activitate  al întreprinderilor industriale.

CIMIŞLIA
Pe parcursul anului 2013 au fost formate diferite 

cantităţi de deşeuri periculoase, cum ar fi: 58,4 tone cia-
nură au fost stocate la întreprinderea S.A. „Vita- Glia” (s. Fe-
tiţa), 0,213 tone de produse petroliere, stocate în butoaie 
de metal la staţia de epurare a bazei petroliere din s. Mi-
hailovca, iar de la staţia PECO „BEMOL”-RETAIL” deşeurile 
petroliere se colectează şi se expediază la Portul maritim 
„Giurgiuleşti”. De la instituţiile medicale au fost colectate 
2204 kg de deşeuri infecţioase, supuse incinerării prin ar-
dere, şi 140 kg de deşeuri radioactive, care au fost expe-
diate întreprinderii CP „Entuziast” din municipiul Chişinău. 
În total, la începutul anului 2014 în raion sunt depozitate 
peste 50,3 tone deşeuri periculoase.   

Colectarea deşeurilor periculoase, generate atât în 
gospodăriile particulare, cît şi de la întreprinderile şi or-
ganizaţiile publice şi private nu se efectuează planificat, 
nu sunt create firme specializate în domeniu şi din aceste 
considerente colectarea lor se efectuează haotic de către 
unele persoane fizice fără respectarea normelor sani-
taro-ecologice.

SURSA: Informaţiile aparţin Agenţiilor şi Inspec-
ţiilor Ecologice Teritoriale.
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VITALIE CURARARI

INSPECTORII DE STAT PENTRU 
ECOLOGIE NU VOR FI IUBIŢI MULT TIMP 
DE CĂTRE RĂUFĂCĂTORI

A trecut deja un an de cînd Inspectoratul Ecologic de Stat are un nou şef. În această funcţie a 
fost desemnat dl Vitalie CURARARI, colonel de poliţie. Dl Vitalie CURARARI are o experienţă bogată 
de funcţionar public, este originar din părţile Donduşenilor (s. Corbu), provine dintr-un neam de gos-
podari, cu dragoste de natură şi mediul care ne înconjoară. Domnia sa a acceptat această funcţie 
deoarece intenţionează să schimbe lucrurile în bine. Dumnealui îi pasă de destinul neamului nostru. 
Venirea din organele de interne în funcţia de şef al Inspectoratului Ecologic de Stat a dlui Vitalie Cura-
rari n-a fost ceva neaşteptat pentru angajaţii acestei instituţii din cadrul Ministerului Mediului. 

În ultimii zece ani, în această funcţie au fost numiţi 5 foşti lucrători din organele afacerilor in-
terne. Pentru dl Vitalie Curarari urmează o perioadă dificilă. Dumnealui este, din cîte am reuşit să 
văd pînă acum, un om hotărît. Nu cred că va trece cu vederea peste abaterile de la lege, comise de 
către agenţii economici din ţară. Cred că va reuşi să-şi pună în aplicare planurile, să fie persoana care 
va face ordine în domeniul cu cel mai mare impact asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, începînd 
cu depozitarea corespunzătoare a deşeurilor şi terminînd cu stoparea tăierilor ilicite ale arborilor în 
fondul forestier şi spaţiile verzi. 

În cele ce urmează, vă propunem un interviu cu şeful Inspectoratului Ecologic de Stat, 
dl Vitalie CURARARI. 
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MD. Ce va aduce nou în activitatea IES venirea dum-
neavoastră la conducerea acestuia?

Vitalie CURARARI: Apreciez tot ceea ce a făcut predece-
sorul meu şi voi continua şi pe viitor să susţin şi să imple-
mentez ideile acestuia. Voi face tot posibilul să ridic pre-
gătirea profesională a angajaţilor prin cursuri care le-ar 
avansa nivelul de cunoştinţe. Dorim să creăm un Centru 
de pregătire a cadrelor nu doar din sistemul nostru, ci şi a 
specialiştilor de mediu din alte ramuri ale economiei na-
ţionale. Acesta, cred eu, trebuie să fie un pas important 
pentru că în viaţa cotidiană au loc schimbări esenţiale în 
toate domeniile de activitate, iar noi, ca instituţie speci-
alizată în domeniul protecţiei mediului, trebuie să fim 
pregătiţi pentru aceste schimbări. Din punct de vedere 
legislativ, încercăm să examinăm care sunt lacunele şi 
contradicţiile în actele legislativ-normative, pentru îmbu-
nătăţirea pachetului legislativ, astfel încît să putem avea 
cadrul legal de intervenţie  ce ţine de efectuarea contro-
lului ecologic de stat, inclusiv în domeniul  gestionării co-
respunzătoare a deşeurilor. 

Este necesar de a completa şi modifica majoritatea 
actelor normative şi legislative adoptate în anii 90, care 
practic nu mai funcţionează, fiind elaborate pentru alt sis-
tem de dezvoltare a ţării. Vom propune pentru aprobare 
şi un proiect de lege privind controlul ecologic de stat, se 
va face un demers referitor la aprobarea unei hotărîri de 
Guvern, prin care se va modifica structura Inspectoratului, 
se va propune divizarea acestei structuri în două instituţii, 
prin crearea Agenţiei de Mediu şi a Gărzii de Mediu, struc-
tură nouă ce se va ocupa direct de controlul ecologic de 
stat. Agenda de activităţi a IES este foarte mare. Avem în 
program acţiuni de control privind defrişările şi depozita-
rea necorespunzătoare a deşeurilor de către persoanele 
fizice şi juridice. Vom efectua o inventariere a tuturor sur-
selor de poluare fixe şi mobile. A apărut necesitatea de a 
controla prezenţa structurilor şi a autorizaţiilor de gestio-
nare a deşeurilor la agenţii economici antrenaţi în dome-
niul colectării şi reciclării deşeurilor, biomasei etc.  

MD. Puteţi să numiţi unele din problemele cu care v-aţi 
confruntat de la venirea în această funcţie?

Vitalie CURARARI: La ora actuală sunt foarte multe pro-
bleme ce necesită o atenţie mai mare. În primul rînd, este 
necesar de a cunoaşte poluarea reală a mediului de la sur-

sele fixe şi mobile de poluare. Anual IES eliberează sute 
de autorizaţii, dar nu a întreprins acţiuni de inventariere şi 
monitorizare a acestor surse staţionare, care pe parcursul 
anilor au suferit multe schimbări atît din punctul de vede-
re al proceselor tehnologice, cît şi al dezvoltării capacită-
ţilor de producţie. Prin aceste inventarieri vom determina 
gradul de poluare real şi concomitent vor fi revăzute şi plă-
ţile pentru poluare, care se transferă la fondurile ecologice.
De exemplu, în ultimii 20 de ani numărul autovehicule-
lor în ţară a crescut triplu şi constituie la momentul ac-
tual peste 800 mii unităţi. Aceste unităţi practic nu sunt 
supuse controlului ecologic de stat privind respectarea 
standardelor europene. Peste 80% din ele au o vîrstă de 
peste 20 de ani, majoritatea din ele poluează activ mediul. 

Este bine venit de a efectua 
o inventariere ecologică a 
acestor unităţi şi de a pre-
zenta propuneri guvernului 
pentru a întreprinde acţiuni 
de interzicere a utilizării uni-
tăţilor de transport cu o vîr-
stă de peste 20-25 de ani cu 
poluări supranormative con-
form standardelor europene. 
Necesită o atenţie deosebită şi problemele de col-
ectare, reciclare şi incinerare a deşeurilor pericu-
loase. De exemplu, deşeurile electrice uzate (lămpi 
fluorescente, economice, luminescente), care conţin 
mercur, sunt aruncate în amestec la gropile de gunoi şi 
reprezintă o adevărată bombă toxică pentru societate.

MD. Aţi menţionat problema mercurului, un metal toxic 
şi periculos pentru mediu şi sănătatea populaţiei. Ce va 
întreprinde IES în acest domeniu?

Vitalie CURARARI: Prin semnarea Convenţiei internaţi-
onale de la Minamata Republica Moldova şi-a asumat o 
serie de obligaţiuni în ce priveşte gestionarea deşeurilor 
periculoase cu mercur. 

La momentul actual, în ţară 
sunt sute de mii de lăm-
pi mercurice uzate, dintre 
care o mare parte sunt arun-
cate la gropile de gunoi. 
Cu regret, situaţia în acest domeniu rămîne  şi în conti-
nuare critică, autorităţile teritoriale de mediu nu s-au 
implicat încă activ în acest domeniu, nu se efectuează 
controale referitor la colectarea, păstrarea şi depozitarea 
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acestora, nemaivorbind de reciclarea lor. Aş menţiona că 
pe parcursul anului 2013, IES i-a fost prezentat un proiect 
de finanţare în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor 
din echipamente electrice uzate cu mercur, ce necesită 
a fi examinat suplimentar cu prezentarea argumentelor 
privind condiţiile de сolectare, reciclare şi utilizare a pro-
dusului finit. 

MD. Ce aveţi în vedere când vorbiţi despre utilizarea pro-
dusului finit?  Agentul economic îşi asumă responsabilita-
tea pentru colectarea, reciclarea şi depozitarea în contai-
nere speciale a mercurului obţinut în rezultatul reciclării. 
La momentul actual, nicio organizaţie, fie guvernamenta-
lă sau locală, nu-şi asumă responsabilitatea de a recicla 
acest produs toxic, din cauza neutilizării acestuia în indus-
tria locală. După părerea noastră, agentul economic nu 
este obligat să se implice în procesul de realizare a acestui 
produs toxic. Acest lucru ţine de competenţa organelor de 
stat împuternicite cu acest drept. Nesoluţionarea acestei 
probleme va duce şi în continuare la poluarea mediului cu 
substanţe toxice. Ce este mai bine, de a continua arunca-
rea deşeurilor toxice la gropile de gunoi, sau autorităţile 
competente să soluţioneze această problemă? Сare este 
viziunea dumneavoastră în acest domeniu?  

Vitalie CURARARI: În acest caz aveţi dreptate. Problema de 
bază constă în nepermiterea poluării mediului cu substan-
ţe periculoase. În viziunea mea, acest proces trebuie să se 
realizeze cu implicarea Ministerului Mediului, Ministerului 
Afacerilor Interne şi în ultimă instanţă şi a Guvernului. 

MD. Cum este asigurat IES din punctul de vedere al con-
trolului ecologic de stat la capitolul gestionarea deşeu-
rilor conform prevederilor directivelor UE?

Vitalie CURARARI: Trebuie să recunoaştem că la acest ca-
pitol avem foarte multe de realizat. În primul rînd, nu dis-
punem de o lege nouă a deşeurilor, de o lege a salubrizării 
localităţilor, de regulamente, precum şi de instrucţiuni în 
domeniul gestionării deşeurilor. Prin lipsa acestor docu-
mente ne arătăm atitudinea superficială faţă de acest do-
meniu. La momentul actual, Ministerul Mediului lucrează 
asupra elaborării unui set de acte legislativ-normative 
noi, care va cuprinde totalmente capitolul gestionării de-
şeurilor. Concomitent, şi IES va înainta propuneri de îm-
bunătăţire a situaţiei la capitolul controlului ecologic de 
stat în domeniul respectiv.

MD. Parlamentul European acordă o atenţie deosebită 
problemelor de interzicere a materialelor plastice şi a 
pungilor de plastic de unică folosinţă. Care este poziţia 
organelor de control ecologic în acest domeniu de acti-
vitate şi care poate fi modalitatea de taxare a acestor 
obiecte plastice şi a pungilor de unică folosinţă? 

Vitalie CURARARI: Problema poluării mediului cu mate-
riale plastice şi pungi de plastic de unică folosinţă nu este 
de ieri sau de azi, ea persistă de mai mulţi ani. În această 
perioadă de timp autorităţilor de mediu nu li s-a cerut să 
se implice în procesul de inspectare şi control al utiliză-
rii ambalajelor din plastic şi celor de unică folosinţă, de 
folosire a metodelor pentru reducerea utilizării acestor 
tipuri de deşeuri. Din păcate, nici pînă la momentul ac-
tual nu dispunem de un plan de acţiuni în acest dome-
niu şi nici mecanismul de interzicere a utilizării acestor 
ambalaje şi implementării noilor ambalaje biodegra-
dabile nu este elaborat. Unicul material la această temă 
a fost publicat în revista „Managementul Deşeurilor”. 

Practic, în cazul în care nu 
vom întreprinde acţiuni con-
crete, care trebuiau să fie 
puse în aplicare cu mulţi ani 
în urmă, efectele toxice asu-
pra mediului  şi sănătăţii vor 
fi în creştere permanentă. 
Pentru reducerea poluării mediului de la aceste deşeuri, 
susţin totalmente interzicerea utilizării acestui ambalaj în 
sistemul comercial cu introducerea unor taxe pentru uti-
lizarea anumitor tipuri de pungi din plastic cu o grosime 
de circa 40-60 microni şi utilizarea ambalajelor biodegra-
dabile din hîrtie şi textile. 

MD. Ce prezintă aceste taxe şi unde ar fi trebuit să ajun-
gă mijloacele financiare obţinute de la taxarea PET-
urilor şi pungilor de unică folosinţă?

Vitalie CURARARI: În toate ţările comunitare sunt intro-
duse taxe, plăţi pentru poluarea mediului cu ambalaje din 
plastic, care şi-au pierdut statutul de ambalaj comercial, 
devenind deşeu.  
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Preţurile la aceste ambalaje diferă de la ţară la ţară. 
De exemplu, în România costul fiecărei punguţe depinde 
de mărimea ei şi constituie 0,2-0,5 bani. Aş propune, ca 
idee, ca aceşti bani să fie alocaţi pe un subcont special al 
fondurilor ecologice locale, pentru finanţarea proiectelor 
de colectare, reciclare şi valorificare a deşeurilor din plas-
tic, în vederea implementării noilor proiecte de ambalaje 
biodegradabile (hîrtie, textile), precum şi acţiunilor de in-
formare, conştientizare şi educaţie ecologică a populaţiei. 

Luînd în considerare preju-
diciul cauzat mediului de 
la utilizarea necorespunză-
toare a PET-urilor şi pungi-
lor de unică folosinţă, este 
oportun ca ministerele de 
ramură să vină cu propuneri 
concrete în acest domeniu. 
La momentul actual, Inspectoratul Ecologic de Stat nu 
dispune de niciun act normativ, ce ar permite introduce-
rea acestor taxe pe teritoriul ţării, cu excepţia plăţilor pe 
care le achită agenţii economici pentru poluarea mediului 
la importul în ţară al acestor produse.

MD. Este cunoscut faptul că Republica Moldova nu-şi 
gestionează eficient deşeurile produse. Cum apreciaţi 
această situaţie?

Vitalie CURARARI: Consider că problemele principa-
le în domeniul gestionării deşeurilor sunt următoarele: 
necunoaşterea de către autorităţi a obligaţiunilor de co-
lectare, reciclare, valorificare şi compostare a acestora; 
infrastructura nedezvoltată în zonele urbane şi rurale, 
lipsa transparenţei la nivelul autorităţilor publice loca-
le şi al operatorilor antrenaţi în domeniul gestionării 
deşeurilor etc. La momentul actual doar un procent re-
dus din populaţie este acoperit cu servicii de salubrita-
te şi mai puţin de un procent din deşeurile municipale 
colectate sunt reciclate la nivel naţional, restul 99% se 
elimină supraaglomerînd rampele de gunoi. Din aces-
te considerente avem motive serioase de îngrijorare. 

Dacă vom lua în calcul că 
pînă la momentul actual nu 
dispunem de o lege a de-
şeurilor, conform prevede-
rilor Directivei - cadru a UE, 
atunci putem afirma că Re-
publica Moldova se află foar-

te departe de legislaţia şi 
standardele europene, dar 
şi de rigorile unui mediu în-
conjurător sănătos şi curat.   
MD. Un rol important în acest domeniu se acordă servi-
ciilor de salubritate, acestea activează de mai mulţi ani 
şi vor fi implicate direct în procesul de colectare selecti-
vă. Сare este viziunea dumneavoastră în privinţa imple-
mentării acestui sistem? 

Vitalie CURARARI: Aş propune ca serviciile de salubri-
zare cu funcţii de colectare selectivă a deşeurilor să fie 
create în fiecare primărie conform unui statut special 
aprobat la nivel de minister. Actualele, aşa-numitele ser-
vicii de salubritate, nu corespund cerinţelor. Majoritatea 
dintre acestea se consideră servicii specializate în cadrul 
întreprinderilor municipale de gestionare a fondului de 
locuinţe, aprovizionare cu apă şi canalizare sau de gos-
podărie locativ-comunală. Cu asemenea servicii nu vom 
asigura o colectare selectivă a deşeurilor. Pentru aceasta, 
va fi necesar de a crea o infrastructură bine organizată 
în fiecare localitate, care ar permite de a colecta corect 
aceste deşeuri, începînd cu una sau două fracţii. Aş pro-
pune la etapa iniţială să se introducă cît mai puţine fracţii 
de selecţie, pentru a nu crea disconfort în preajma blo-
curilor locative şi pe străzile municipiilor. Tomberoanele 
în zonele aglomerate prezintă un adevărat dezastru. 

se propune de a amena-
ja zonele amplasării tom-
beroanelor pe platforme 
bine amenajate în faţa blo-
curilor de locuit. Problema 
colectării selective nu se 
va soluţiona fără crearea 
unei infrastructuri necesa-
re pentru blocurile de locuit. 
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Cînd în faţa unui bloc sunt instalate 5-7 containere pentru 
colectarea selectivă, iar în blocurile vecine un singur con-
tainer vechi, în acest caz nu va avea loc colectarea selecti-
vă a deşeurilor, se va discredita doar ideea colectării selec-
tive. În viziunea mea, este oportun ca fiecare serviciu de 
salubrizare să dispună de o staţie manuală sau mecanică 
de sortare a deşeurilor transportate în amestec. Această 
variantă este una dintre cele mai eficiente. Aş propune de 
a începe trecerea la colectarea selectivă a deşeurilor la ni-
vel naţional în anii 2018-2020. Această perioadă de timp 
va fi suficientă pentru pregătirea de trecere la noul sistem 
de colectare a deşeurilor. Pentru a aduce programul de 
colectare selectivă la cerinţele europene, este necesară 
de o infrastructură viabilă, bine gîndită atît în localităţilor 
urbane, ci şi al celor rurale.

MD. Ce ar trebui să înţelegem prin implementarea unei 
infrastructuri viabile?

Vitalie CURARARI: Prin infrastructură se subînţelege: cre-
area punctelor de colectare, asigurarea cu tomberoane şi 
platforme de gunoi cu maşini specializate pentru trans-
portarea gunoiului, determinarea sistemului de colectare 
şi pregătirea cadrelor pentru aceste activităţi etc. În acest 
sens sunt necesare investiţii din partea statului, a investito-
rilor străini, iar producătorii de ambalaje trebuie să se impli-
ce activ în domeniul conştientizării şi educaţiei populaţiei. 

Pentru crearea unei infras-
tructuri viabile, este nece-
sar nu doar de a dispune de 
mijloace tehnice şi finan-
ciare, dar şi de a vedea ce 
responsabilităţi are auto-
ritatea publică locală, pri-
măria şi Consiliul raional. 
Sunt acestea în stare să creeze o infrastructură modernă? 
Responsabilitatea principală a primăriei este de a colec-
ta selectiv deşeurile într-un sistem organizat, iar pentru 
aceasta trebuie să-şi asume şi responsabilitatea ca „pro-
prietar al deşeurilor”. La momentul actual acest sistem or-
ganizat lipseşte, iar responsabilitatea primăriei să reduce 
la zero, lipseşte „proprietarul deşeurilor”.

MD: Puteţi concretiza ce aţi avut în vedere prin pronun-
ţarea cuvintelor „proprietarul deşeurilor”?

Vitalie CURARARI: După cum am menţionat mai sus, 
responsabilitatea principală a primăriei este de a asi-
gura colectarea selectivă a deşeurilor, concomitent şi 

„proprietarul” acestor deşe-
uri trebuie să devină primăria 
şi nu o firmă, care n-are nicio 

atribuţie faţă de gestiona-
rea deşeurilor la nivel local, 
cum ar fi cazul semnării de către primăriile locale a con-
tractelor de arendă cu o companie din România pe o peri-
oadă de 49 de ani. Din punctul meu de vedere, în momen-
tul colectării deşeurilor, proprietatea este a primăriei. De 
exemplu, am cumpărat pentru familie o maşină de spălat 
sau o sticlă de apă minerală. O dată cu procurarea acestor 
obiecte, ele au devenit proprietatea mea, iar după utili-
zarea lor, maşina am predat-o serviciului de salubritate, 
iar sticla am aruncat-o la gunoi, aşadar aceste obiecte au 
devenit deşeuri, „proprietarul” lor devenind sistemul or-
ganizat de colectare al primăriei, fie serviciul de salubri-
zare public, fie alt sistem de colectare. În acest moment 
maşina de spălat sau recipientul de plastic sunt deja ale 
primăriei. 

MD: Ce acţiuni este necesar de a întreprinde pentru 
schimbarea mentalităţii persoanelor fizice şi juridice şi 
a responsabilităţilor autorităţilor publice locale în di-
recţia salubrizării efective a localităţilor?  

Vitalie CURARARI: În primul rînd, consider necesar 
de a schimba cadrul legal, astfel încât toţi cetăţenii 
să plătească serviciul de salubrizare, deoarece orice 
serviciu public este plătit. În al doilea rînd, trebuie să 
găsim soluţii, în aşa fel, încît să descurajăm depozi-
tarea deşeurilor la depozitele finale, de a introduce 
taxa pentru depozitare, care va creşte gradual, deoa-
rece va fi mai simplu să duci gunoiul la depozitul final 
decît să faci colectarea selectivă şi reciclarea. Probabil 

ar trebui de implementat 
şi unele sancţiuni faţă de 
persoanele fizice şi juridi-
ce care aruncă deşeurile 
în amestec, neselectate. 

Această procedură poate fi efectuată de către autoritatea 
publică locală în persoana primarului, care îşi exercită în 
teritoriu atribuţia de constatare a încălcărilor legislaţiei în 
vigoare comise de persoanele fizice şi juridice, dar în ace-
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laşi timp nu dispune de pîrghiile privind curmarea acţiu-
nilor şi sancţionarea persoanelor care au comis încălcări 
ale legislaţiei în teritoriul administrat. Pentru aceasta sunt 
necesare doar unele completări şi modificări în legislaţia 
naţională. O asemenea procedură legislativă va oferi pri-
marilor pîrghiile necesare pentru gestionarea deşeurilor, 
ceea ce va contribui la realizarea scopurilor urmărite. 

MD: Conform legislaţiei în vigoare Inspectoratul 
Ecologic de Stat este principalul organ responsabil de 
efectuarea controlului ecologic de stat privind protec-
ţia mediului ambiant. Sunteţi mulţumit de rezultatele 
acestor controale?

Vitalie CURARARI: Bineînţeles. IES este organul de con-
trol de stat care are responsabilităţi la acest capitol. Acest 
organ de control îşi desfăşoară activităţile sale în baza 
unor reglementări stricte stabilite prin legislaţie. De exem-
plu, pentru a închide un obiectiv economic care poluează 
mediul, este necesar de respectat nişte cerinţe pentru a 
le prezenta justiţiei, cum ar fi cele analitice prezentate de 
laboratorul autorizat în domeniu. Când vorbim despre 
poluare, trebuie să avem în vedere trei componente de 
bază: definirea poluantului, concentraţia poluantului şi 
utilajul cu ajutorul căruia măsori gradul de poluare, ca să 
putem determina dacă s-a depăşit sau nu limita admisi-
bilă, precum şi standardizarea acestuia. Nimeni nu poate 
fi pedepsit fără a respecta aceste proceduri. Cu regret, nu 
toate controalele efectuate decurg cum ne dorim noi. 

MD: Ce probleme există în activitatea IES, care ar trebui 
reglementate de legislaţie?

Vitalie CURARARI: În primul rînd, Inspectoratul este un 
organ de control şi nu de implementare a politicii de me-
diu. Ar trebui să controlăm cum se respectă prevederile 
legale emise de Parlament şi Guvern, precum şi de auto-
rităţile centrale care elaborează politica de mediu. Însă, 
situaţia în Republica Moldova este alta. IES elaborează 
reglementări şi promovează implementarea politicii de 
mediu în teritoriu. În acelaşi timp, IES este organul abilitat 
cu dreptul de a efectua controlul de stat privind imple-
mentarea acestei politici în viaţă. O asemenea practică nu 
poate da rezultate dorite, nu este corectă din punct de 
vedere legal şi necesită de a fi schimbată.

MD: Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai 
importante schimbări pe care le va aduce semnarea 
Acordului de Asociere la UE în domeniul gestionării de-
şeurilor?

Vitalie CURARARI: Semnarea acestui acord ne obligă şi 
mai mult de a implementa tehnologii noi în domeniul 
gestionării deşeurilor. Obiectivul principal este şi va fi şi 
pe viitor reducerea la minimum a efectelor negative ale 
generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului şi să-
nătăţii populaţiei.  Politica privind deşeurile ar trebui să 
urmărească reducerea consumului de resurse şi să favori-
zeze aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor. Acordul pre-

vede schimbări în domeniul prevenirii, colectării şi reci-
clării deşeurilor, ceea ce ar însemna crearea sistemelor de 
colectare selectivă cel puţin pentru hîrtie/carton, plastic, 
sticlă şi metal.

MD: Cum poate fi schimbată această situaţie?

Vitalie CURARARI: Dorim ca aceste schimbări să se sta-
bilească clar prin legi şi hotărîri de guvern, agenţii eco-
nomici, generatori de deşeuri, producătorii, importatorii, 
comercianţii şi consumatorii trebuie să cunoască ce li 
se permite şi ce nu. Asta se poate face numai prin revi-
zuirea actelor legislativ-normative, să trecem treptat la 
acţiuni concrete în domeniu. Fiind un organ de control, 
ne întîlnim zilnic cu agenţii economici generatori de de-
şeuri, cu operatorii economici care colectează şi reciclea-
ză deşeurile, însă, cu regret, plecînd la control nu dispu-
nem de informaţia respectivă privind modalitatea în care 
agentul economic îşi onorează obligaţiunile sale. La ora 
actuală, noi nu cunoaştem cîţi importatori de echipamen-
te electrice, electronice şi electrocasnice, de anvelope, 
de baterii şi acumulatoare sunt în Republica Moldova şi 
care sunt cantităţile acestor echipamente importate?  
Cine colectează deşeurile şi ce cantitate se colectea-
ză deoarece se ştie cît de cît, dar cantitatea ce ar trebui 
colectată şi valorificată nu se ştie, deoarece aceste ţinte 
nu există în actele normative. Din aceste considerente 

se cere să avem acte nor-
mative concrete prin care 
producătorul, importato-
rul, distribuitorul să ştie 
ce trebuie să facă, să avem 
subdiviziuni specializate în 
domeniu, autorizate de că-
tre autorităţile de mediu.
MD: Cum se colaborează cu Ministerul Mediului, autori-
tăţile publice locale, cu agenţii economici şi cu cetăţenii?

Vitalie CURARARI: Această colaborare depinde de mai 
mulţi factori. Cu Ministerul Mediului avem o colaborare 
la toate compartimentele de mediu, suntem susţinuţi 
şi există o înţelegere reciprocă în procesul organizării şi 
desfăşurării acţiunilor de nivel naţional. Cu APL avem o 
comunicare la nivel de respectare a prevederilor lega-
le, le acordăm ajutorul metodologic în vederea soluţi-
onării problemelor de protecţie a mediului, iar în caz 
de încălcare a prevederilor legislative sunt pedepsiţi. 

Aş menţiona că instituţiile 
de mediu şi, în primul rînd, 
inspectorii pentru ecologie 
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n-o să fie mult timp agreaţi 
de APL, primari, agenţi eco-
nomici, cetăţeni, deoarece 
sunt văzuţi încă drept nişte 
agenţi preponderent con-
strîngători pentru anumi-
te activităţi ilegale ale lor. 
Cu regret, nu există o cultură a protecţiei mediului în ţară, 
o mentalitate clară în luarea deciziilor cu referire la efecte-
le prezente şi viitoare asupra mediului şi sănătăţii publice.  
În ceea ce priveşte agenţii economici generatori de de-
şeuri, am cîteva observaţii. În primul rînd, sunt unii care 
colectează, reciclează şi produc bunuri materiale fără a 
dispune de autorizaţii de gestionare a deşeurilor. Persistă 
şi altă categorie de agenţi economici care prezintă cu în-
tîrziere informaţiile solicitate sau în genere nu le prezintă. 
Pentru asemenea încălcări legea prevede amenzi ustură-
toare care sunt practicate rar de inspectorii din teritoriu. 
Aş menţiona că inspectorii de stat pentru ecologie nu 
stau închişi în birouri şi nici nu colectează deşeuri din par-
curi sau de pe malurile rîuleţelor, după cum cred alţii, ci 
oferă expertize, eliberează autorizaţii, efectuează inspec-
ţii şi controale ecologice în toate domeniile protecţiei me-
diului, participă activ la activităţile de înverzire a plaiului 

natal. FOTO  IPG 079 
şi pe viitor vom face tot po-
sibilul ca relaţiile dintre or-
ganele de protecţie a me-
diului şi partenerii noştri să 
se dezvolte şi în continuare, 
conform prevederilor legale. 
 
MD: Puteţi să ne prezentaţi succint rezultatele primului 
semestru al anului 2014 şi dacă sunteţi mulţumit de ele?

Vitalie CURARARI: Cred că este cazul să aduc la cunoş-
tinţa cititorilor unele rezultate obţinute pe parcursul pri-
mului semestru al anului curent. În linii generale, rezulta-
tele sunt satisfăcătoare. În total, au fost efectuate 7 678 
de controale ecologice şi inspecţii, au fost perfectate 5 
612 procese-verbale pentru diferite încălcării şi abateri 
de la normele de mediu, aplicîndu-se amenzi în sumă de 
3 557 070 lei. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat me-
diului, Agenţiile şi Inspecţiile Ecologice au calculat şi au 
înaintat pentru achitare benevolă suma de 1 724 212 lei. 
În această perioadă au fost eliberate 1 125 autorizaţii de 
mediu. Rezultatele obţinute reflectă activitatea inspec-
torilor în teritoriu şi, concomitent, ar fi de dorit ca aceste 

rezultate să reflecte situaţia actuală, care să corespundă 
prevederilor legale.

MD: Stimate dle Vitalie CURARARI ! Vă mulţumesc pentru 
bunăvoinţa cu care ne-aţi acordat acest interviu şi ne ex-
primăm speranţa că Inspectoratul va fi şi în continuare un 
bun prieten al publicaţiei noastre. Vă dorim succese!

Pentru conformitate, 
Alexandru Golic
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Alexandru golic
ECOVERDE NU-şI ONOREAzĂ 
OBLIgAŢIUNILE ASUMATE!
În adresa redacţiei revistei „Managementul Deşeurilor” s-au adresat mai mul-
ţi primari din zona de nord şi cea de centru referitor la contractele încheiate cu 
Compania “Ecoverde” din România, în domeniul gestionării deşeurilor, Compania 
respectivă deja al doilea an a dispărut de pe teritoriul Moldovei. Redacţia şi-a 
propus drept scop să examineze această situaţie începînd cu etapa lansării aces-
tui proiect, aducînd la cunoştinţa cititorului unele date 

sCURT IsToRIC:  
MENOR GROP HOLDINGS din România, preşedinte 

dl Alon PELED, şi-a asumat responsabilitatea de a lansa 
programul ecologic ECOVERDE privind managementul 
deşeurilor municipale solide în localităţile din Moldova. 
Această companie deţine dreptul de autor nr. 12158, în-
registrat de Oficiul Român pentru drepturile de autor 
(ORDA). Programul propus autorităţilor publice locale re-
prezintă o soluţie completă a problemelor de gestionare 
a deşeurilor, care prevede implementarea întregului sis-
tem de gestionare a deşeurilor, inclusiv suport financiar 
în proporţie de pînă la 100% şi suport educaţional pentru 
cetăţeni, oferind totodată servicii de înaltă calitate la ni-
vel european. În rezultatul activităţii, pe parcursul anilor 
2009-2010, ECOVERDE, prin promisiuni, a reuşit să convin-

gă autorităţile publice locale din majoritatea localităţilor 
rurale din Republica Moldova în vederea semnării con-
tractelor de parteneriat. Prin aceste promisiuni ECOVERDE 
a devenit un punct de referinţă pentru primăriile locale 
care i-au încredinţat domeniul gestionării deşeurilor pe 
o perioadă de 49 de ani, conştientizînd că prin semnarea 
contractelor cu această companie va fi organizat un sis-
tem eficient, modern şi responsabil de colectare, reciclare 
şi valorificare a deşeurilor.

Mai mult decît atît, Ministerul Mediului, prin circu-
lara nr. 01-07/363 din 9.12.2009, a salutat interesul com-
paniei de a participa la soluţionarea problemelor privind 
managementul deşeurilor municipale din localităţile 
Republicii Moldova. (textul circularei se anexează).

LANSAREA PROIECTULUI ECOLOgIC: 
La 12.12.2012, în oraşul Edineţ a avut 

loc evenimentul de lansare a proiectului eco-
logic ECOVERDE. În cadrul acestuia au partici-
pat: dl Alon Pled – preşedintele Consorţiului 
Mentor Holdings, dl Bjorn Halvarscon - şef 
adjunct al Misiunii Ambasadei Suediei la 
Chişinău, dl Stanislav Groppa, prim vicepre-
şedinte al Consiliului Directorilor Mentor 
Grup Holding Energу. Din partea Republicii 
Moldova au participat: dl Marian Lupu - pre-
şedintele Parlamentului Republicii Moldova, 
primarii localităţilor raioanelor Briceni, Edineţ 
şi Rîşcani, precum şi invitaţi din zonele înveci-
nate ale Ucrainei.   În alocuţiunea sa, dl Marian 
Lupu a menţionat că proiectul ECOVERDE 
este implementat în Republica Moldova prin 
NGH, prin intermediul căruia se vor construi o 
serie de uzine de sortare şi prelucrare a deşe-
urilor, fiecare dintre care va colecta deşeurile 
menajere şi industriale din localităţile din trei 
raioane. O asemenea uzină va fi construită în 
viitorul apropiat în raionul Edineţ şi va deservi, 
de asemenea, raioanele Briceni şi Rîşcani. În 
raionul Donduşeni va fi construită o altă uzi-
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nă similară, care va prelucra deşeurile 
din localităţile raioanelor Donduşeni, 
Ocniţa şi Soroca. 

La lansarea proiectului au par-
ticipat:   dl Constantin Cojocaru – pri-
marul or. Edineţ, care şi-a exprimat 

recunoştinţa profundă pentru asis-
tenţa  acordată în domeniul eliminării 
deşeurilor, pentru grija manifestată 
de către Compania ECOVERDE pen-
tru starea mediului. În discursul său, 
dl Ivan Ostapciuc a afirmat cu toată 
certitudinea că o asemenea uzină în 
localitate va schimba fundamental 
aspectul oraşului, vor fi prelucrate de-
şeurile industriale, care la momentul 
actual sunt aruncate, nefiind proce-
sate şi îngropate în pămînt etc. Dna 
Rodelia Vasilcov, viceprimar al raio-
nului Edineţ are o mare încredere în 

proiectil ECOVERDE, care dispune de 
toate condiţiile de furnizare a utilaje-
lor, echipamentelor şi tehnologiilor 
noi pentru a trăi într-o ţară curată şi 
frumoasă. 

A doua zi prezentarea pro-
iectului ECOVERDE a avut loc în or. 
Donduşeni, cu participarea primarilor 
localităţilor din raioanele Donduşeni, 
Ocniţa, Drochia şi ai unor localităţi ale 
raioanelor Soroca şi Rîşcani. 

În alocuţiunea sa dl Stanislav 
Groppa, prim-vicepreşedinte al 
Consiliului Directorilor Mentor Grop 
Holdings Energу, a menţionat ur-

mătoarele: „Programul ecologic 
ECOVERDE oferă o soluţie comple-
xă pentru colectarea, sortarea, şi 
reciclarea deşeurilor municipale 
solide, ceea ce înseamnă furnizarea 
serviciilor pentru toate localităţile 
din Republica Moldova. Este un nivel 
foarte înalt al tehnologiei, implemen-
tat în cadrul proiectului ECOVERDE: 
asigurarea cu containere, vehicule 
speciale pentru transportare, şi, de 
asemenea, o uzină de sortare şi reci-
clare a deşeurilor municipale solide, 
care respectă întru totul standardele 
UE, precum şi standardele, şi legislaţia 
est-europeană. Este foarte important 
că pentru implementarea proiectului 
ecologic ECOVERDE nu sunt necesare 
mijloace financiare bugetare, deoare-
ce proiectul este asigurat cu finanţare 
în proporţie de 100%. De asemenea, 
este important că la etapa urmă-

toare se va produce compost şi BIO-
combustibil, care în continuare se vor 
utiliza pentru producerea de energie 
termică şi energie electrică, ceea ce va 
oferi venituri suplimentare şi în acest 
caz tarifele pe care le achită populaţia 
în prezent nu vor fi ridicate”.

În cadrul lansării proiectu-
lui au mai luat cuvîntul dna Tatiana 
Cojocaru, vicepreşedinte al Consiliului 
raional Donduşeni, care, în alocuţi-
unea sa, a menţionat că prin realiza-

rea acestui proiect primăria în anul 
curent va avea o uzină de prelucrare 
a deşeurilor, astfel oraşul va fi curat 
şi vor fi create multe locuri de mun-
că. Un alt vorbitor, dl Semion Rotaru, 
primarul or. Donduşeni, a menţionat 
că, începând cu data de 13.12.2012, a 

demarat o nouă etapă a acestui pro-
iect, care va face ca oraşul Donduşeni 
să devină mai curat, îngrijit, un oraş 
la care locuitorii visează demult, vor-
bitorul menţionând că este mai mult 
decât convins că în viitorul apropiat 
va deveni oraşul cu care ne vom mîn-
dri în privinţa curăţeniei, a mediului 
etc. Dna Galina Zalevscaia, primarul 
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or. Ocniţa, a menţionat: „La moment, 
cînd s-a început activitatea asupra 
proiectului, mă îndoiam, nu sunt nici 
acum foarte sigură, dar, avînd în ve-
dere nivelul participanţilor la lansa-
rea proiectului şi informaţiile pe care 
le-am primit, avem încă speranţă că 
acest proiect va fi implementat, pus în 
aplicare şi vom beneficia de facilităţile 
acordate”.

sCoPUL PRoIECTULUI: 
La etapa iniţială a implemen-

tării proiectului s-a luat în considerare 
că ECOVERDE va sprijini municipali-
tatea şi pe cetăţeni pentru a pune în 
aplicare tehnologii fezabile şi ecologi-
ce pentru gestionarea tuturor tipuri-
lor de deşeuri cu oferirea următoare-
lor soluţii:
- consultativă pe problemele DMS;
- construirea structurii financiare 

legale, necesară implementării pro-
gramului:

- recrutarea facilităţii financiare nece-
sare achiziţionării echipamentului 
financiar de pînă la 100%; 

- importarea echipamentului; 
- implementarea programului;
 - post consultanţă şi sprijin menajer 

pentru municipalităţi.
În activitatea sa, ECOVERDE 

include pentru implementare 4 pro-
grame în domeniul managementului 
deşeurilor: 
1. Deşeuri municipale solide (DMS); 
2. Managementul deşeurilor solide 

(MDS); 
3. Managementul deşeurilor medica-

le (MDM); 
4. Managementul deşeurilor animali-

ere (MDA).

Pentru toate aceste 4 tipuri de 
activităţi sunt prevăzute soluţii care 
includ: colectarea deşeurilor, sortarea 
şi recuperarea materialelor reciclabile, 
tratarea deşeurilor şi neutralizarea lor. 
O parte din proiect va avea capacita-
tea de a produce energie electrică şi 

termică, subordonat criteriilor proiec-
tului. De asemenea, fiecare program 
prevede finanţarea pînă la 100%, in-
clusiv programe educaţionale pen-
tru cetăţeni etc. Spre deosebire de 
implementarea programului Deşeuri 
municipale solide, ECOVERDE propu-
ne o tehnologie unică (cu drepturi ex-
clusive) referitor la MDM şi MDA, care 
stipulează tratarea deşeurilor medica-
le şi a celor animaliere, inclusiv a celor 
mai periculoase, cu neutralizarea ma-
terialelor aflate în biohazard.

REzULTATELE PREzENTĂRII 
PRoIECTULUI:

În ambele raioane prezenta-
rea proiectului s-a finalizat cu succes. 
După cum a menţionat dl Stanislav 
Groppa, „…a sosit timpul acţiunilor 
reale privind materializarea proiectu-
lui, pe parcursul a 2,5 ani am pregătit 
pentru expertizare studiile de feza-
bilitate, iar în martie 2012 urmeza să 
începem lucrările de construire a uzi-
nelor la Edineţ, Donduşeni, Căuşeni 
şi Ştefan Vodă”. În total, se planifică 
construirea a 11 uzine de prelucrare 
a deşeurilor la nivel naţional (schema 
de amplasare a uzinelor se anexează).

90 la sută din localităţile rura-
le ale raioanelor Briceni şi Edineţ au 
semnat contractele pentru o perioadă 
de 49 de ani, în Rîşcani – 70 %, îar în 
raioanele Ocniţa şi Donduşeni con-
tractele sunt semnate la nivel de 90 %.

Echipa de audit a proiectului 
ECOVERDE a declarat următoarele: 
- Datele sunt analizate şi validate în 
cercetări repetate timp de mai multe 
săptămîni, pînă la finalizarea rezulta-
telor şi concluziilor, după care un ra-
port detaliat a fost oferit reprezentan-
ţilor Autorităţilor Publice Locale.

Prezentăm cititorului unele 
secvenţe din alocuţiunea dlui Marian 
Lupu, prezent la ceremonia de lansare 
şi prezentare a proiectului. În alocuţi-
unea sa, dumnealui a evidenţiat 5 as-
pecte ale acestui proiect:

Primul aspect este cel eco-
nomic, care prezintă o investiţie de 
aproape  jumătate de miliard de 
USD, fiind într-adevăr un fenomen 
şi o decizie de maximă valoare şi im-
portanţă pentru Republica Moldova. 

Al doilea aspect, nu mai pu-
ţin important al acestui proiect, este 
considerat cel ecologic. Odată cu im-
plementarea acestui proiect, se vor 
soluţiona şi problemele ce ţin de salu-
brizarea localităţilor, de crearea unui 
mediu sănătos. 

Al treilea aspect este conside-
rat cel social, referindu-se la locurile 
de muncă ce vor fi oferite, precum şi 
la plăţile pentru serviciile acordate ce 
nu vor avea tendinţe de creştere, fiind 
puse pe seama cetăţeanului, deoare-
ce investitorul a gîndit un model foar-
te bun pentru a-şi recupera investiţi-
ile şi pentru a genera beneficiul, prin 
sistemul de vînzare a acestor rezultate 
de prelucrare şi tratare a deşeurilor.  

„11 uzine de acest gen pe 
întreg teritoriul ţării, 200-300 de 
persoane în fiecare unitate, am fă-
cut calculele şi în medie am obţinut 
o unitate la 3 raioane, peste 2500 
de familii din ţară vor beneficia de 
noi locuri de muncă - a menţionat 
Marian Lupu”.

În alocuţiunea sa, dl Marian 
Lupu s-a adresat către conducătorii 
APL în vederea monitorizării de că-
tre aceştia a implementării proiectu-
lui, cu eforturi comune, pentru ca el 
să aducă rezultate pozitive din toate 
punctele de vedere. La acest compar-
timent, dl Marian Lupu împreună cu 
colegii din comisiile competente ale 
Parlamentului intenţiona să asigure 
monitorizarea permanentă a pu-
nerii în aplicare a proiectului, care 
reprezintă un interes deosebit din 
punct de vedere economic, financiar, 
social, ecologic etc. 

O altă promisiune se referă la 
următoarele: „Cred că chiar zilele aces-
tea vom formula un şir de propuneri 
privind ajustarea legislaţiei, deoarece 
noi nu stabilim condiţii individuale 
pentru proiecte speciale”.  

REPLICA REDACŢIEI: Analizînd pro-
cedura de prezentare şi lansare a 
proiectului respectiv, concluzionăm 
că toate promisiunile şi obligaţiunile 
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asumate sunt încurajatoare şi bine 
argumentate şi pentru autorităţile 
publice locale acest proiect este, în-
tr-adevăr, unul investiţional foarte 
important, la care poţi doar să visezi. 

În acelaşi timp, ne pune în gardă 
tergiversarea realizării proiectului, 
care a demarat în anul 2009 şi la ora 
actuală s-a soldat doar cu o lansare 
(12.12.2012), în cadrul căreia s-a de-
clarat că, începând cu luna martie 
2013, vor demara lucrările  de con-
struire a uzinelor. Termenul stabilit a 

expirat şi în acest sens n-a fost între-
prinsă nicio acţiune. Principalul lucru 
pe care l-a menţionat dl Marian Lupu 
constă în neadmiterea reţinerii im-
plementării proiectului şi finalizarea  
acestui proces, care se va afla sub 
supravegherea statului, iar faţă de 
persoanele care vor tergiversa reali-
zarea proiectului sau din a căror in-
competenţă se va reţine implemen-
tarea, vor fi aplicate măsuri. Dacă 
echipa Mentor Group Holdiingsa a 
venit în Republica Moldova cu o ini-
ţiativă nouă în domeniul manage-
mentului deşeurilor solide, atunci din 
ce considerente lucrările efectuate şi 
contractele semnate cu APL sunt date 
uitării, fără a informa suplimentar 
beneficiarii acestor contracte despre 
situaţia la momentul actual. Studiind 
minuţios materialele lansării proiec-

tului, echipa Mentor, pe parcursul ani-
lor 2009-2010, a obţinut sprijinul mai 
multor bănci importante din Europa 
pentru susţinerea proiectului sem-
nat, dar şi sprijinul Guvernului RM. 
Atunci de cît timp este nevoie pentru 
a începe implementarea proiectului 
ECOVERDE? 

Сonform unei informaţii din te-
ritoriu, echipa Mentor nu este gata, la 
momentul actual, de a începe lucrări-
le privind implementarea proiectului, 
sunt necesare cîteva luni pentru solu-
ţionarea unor probleme organizatori-
ce pentru a reveni la realizarea acestor 
proiecte. Oare aşa va fi? În caz contrar 
cum vom proceda mai departe? Cine 
dintre susţinătorii locali şi naţionali ai 
acestui parteneriat îşi va asuma res-
ponsabilitatea? 

schema
amplasării  uzinelor de prelucrare a deşeurilor
pe teritoriul Republicii Moldova

Denumirea 
proiectului 
Ecoverde

Denumirea şi specificaţia 
proiectului Plan regional

Cantitatea 
deşeurilor  
tone/an

Suprafaţa 
uzinei, 
mp

Numărul 
de anga-
jaţi, pers.

Investiţii 
străine, mii 
dolari SUA

1. Programul 
Feşteliţa

Uzina de deşeuri cu următorul 
echipament: camioane pentru 
colectare, echipament, sortare şi 
lucrări de construcţie

Ştefan Vodă, 
Căuşeni, Anenii Noi 162,817 14,200 195 29800000

2. Programul 
Climăuţi

Uzina de deşeuri cu specificaţia 
din pct.1

Donduşeni, Ocniţa, 
Drochia 137,283 14,000 165 28950270

3. Programul 
Cupcini

Uzina de deşeuri cu  specificaţia 
din pct.1

Edineţ, Briceni, 
Rîşcani 176,899 14,900 210 29870000

4. Programul 
Soroca

Uzina de deşeuri cu specificaţia 
din pct.1 Soroca, Floreşti 146287 13950 175 29200000

5. Programul 
Pîrîta

Uzine de deşeuri cu specificaţia 
din pct.1

Criuleni, Dubăsari, 
Anenii Noi, 
Chişinău

186,880 15270 221 31980000

6. Programul 
Sărata Galbenă

Uzina de deşeuri cu specificaţia 
din pct. 1 Hînceşti, Ialoveni 154,578 14100 184 29500000

7. Programul 
Comrat

Uzina de deşeuri cu specificaţia 
din pct.1

UTAG, Cantemir, 
Leova, Cimişlia, 
Basarabeasca

168,842 14070 197 29395000

8. Programul 
Cuizăuca

Uzina de deşeuri cu specificaţia 
pct.1

Rezina, Orhei, 
Şoldăneşti, 
Teleneşti

191336 15450 226 32175000

9. Programul 
Cahul

Uzina de deşeuri cu specificaţia 
din pct.1

Cahul, UTA 
Găgăuzia, Taraclia 217833 16950 256 36378000

10. Programul 
Nisporeni

Uzina de deşeuri cu specificaţia 
pct.1

Nisporeni, Străşeni, 
Călăraşi 306576 21700 356 51198000

11. Programul  
Edineţ

Uzina de prelucrare a deşeurilor 
periculoase PPP Edineţ

12. Programul 
Bălţi

Uzina de reciclare a deşeurilor Mun. Bălţi
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Aurelia Bahnaru: 
EVALUAREA SITUAŢIEI 

CURENTE PRIVIND 
gESTIONAREA 

DEşEURILOR LA NIVELUL 
AUTORITĂŢILOR LOCALE

În Raportul A.O. „Asociaţia pentru Valorificarea Deşeurilor”, prezentat Ministerului Mediului, privind rezulta-
tele studiului de fezabilitate în domeniul gestionării deşeurilor biodegradabile la nivel naţional în anii 2005-
2011, se descrie şi situaţia curentă a gestionării deşeurilor de către autorităţile locale. Considerăm necesară 

publicarea acestui material din mai multe considerente. În primul rînd, se prezintă în premieră o  analiză statistică la 
nivelul autorităţilor locale în domeniul gestionării deşeurilor. În al doilea rînd, dorim ca liderii  APL să cunoască datele 
statistice locale, prezentate de BNS, privind formarea, utilizarea şi nimicirea sau stocarea la gropile de gunoi a deşeu-
rilor acumulate pe parcursul anilor, precum şi de „obiectivitatea” prezentării acestor date de către organele abilitate, 
cum ar fi: autorităţile teritoriale de mediu şi cele de statistică. Considerăm că  problemele abordate vor contribui la 
ameliorarea situaţiei în localităţile rurale. La realizarea acestui material au participat experţii asociaţiei: A. Bahnaru, 
A. Jolondcovschi, A. Golic şi D. Osipov.

Gestionarea deşeurilor, inclusiv a celor biodegra-
dabile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, repre-
zintă o prioritate în activitatea autorităţilor publice loca-
le. În realitate nu toate  APL şi-au stabilit obiectivele de 
limitare a efectelor negative asupra mediului, precum şi 
prevenire a apariţiei lor pe viitor. În articol prezentăm o 
evaluare a situaţiei privind gestionarea deşeurilor şi a pro-
blemelor existente cu care se confruntă autorităţile publi-
ce locale de ambele niveluri, a căror soluţionare depinde 
de mai mulţi factori, atît obiectivi cît şi subiectivi.

Conform legislaţiei în vigoare, autorităţile publice 
locale sunt abilitate cu dreptul de a coordona procesul de 
gestionare a deşeurilor la toate compartimentele, de a pro-
pune şi urmări realizarea politicilor şi strategiilor guverna-
mentale în acest domeniu, de a ţine pasul cu cerinţele şi 
tendinţele Uniunii Europene, – însă capacitatea, potenţia-
lul uman şi cel financiar al acestor autorităţi este încă redus.

Din aceste considerente, în ultimii 20 de ani nu 
s-au produs schimbări esenţiale în domeniul gestionării 
deşeurilor. În Tabelul „Formarea deşeurilor biodegradabi-
le în zonele rurale ale RM, 2005-2012” se prezintă o analiză 
a situaţiei privind formarea, utilizarea şi nimicirea sau sto-
carea la gropile de gunoi a deşeurilor pe fiecare unitate 
administrativ-teritorială din ţară.          

Salubrizarea localităţilor
Actualmente, foarte puţine primării îşi concentrea-

ză activităţile asupra problemelor privind salubrizarea 
localităţilor, colectarea separată şi utilizarea deşeurilor 

menajere, inclusiv a celor biodegradabile, în scopuri eco-
nomice şi energetice.

Situaţia creată în republică la nivelul autorităţilor 
publice locale confirmă că dezavantajul acestora constă 
în faptul că nu dispun de specialişti în domeniu  şi condi-
ţiile de activitate sunt neadecvate, zilnic confruntîndu-se 
atît cu probleme minore, cît şi majore de natură macroe-
conomică, cum ar fi: colectarea selectivă, reciclarea şi ob-
ţinerea materiei prime secundare din diverse deşeuri etc.

Situaţia creată în localităţile urbane şi rurale nece-
sită acţiuni concrete în ce priveşte schimbarea modului 
de viaţă şi implementarea cît mai efectivă a instrumente-
lor ce vor contribui la modernizarea activităţilor de salu-
brizare a localităţii, colectării şi reciclării diferitelor fluxuri 
de deşeuri. Utilizînd practica acumulată în alte state, este 
necesar ca autorităţile publice locale să dispună de o in-
frastructură viabilă de colectare, de un program bine gîn-
dit privind gestionarea deşeurilor.  

În pofida faptului că legislaţia actuală este orienta-
tă spre transferarea responsabilităţilor în domeniul gesti-
onării deşeurilor către administraţia publică locală, ultimii 
nu dispun de un mecanism legislativ necesar care ar viza 
atît agenţii economici generatori de deşeuri din localitate, 
cît  şi producătorii, importatorii, organizaţiile comerciale 
implicate în procesul de gestionare a deşeurilor. În reali-
tate se creează un paradox, un agent economic produce 
şi comercializează produsul său ambalat pe piaţa internă, 
iar APL urmează să colecteze după el aceste deşeuri. Se 
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propune, în mod de urgenţă, de a introduce unele com-
pletări şi modificări în legislaţia naţională, potrivit cărora 
producătorul, importatorul şi distribuitorul să fie obligaţi 
de a colecta şi recicla acest produs după ce a devenit de-
şeu, dat fiind faptul că resursele financiare pentru aces-
te activităţi au fost deja incluse în costul mărfii propusă  
pentru comercializare. O asemenea practică se utilizează 
în toate statele comunitare. 

După cum bine cunoaştem, calitatea vieţii atât 
a locuitorilor din zonele urbane, cît şi a celor din zonele 
rurale este strict condiţionată de calitatea serviciilor de 
salubrizare, şi a mediului în care trăiesc. Situaţia privind 
salubrizarea localităţilor din ţară este una dintre proble-
mele dificile, complexe, cu care se confruntă APL pe par-
cursul anilor.

Dacă în toate municipiile şi centrele raionale, inclu-
siv în oraşele mici sunt create asemenea servicii, care după 
infrastructura lor nu corespund cerinţelor specificate ale 
standardelor UE,  apoi în majoritatea primăriilor  săteşti şi 
comune ele lipsesc. Conform unor investigaţii efectuate la 
nivel local, s-a constatat că la 1 ianuarie 2012 în total pe 
republică activau 131 de servicii de salubrizare, inclusiv în 
zona rurală 80 şi în cea urbană 51 de servicii. (figura 1)

Sursa: Agenţiile şi Inspecţiile Ecologice
Figura 1. Numărul serviciilor de salubrizare în localită-

ţile urbane şi rurale, 2012
Din lipsa acestor servicii evacuarea deşeurilor se 

efectuează în mod dezorganizat în locuri nepermise, cre-
îndu-se  numeroase gunoişti neautorizate. În anul 2013, 
în republică au fost depistate 4110,0 gunoişti neautoriza-
te, care ocupau o suprafaţă de 443,95 ha, dintre care 3280 
au fost lichidate (figura 2).

443,95

4110

Suprafaţa (ha) Gunoişti Stihinic (un)

Sursa: Anuarul IES – 2013 Protecţia mediului în Republica 
Moldova

Figura 2. Numărul gunoiştilor neautorizate, identifica-
te pe parcursul anului 2013

În localităţile monitorizate s-a înregistrat şi un nivel 
insuficient de cunoştinţe în domeniul administrării şi ges-
tionării deşeurilor în ceea ce priveşte colectarea, recicla-
rea, valorificarea deşeurilor biodegradabile şi rolul cetă-
ţeanului în acest proces. Cauzele principale de înrăutăţire 
a procesului de organizare a salubrizării localităţilor sunt 
lipsa de organizare planificată a activităţilor de salubriza-
re, lipsa de iniţiativă din partea autorităţilor competente 
în domeniu, precum şi a resurselor materiale şi financiare.

Colectarea separată a deşeurilor biodegradabile
În republică sunt localităţi care au la dispoziţie o 

infrastructură suficientă pentru colectarea separată a de-
şeurilor, însă colectarea acestora nu se efectuează de că-
tre serviciile respective sau de către populaţie, în pofida 
containerelor speciale sau a platformelor de acumulare 
a deşeurilor biodegradabile, inclusiv a celor animaliere. 
Legislaţia în vigoare prevede ca populaţia să colecteze se-
parat aceste deşeuri, publice locale sunt obligate să orga-
nizeze şi să coordoneze colectarea lor, iar companiile de 
management al deşeurilor trebuie să pună la dispoziţie 
servicii specializate de colectare, reciclare şi valorificare.

În acest domeniu, autorităţile publice locale din 
zonele rurale au acumulat puţină experienţă de coopera-
re în domeniul gestionării şi depozitării acestor deşeuri. 
Printre primii în ţară, care au demonstrat practic posibi-
lităţi performante de gestionare a deşeurilor biodegra-
dabile cum ar cele animaliere, poate fi considerată com. 
Negrea, r-nul Hînceşti (finanţare de la Proiectul Controlul 
Poluării din Agricultură). Comuna Negrea deja poate servi 
ca exemplu pozitiv în managementul deşeurilor organice, 
monitorizarea calităţii apei, crearea şi funcţionarea cîmpi-
ilor demonstraţionale, practicarea unei agriculturi priete-
noase mediului înconjurător, plantarea fîşiilor forestiere şi 
stoparea eroziunii solului.

În anul 2011, experienţa negrenilor a fost urmată 
şi de primăriile Manta şi Crihana Veche din raionul Cahul, 
care au asigurat implementarea la nivel local a unui sistem 
eficient de colectare şi compostare a deşeurilor comunale 
şi animaliere. Astfel, toate deşeurile comunale şi gunoiul 
de grajd au fost colectate de la populaţie şi complexele 
zootehnice din localităţile nominalizate şi transportate la 
platformele pentru colectarea şi compostarea lor. Astfel, 
pentru depozitarea şi compostarea  gunoiului de grajd, 
s-a construit o platformă cu capacitatea de 2800 mc, care 
permite de a efectua toate operaţiunile tehnologice în-
cepînd cu depozitarea şi finalizînd cu utilizarea ca ferti-
lizant în agricultură sau ca produs pentru comercializare. 
Mai mult decît atît, în fiecare localitate au fost construite 
cîte 10 platforme mici pentru depozitarea deşeurilor co-
munale, care săptămânal sunt evacuate cu gunoiera la 
poligonul de deşeuri.

Considerăm că proiectele de gestiune modernă a 
deşeurilor animaliere introduse în localităţile nominaliza-
te vor servi ca model-tip pentru autorităţile publice locale 
din toată ţara şi necesită de a fi cunoscute şi aplicate. La 
momentul actual, republica dispune de cantităţile nece-
sare de deşeuri animaliere care pot fi colectate şi utilizate 
ca îngrăşămînt organic sau ca sursă de obţinere a energiei 
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regenerabile. Cea mai mare rată de deşeuri biodegradabile generate pe parcursul anilor 2005-2011 au înregistrat-o raioa-
nele nominalizate în tabelul de mai jos.

                                                                                                                Tabelul 1
Raioanele care au atins cei mai înalţi indicatori de formare a deşeurilor biodegradabile, 2005-2011, tone

Raioanele
Cantitatea şi anii

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Străşeni 25473,7 7470,0 967683,2 1106807,1 31396,3 13313,7 11387,8 2163532,8

Drochia 536188,8 434310,0 113292,1 126867,4 47016,7 116122,1 92754,8 1466551,9

Hînceşti 431793,1 113975,9 246862,6 130303,8 148109,7 144956,2 139297,3 1355298,6

Făleşti 169104,0 106558,1 155957,1 152236,5 292664,4 246739,9 249826,7 1373086,7

Edineţ 239533,3 130587,9 163947,3 149760,9 5694,6 4815,3 8116,6 702455,9

Orhei 69093,5 27137,0 18247,1 296136,1 107345,5 116916,5 24477,5 659353,2

Glodeni 120437,0 123722,8 63231,6 169166,5 13215,9 51021,6 2920,9 543716,3
Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Statistica naţională confirmă şi un nivel insuficient de acumulare a deşeurilor biodegradabile formate în raioanele 
nominalizate în  tabelul 2. Formarea şi gestionarea reală a acestor deşeuri biodegradabile nu poate fi controlată corect, 
în viziunea experţilor, din lipsa evidenţei primare a acestora, în schimb poluarea localităţilor cu deşeuri biodegradabile 
este estimată la un nivel foarte înalt.

Tabelul 2
Raioanele care au atins cei mai reduşi indicatori de formare a deşeurilor biodegradabile, 2005-2012, tone

Raioanele
Cantitatea şi anii

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012                 Total

Donduşeni 532 829,3 2454,6 5289,6 2759,3 2948,0 92665,9 98405 205883,7

Cantemir 2205,7 956,3 1441,6 1851,2 1870,5 4763,1 2676,1 20058 36822,5

Ialoveni 4853,7 2650,5 409,4 1006,3 652,0 219,3 1794, 2204,3 13790

Teleneşti 1641,5 826,5 835,6 732,7 846,3 878,5 5845,7 9661,4 21268,2

Nisporeni 1491,5 485,4 610,8 947,6 508,0 386,5 275,2 573.3 5278,3

Dubăsari 1229,3 174,8 1016,7 143,2 0 58,2 221,5 0 2843,7

Rezina 216,3 92,3 70,0 119,8 72,7 157,2 35,2 36,4 799,9
Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Astfel, pînă la momentul actual, autorităţile publi-
ce locale nu au găsit o soluţie clară şi concretă referitor 
la gestionarea deşeurilor, la căile de soluţionare a proble-
melor de salubrizare cu caracter economic şi ecologic, re-
ieşind din activităţile de colectare a acestora.

Evident, pentru soluţionarea acestor probleme ce 
ţin de reciclarea, tratarea şi valorificarea deşeurilor, este 
nevoie de operatori economici specializaţi în domeniu, 
de mijloace financiare, care pot fi alocate din bugetele de 
stat şi locale, din fondurile extrabugetare, alocaţiile din 
partea finanţatorilor din străinătate etc.

Cu regret, în republică lipsesc operatori economici 
care s-ar fi specializat în domeniul compostării deşeurilor 
biodegradabile prin producerea îngrăşămintelor organice 
sau a producerii energiei termice şi electrice din biogazul 
extras de la fermentarea deşeurilor biodegradabile. La 
acest compartiment, se propune ca instituţiile cu profil 
ecologic să pregătească specialişti în domeniul manage-
mentului integrat al deşeurilor, care ar putea contribui la 
crearea unei industrii noi în domeniul economiei naţionale.

DATELE STATISTICE NU CORESPUND REALITĂŢII
Analizînd informaţiile acumulate din teritoriu, s-a 

constatat o reducere esenţială a utilizării deşeurilor ani-
maliere în calitate de îngrăşăminte organice. Astfel, în 
ultimii 15-17 ani, volumul de îngrăşăminte aplicate în 
agricultura Moldovei s-a micşorat de 20-30 de ori. Unele 
date analitice confirmă că doza de NPK nu depăşeşte 10 
kg/ha şi constituie sub 10 la sută de la cea optimă, iar în-
grăşămintele cu azot şi cele cu fosfor se încorporează în 
cantităţi mici, de pînă la 1 kg/ha.

Specialiştii din sectorul agrar confirmă că secătu-
irea solului de elementele nutritive duce la degradarea 
agrochimică, ca rezultat productivitatea plantelor de 
cultură este scăzută. Recolta medie a grîului de toamnă 
constituie circa 2,5 tone/ha. O asemenea reducere  a pro-
ductivităţii culturilor agricole este provocată de micşora-
rea cantităţilor de îngrăşăminte organice, care necesită   a 
fi introduse în sol.

Conform datelor statistice, pe parcursul anilor 2005-
2012 în total pe ţară, de la creşterea animalelor, au fost for-
mate deşeuri în cantitate de 2,44 mln. tone (figura 3).



24 “MD” nr. 3, august 2014

           

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Figura 3. Cantitatea de deşeuri de la creşterea 

animalelor, 2005-2012
Cantitatea de deşeuri animaliere formate în 2012 

s-a redus cu 203470,6 tone, faţă de anul 2005. O atare 
reducere, în viziunea experţilor, nu corespunde întocmai 
realităţii din mai multe considerente. În primul rînd, 11 
raioane  (Teleneşti, Soroca, Şoldăneşti, Rezina, Nisporeni, 
Căuşenii, Dubăsari, Floreşti, Edineţ, Drochia şi Cahul) nu 
au prezentat pe parcursul a opt ani nicio informaţie orga-
nelor teritoriale de statistică despre formarea deşeurilor 
de la creşterea animalelor. Se creează impresia că în aces-
te raioane în general nu este dezvoltat sectorul zooteh-
nic, realitatea fiind alta. Mai mult decît atît, unele raioane, 
cum ar fi Cantemir, de exemplu, au transmis următoarele 
date: cantitatea de deşeuri a fost de 1,4 tone, Glodeni - de 
25,3 tone, Sîngerei - 17,8 tone, în anul 2005, Călăraşi - 22,5 
tone, în anul 2011 etc. 

În formularele statistice sunt înregistraţi şi alţi in-
dicatori, cum ar fi formarea anuală de deşeuri animaliere 
în cantităţi de 0,2-0,3 şi 0,4 tone (Orhei, Ungheni şi altele). 
Din cele menţionate mai sus, concluzionăm repetat că da-
tele statistice prezentate BNS  de către organele abilitate 
cu acest drept nu corespund realităţii şi nicidecum nu pot 
fi luate ca bază pentru a efectua unele calcule privind pro-
gnoza de perspectivă referitor la utilizarea lor în calitate 
de îngrăşăminte organice sau sursă pentru producerea 
energiei regenerabile.

Notă: O cerinţă obligatorie a autorităţilor publice 
locale este ca specialiştii antrenaţi în acest domeniu să 
cunoască foarte bine procesul de formare, utilizare, va-

lorificare şi nimicire  a deşeurilor pentru formarea unei 
statistici corecte pe localitate, raion şi să respecte întoc-
mai recomandările privind modul de completare a formu-
larelor statistice prezentate BNS. Aplicarea în practică a 
acestor recomandări va permite obţinerea unui statistici 
corecte privind gestionarea deşeurilor şi va evita pre-
zentarea în statisticile naţionale a unor date eronate. 

Un alt obiectiv al acestor activităţi de conştienti-
zare este implicarea şi susţinerea eforturilor APL pentru 
realizarea de politici şi programe prin care să promoveze 
producerea şi utilizarea energiilor verzi din deşeuri biode-
gradabile, precum şi activităţilor de transfer tehnologic 
dinspre instituţiile de cercetare către firme care activează 
în acest domeniu. 

Între timp, autorităţile publice locale se confruntă 
tot mai mult cu provocările cauzate de preţurile ridicate la 
combustibil şi energia electrică. Încercările unor primării, 
agenţi economici de a soluţiona de sine stătător proble-
ma asigurării cu combustibil solid (peleţi, brichete) din 
deşeuri biodegradabile şi biomasă s-au finalizat cu succes, 
demonstrînd societăţii necesitatea unei abordări comune 
la nivel de stat în materie de energie şi a dat de înţeles că 
a venit timpul ca Republica Moldova să acţioneze unitar 
pentru a furniza o energie durabilă, sigură şi competitivă. 
Autorităţile publice locale, agenţii economici, populaţia 
ţării au nevoie de o nouă politică energetică, care trebuie  
să fie ambiţioasă, competitivă şi pe termen lung.

Republica Moldova şi-a asumat angajamente seri-
oase de a reforma şi sectorul energetic prin sporirea securi-
tăţii energetice, diversificarea surselor de energie, creşterea 
nivelului de eficienţă energetică şi atragerea investiţiilor 
în domeniu, prin implementarea Proiectului Programului 
Naţional pentru Eficienţă Energetică 2010-2020.

La rîndul său, UE îşi exprimă suportul în direcţia dez-
voltării energiei regenerabile prin sprijin financiar şi tehnic, 
dovadă este şi Acordul de finanţare a Programului de su-
port bugetar pentru finanţarea reformei în domeniul ener-
getic în mărime de 42,6 mil. euro. Programul are drept scop 
susţinerea implementării acţiunilor prevăzute de Strategia 
energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020.

În condiţiile în care se scumpesc resursele energe-
tice tradiţionale, de care nu dispune Republica Moldova 
importînd circa 75 % din consumul anual de energie 
electrică şi sută la sută din consumul de gaze naturale, 
utilizarea energiei regenerabile poate diminua depen-
denţa energetică a ţării prin utilizarea  energiei regene-
rabile, cum ar fi energia de biomasă, care produce căl-
dură, combustibile şi gaz. Actualmente, la nivel de ţară 
UNDP Moldova implementează Proiectul „ENERGIE ŞI 
BIOMASĂ ÎN MOLDOVA”. Obiectivul general al proiec-
tului este de a contribui la crearea unui sistem mai sigur, 
competitiv şi durabil de producere a energiei din surse 
regenerabile în Republica Moldova, prin intermediul unui 
suport bine orientat acordat celor mai viabile şi disponi-
bile surse locale de energie regională, în special, biomasă 
din deşeuri agricole.  

În Republica Moldova, paiele de cereale şi alte de-
şeuri biodegradabile sunt sursele cele mai sigure pentru 
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biomasă. Anual, pe cîmpurile din Moldova rămîn circa 700 
mii tone de paie, ce ar echivala, nici mai mult nici mai pu-
ţin, cu circa 25 % din consumul energetic anual al repu-
blicii. Nu putem ignora nici energia care poate fi obţinută 
în rezultatul valorificării deşeurilor biodegradabile, care 
anual se depozitează la gropile de gunoi în cantitate de 
12 mil. tone.

Pînă în anul 2020, Ministerul Economiei a anunţat 
că circa 20 % din balanţa energetică urmează a fi asigu-
rată din sursele alternative de energie, iar primii paşi în 
acest sens au fost întreprinşi în acest an prin alocarea a 
25 milioane lei din bugetul de stat pentru programe de 
sporire a eficienţei energetice în instituţiile publice.

Majorarea continuă a preţului la gazele naturale, 
salariile mici şi dependenţa de furnizorii externi au consti-
tuit principalele motive pentru care noul tip de energie a 
atras atenţia autorităţilor publice locale. Utilizarea bioma-
sei ca sursă de energie va crea premise pentru reducerea 
dependenţei faţă de importul energiei electrice, creşterea 
securităţii energetice a statului, diminuarea costurilor, 
dezvoltarea unei noi industrii şi crearea de noi locuri de 
muncă. Pentru prima dată, prin intermediul proiectu-
lui „Energie renovabilă din deşeuri agricole”, în perioada 
2006-2007, în Republica Moldova au fost construite 11 
centre termice ce utilizează în calitate de combustibil bio-
masa provenită din agricultură, în special paiele balotate. 
La momentul actual numărul acestor centre termice este 
în permanentă creştere. Concomitent, a crescut şi numă-
rul agenţilor economici care au început producerea pele-
ţilor şi brichetelor din paie şi biomasă agricolă.

Astfel, la începutul lunii ianuarie 2012, la ceremo-
nia de inaugurare a noului sistem termic al grădiniţei 
„Andrieş” din satul Ermoclia, raionul Ştefan Vodă, minis-
trul Economiei dl Valeriu Lazăr a menţionat că această 
grădiniţă marchează începutul utilizării pe scară largă a 
combustibililor din biomasă în Republica Moldova şi cre-
ează premise pentru o nouă industrie. 

Grădiniţa din Ermoclia este una dintre cele 43 de 
instituţii publice din 8 raioane ale Republicii Moldova se-
lectate în 2011 pentru instalarea sistemelor de biomasă. 
În 2012 alte 12 raioane au beneficiat de acest proiect, iar 
pînă în 2014 cel puţin 130 de unităţi publice rurale vor fi 
încălzite din energie produsă local. 

Notă: „Energie şi biomasa în Moldova” este 
un proiect  pe o perioadă de  4 ani (2011-2014), 
implementat de către UNDP MOLDOVA. Bugetul total al 
proiectului - 14,56 milioane de euro (14 milioane euro 
acordate de UE şi 560 mii euro - de PNUD Moldova).

Depozitarea deşeurilor
Deşeurile biodegradabile, cu regret, nu au repre-

zentat pînă la momentul actual un subiect sensibil în po-
litica gestionării deşeurilor de către autorităţile publice 
centrale şi locale, cu toate că ele reprezintă sursele care 
astfel pot fi supuse prelucrării pentru obţinerea ener-
giei electrice şi termice, combustibili pentru transport. 
Ulterior, prelucrarea acestor deşeuri este una dintre pu-
ţinele măsuri care oferă în perspectivă practică reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Totodată, menţionăm că actuala legislaţie în do-
meniul gestionării deşeurilor nu conţine prevederi con-
crete referitor la APL, agenţii economici în vederea onoră-
rii  angajamentelor  fixate în domeniul utilizării deşeurilor 
biodegradabile.

Autorităţile publice locale din teritoriu se confrun-
tă şi cu probleme stringente ce ţin de depozitarea deşe-
urilor, inclusiv a celor biodegradabile. Organizarea de-
pozitării deşeurilor este una dintre preocupările de bază 
ale primăriilor locale şi a organelor încadrate în protecţia 
mediului şi a sănătăţii populaţiei, însă, cu toate acestea, 
există o serie de probleme rămase pînă în prezent nesolu-
ţionate, mai cu seamă din cauza administrării neraţionale 
a deşeurilor, precum şi a lipsei unei gestionări efective atît 
la nivel naţional, cît şi local.

Depozitarea deşeurilor este reglementată printr-o 
serie de acte legislative lipsite de mecanisme ce ţin de im-
plementarea acestor prevederi. Din aceste considerente, 
majoritatea  responsabililor de gestionarea deşeurilor la 
micronivel, din diferite motive, nu respectă legile şi norme-
le tehnologice de depozitare, păstrare şi utilizare a deşeuri-
lor din cauza condiţiilor insuficiente de realizare a prevede-
rilor legale în domeniu. Organele competente de mediu au 
inventariat 1867 depozite de deşeuri menajere solide, care 
ocupă o suprafaţă totală de 1345,9 ha. Rezultatele inventa-
rierii sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 3
Rezultatele inventarierii depozitelor de deşeuri menajere solide, 2012

Categoria de depo-
zite

Numărul de-
pozitelor,

unităţi
Caracteristica depozitelor

1. Construite şi ame-
najate conform preve-
derilor legale

13

Depozitele sunt construite şi amenajate conform proiectelor de execuţie şi avizate pozi-
tiv de Expertiza Ecologică de Stat. Depozitele sunt amplasate în localităţile: or. Cahul, or. 
Comrat, com. Ţînţăreni, s. Medveja (r-nul Briceni), or. Drochia, com. Cocieri (r-nul Dubăsari), 
or. Făleşti, or. Leova, or. Ocniţa, com. Romăneşti (r-nul Străşeni), com. Cotiujenii Mari (r-nul 
Şoldăneşti), or. Teleneşti şi or. Ungheni.

2. Construite în lipsa 
proiectelor de exe-
cuţie

1011
Aceste depozite de deşeuri nu sunt amenajate într-un sistem de depozitare controlată şi 
nici nu dispun de autorizaţiile respective. Procesele-verbale de selectare a terenurilor sunt 
coordonate cu organele abilitate în teritoriu.

3. Construite cu 
încălcări ale normelor 
sanitaro-ecologice

844
Aceste depozite nu corespund normelor sanitaro-ecologice, fiind amplasate cu încălcarea 
condiţiilor geologice şi hidrologice, constituind zone periculoase, insalubre, cu pericol de 
impurificare  a apelor subterane şi de suprafaţă.

Sursa: Anuarul IES - 2010 „Protecţia mediului în Republica Moldova”.
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Majoritatea gunoiştilor sunt supraîncărcate, nefiind 
gestionate de persoane responsabile. Din această cauză o 
parte din deşeuri se depozitează în afara perimetrelor atri-
buite, astfel provocînd o extindere a suprafeţelor depozi-
tării. Cele deja construite sunt exploatate cu abateri de la 
cerinţele de protecţie a mediului. Colectarea separată a 
deşeurilor de toate tipurile nu este eficientă, iar depozi-
tarea în amestec a acestora se face în locuri neautorizate, 
care constituie surse de poluare şi focare de infecţii.

Pe parcursul anului 2012, cantitatea deşeurilor bi-
odegradabile nimicite sau scoase la gropile de gunoi s-a 
redus cu 304985.3 tone, faţă de anul 2005, sau cu 125545 
tone faţă de cantitatea totală a deşeurilor. Ponderea cea 
mai mare a deşeurilor biodegradabile nimicite sau scoase 
la gropile de gunoi revine deşeurilor din gospodăria comu-
nală, celor menajere, deşeurilor din industria produselor şi 
a băuturilor şi celor de la creşterea animalelor (figura 4).

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Figura 4. Ponderea deşeurilor biodegradabile nimicite 

sau scoase la gropile de gunoi pe parcursul anilor  
2005 – 2012, tone

Din cantitatea totală de deşeuri generate pe par-
cursul anilor 2005 şi 2012 - 80 şi 73% sunt deşeuri biode-
gradabile (figura 5).

Figura 5. Dinamica cantităţilor de deşeuri biode-
gradabile generate din cantitatea totală de deşeuri în 

anii 2005 şi 2012, tone
Este necesar de menţionat că practic toate raioa-

nele  au o fărâmiţare foarte mare a gunoiştilor preconi-
zate pentru depozitarea deşeurilor, alcătuind peste 1867 
unităţi. Din zonele rurale, cele mai populate zone cu gu-
noişti sunt considerate raioanele din tabelul de mai jos.

Tabelul 4
Numărul gunoiştilor în unele zone rurale, 2012

Raioanele
Suprafaţa totală 

a depozitelor, 
ha

Numărul 
depozitelor 

existente, un.
UTA Găgăuzia 31,7 144
r-nul Hînceşti 37,51 116
r-nul Orhei 88,04 113
r-nul Rîşcani 116,0 91
r-nul Floreşti 54,8 88
r-nul Rezina 21,81 88
r-nul Şoldăneşti 23,2 80
r-nul Făleşti 50,69 82

Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să 
dispună de un buget adecvat pentru întreţinerea acesto-
ra. Realitatea confirmă că aceste unităţi administrativ-te-
ritoriale nu-şi pot asigura activitatea din veniturile proprii 
şi suportă cheltuieli de întreţinere. De fiecare dată aceste 
unităţi administrativ-teritoriale au un buget deficitar care 
trebuie completat cu mijloace financiare de la bugetul de 
stat sau prin majorarea tarifelor pentru serviciile acordate, 
avînd drept scop soluţionarea pe viitor a problemelor le-
gate de gestionarea şi depozitarea deşeurilor. 

Un nou sistem de management integrat
Pentru soluţionarea problemelor apărute pe par-

cursul anilor, se propune implementarea unui nou sistem 
de management integrat al deşeurilor. Acest model euro-
pean va contribui la îmbunătăţirea activităţii operaţionale 
şi financiare a agenţilor prestatori de servicii în vederea 
creşterii siguranţei şi calităţii serviciilor acordate popu-
laţiei, inclusiv a depozitării corecte a deşeurilor conform 
prevederilor standardelor europene.

Nu este lipsit de interes nici următorul pas ce nece-
sită  a fi efectuat în cadrul acestui sistem: - crearea zonelor 
specializate de colectare şi sortare a deşeurilor cu toată 
infrastructura necesară care ar cuprinde cîteva localităţi, 
model aprobat deja în ţările europene. Aceste reorgani-
zări în domeniul managementului gestionării deşeurilor 
fac parte din reformele planificate la nivelul Agenţiilor de 
Dezvoltare Regionale şi reprezintă o acţiune în beneficiul 
cetăţeanului.

Totodată, actualmente nu este suficient de a pro-
mova dezvoltarea unui model nou, cum ar fi manage-
mentul integrat al deşeurilor pe teritoriul unei localităţi 
sau unui raion, important este ca acest model să fie le-
gat de alte localităţi printr-o gîndire unitară în această 
direcţie. Drumul pe care l-au ales APL-le şi Regiunile de 
Dezvoltare Regionale este o provocare, care, totodată, va 
prezenta şi un test de maturitate pentru autorităţile publi-
ce locale din ţară. 

APL trebuie să fie conştiente de faptul că este 
necesar să se introducă noi tehnici şi tehnologii pentru 
gestionarea deşeurilor. Neavînd cunoştinţe şi experienţa 
necesară pentru a aplica astfel de tehnologii la nivel regi-
onal, la etapa iniţială propunem crearea unor staţii-pilot 
demonstrative, care vor servi la evaluarea metodelor de 
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gestionare a deşeurilor, considerate optime. Aceste staţii 
vor fi utilizate pentru obţinerea parametrilor tehnico-eco-
nomici reali şi a experienţei de realizare şi exploatare, pre-
cum şi pentru informarea  populaţiei şi obţinerea acordu-
lui acesteia. O astfel de practică poate fi implementată de 
către fiecare Agenţie de Dezvoltare Regională.

Pentru implementarea acestui proiect de manage-
ment integru de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, 
se recomandă:

- elaborarea şi aprobarea de către Guvern a unei 
Scheme-reţele de amplasare a depozitelor de deşeuri la 
nivel naţional, formată din depozite conforme, staţii de 
transfer şi sortare atît a deşeurilor menajere solide, cît şi 
a celor biodegradabile, fapt ce va micşora distanţele par-
curse de la sursa de generare a deşeurilor pînă la o pri-
mă staţie de prelucrare primară şi apoi pînă la depozitul 
în care se va face stocarea finală. Aceste activităţi pot fi 
realizate atît din  contul mijloacelor financiare bugetare 
alocate, cît şi din investiţiile care deja se alocă din diferite 
fonduri şi programe internaţionale;

- proiectarea şi implementarea unei noi infrastruc-
turi naţionale şi locale de gestionare a deşeurilor, crearea 
unei industrii naţionale de reciclare a deşeurilor, care va 
deservi aceste reţele,  conform prevederilor legale;

- colectarea, reciclarea, valorificarea şi composta-
rea deşeurilor municipale, inclusiv a celor biodegradabile, 
să se efectueze pe un termen  lung şi diferenţiat, avînd 
drept scop captarea materiei prime secundare drept sur-
să de energie regenerabilă;

- construirea, reconstruirea depozitelor conforme 
şi lichidarea celor neconforme să se efectueze planificat în 
baza unor concluzii ale organelor specializate în domeniu 
şi cu participarea activă a societăţii civile;

- crearea cadrului de personal competent privind 
problemele de gestionare a implementării  sistemului in-
tegrat de management.

Realizarea şi implementarea acestei reţele la nivel 
regional  prevede crearea unei structuri centralizate, ce 
ar avea drept obiectiv urmărirea şi administrarea tuturor 
proceselor care vor constitui gestionarea integrată a de-
şeurilor menajere. Acest sistem va oferi soluţii eficiente 
pentru organizarea activităţilor de gestionare a deşeuri-
lor, va avea loc o concurenţă pentru operarea diverselor 
servicii, cum ar fi: colectarea şi transportarea deşeurilor, 
administrarea staţiilor de transfer şi de compostare, ad-
ministrarea depozitelor de deşeuri care vor fi construite 
conform standardelor UE etc. Se doreşte ca recuperarea 
materialelor refolosibile, valorificarea şi reciclarea acesto-
ra să se efectueze la etapa de colectare şi sortare.

Pentru ameliorarea situaţiei, se propune ca respon-
sabilitatea pentru  gestionarea deşeurilor în zona rurală 
s-o poarte toţi acei care generează deşeurile respective 
pe teritoriul primăriei. Astfel, asociaţiile agricole dispun 
de tehnică (tractoare, maşini, buldozere), care pot fi utili-
zate planificat de către autorităţile publice locale nu doar 
în zilele de sărbătoare, fiecare generator de deşeuri va fi 
obligat să evacueze deşeurile proprii generate din locuri-
le stabilite prin colectarea selectivă şi valorificarea lor, şi să 
nu fie lăsate pe seama autorităţilor publice locale.

În pofida unor succese neesenţiale obţinute prin 
aplicarea politicii în domeniul gestionării deşeurilor,  la ni-
velul administraţiilor publice locale rămîn nesoluţionate 
următoarele probleme:

- cantitatea de deşeuri biodegradabile continuă să 
crească, nefiind utilizate după destinaţie;

- obiectivele naţionale şi comunitare de formare şi 
gestionare a deşeurilor biodegradabile nu sunt elaborate 
şi lipsesc indicatorii respectivi în acest domeniu;

- nu există standarde naţionale elaborate în baza 
celor din UE, care să fie aplicate proceselor de recuperare 
şi reciclare a deşeurilor, situaţie care generează moduri di-
ferite de operare şi concurenţă neloială;

- depozitarea deşeurilor reprezintă principala for-
mă de eliminare a deşeurilor, nefiind selectate şi utilizate 
în scop economic;

- lipsa unui sistem riguros de evidenţă primară a 
deşeurilor, precum şi a depozitării acestora, creează o ima-
gine negativă pentru statistica naţională în domeniul for-
mării, nimicirii sau scoaterii acestora la gropile de gunoi;

- potenţialul pentru prevenirea, reciclarea şi com-
postarea deşeurilor biodegradabile nu este utilizat efectiv 
din lipsa cadrului legal, a personalului calificat în domeniu 
şi insuficienţa de mijloace financiare;

- actuala legislaţie privind gestionarea deşeurilor nu 
generează soluţii economice şi ecologice noi de interpre-
tare privind deşeurile biodegradabile, în următoarele acte 
legislativ-normative, care sunt în stadiu de elaborare şi 
aprobare se cere o nouă viziune asupra problemei în cauză.

Imperfecţiunile şi propunerile expuse mai sus sunt 
abordate astfel încât Republica Moldova să devină o socie-
tate a reciclării, valorificării şi compostării cu un nivel sporit 
al eficienţei utilizării resurselor din deşeurile generate. 

P.S. La sfîrşitul textului se va prezenta suplimentar 
Tabelul gestionării deşeurilor.
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MANAgEMENTUL DEşEURILOR
ÎN RAIoNUL BRICENI
(SITUAŢIA CURENTĂ, PROBLEME şI SOLUŢII)

Începînd cu actualul număr al revistei „Managementul Deşeurilor” redacţia va prezenta trimestrial pe pagi-
nile ei o descriere a situaţiei curente în domeniul gestionării deşeurilor în unul sau mai multe raioane ale ţării. 

La momentul actual, gestionarea deşeurilor în localităţile rurale din ţară rămîne o problemă  nesoluţionată, 
ce necesită schimbări, utilizînd practicile europene în acest domeniu. Conform acestor practici, utilizarea corectă a 
tuturor tipurilor de deşeuri poate aduce beneficii sociale, economice şi ecologice semnificative, atît pentru zonele 
rurale, cît şi pentru cele urbane.  

În Europa deşeurile au încetat să mai fie deşeuri. Acestea reprezintă surse care aduc profit şi locuri de muncă. 
Republica Moldova trebuie să urmeze exemplul altor state-membre ale UE din mai multe considerente. Mai întîi de 
toate, problema deşeurilor se manifestă tot mai acut din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi 
a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. 

Prin prezenta publicaţie intenţionăm să familiarizăm cititorul cu situaţia curentă care s-a creat în zonele ru-
rale în domeniul gestionării deşeurilor precum şi căile de solşiuţionare a problemelei deşeurilori. Este vorba de raio-
nul Briceni cu cele 28 de unităţi teritorial-administrative,.  

Despre rezultatele gestionării deşeurilor înregistrate în raionul Briceni în anul 2013 şi care sunt problemele 
din acest domeniu am aflat din Raportul anual privind protecţia mediului (2013), prezentat Inspectoratului Ecologic 
de Stat de către dl Dinu BARALIUC, şeful Inspecţiei Ecologice raionale şi de către dl Vadim GOROBCOV, primarul sa-
tului Criva, prin telefon. 

Raportul anual privind protecţia mediului 
BRICENI– 2013, (compartimentul deşeuri)

În Raportul anual Briceni -2013 se prezintă activi-
tăţile întreprinse de Inspecţia Ecologică Briceni (IEB) în 
domeniul gestionării deşeurilor. Rezultatele anului sunt 
reflectate în linii generale, cu unele cifre analitice şi ta-
bele, prin care se demonstrează activitatea inspecţiei în 
domeniu, după cum urmează: 

Salubrizarea localităţilor
La salubrizarea localităţilor din raionul Briceni sunt 

antrenate 6 întreprinderi municipale: 
- ÎM „Prestservicii Nord” din comuna Larga;
- ÎM „Cricom-Servicii” din satul Criva; 
- ÎM „Slon-Servicii” din satul Drepcăuţi; 

- ÎM „ Teţcani- Servicii” din satul Teţcani; 
- ÎM „Gospodăria locativ-comunală Briceni”; 
- ÎM „ Comprod – Lipcani”.  
Întreprinderile municipale sus-citate activează o 

perioadă relativ scurtă în domeniul salubrizării localită-
ţilor. Niciuna dintre ele nu este specializată în acest do-
meniu şi nu dispune de o  infrastructură corespunzătoare 
privind colectarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor. 

Pentru a merge în pas cu viaţa, este necesar de a 
avea o lege a salubrităţii, de a dispune de o infrastructură 
viabilă în domeniul gestionării deşeurilor, cu platforme 
şi tomberoane pentru colectarea deşeurilor separate, cu 
condiţii de reciclare şi valorificare a deşeurilor, precum şi 
de autospeciale. Din lipsa acestor condiţii nu putem vorbi 
astăzi despre schimbări esenţiale în următorii ani (MD).

Bilunarul de salubrizare: „Cea mai modernă, mai 
salubră şi amenajată localitate” şi „Rîu curat de la sat la sat”. 
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Bilunarul s-a desfăşurat practic în toate localităţile 
raionului, conform deciziei nr. 13 din 28.02.2013, aproba-
tă de către Consiliul raional Briceni. În perioada biluna-
rului de salubrizare s-au efectuat 132 de raiduri, în urma 
cărora s-au depistat 136 de gunoişti neautorizate, care 
ocupau o suprafaţă de 2,31 ha. În perioada salubrizării au 
fost lichidate 104 gunoişti ce nu dispuneau de actele ne-
cesare, astfel fiind salubrizate 2,11 ha, volumul deşeurilor 
evacuate a constituit 245 m³. Au fost curăţate şi fîşiile ri-
verane ale rîurilor şi ale bazinelor acvatice pe o suprafaţă 
de 1,019 ha, lichidîndu-se 19 gunoişti cu o suprafaţă de 
1,039 ha.

Generarea deşeurilor:
Volumul deşeurilor menajere solide formate pe 

parcursul anului 2013 constituie 87,558 m³, iar al celor de 
producţie - 67,762 mii tone, dintre care 9,574 mii tone au 
fost utilizate şi nimicite. La sfîrşitul anului 2013 au fost lu-
ate la evidenţă 981,349 mii tone. Cele mai multe deşeuri 
s-au format în industria extragerilor de zăcăminte minera-
le în volum de 56,38 mii tone, dintre care au fost realizate 
32,53 mii tone. În total, pe teritoriul carierelor sunt depozi-
tate 972,92 mii tone. Referitor la volumul deşeurilor mena-
jere solide formate situaţia este următoarea: 3 localităţi (or. 
Briceni, s. Corjeuţi şi or. Lipcani) formează anual de la 9,8-
6,1 mii m³, 14 localităţi produc de la 4,8-2,1 mii m³, celelal-
te 11 localităţi - de la 0,5-1.8 mii m³. Cantitatea medie de 
deşeuri formate pentru o persoană/an constituie 1117 m³.

La acest capitol menţionăm că datele prezentate 
de IE Briceni în Raportul anual 2013 sunt prealabile. În pri-
mul rînd, autorităţile abilitate cu dreptul de colectare şi 
evidenţă a deşeurilor n-au acordat atenţia cuvenită pro-
blemelor de evidenţă a generării deşeurilor şi, ca rezultat, 
n-au prezentat la timp informaţiile respective pentru BNS. 
Din cele 12 poziţii incluse în formularul statistic s-au pre-
zentat doar 5 (MD).

Colectarea şi depozitarea deşeurilor:
Volumul deşeurilor formate pe teritoriul raionului 

în anul 2013 constituie 87558 m³, care au fost depozita-
te la 28 de rampe cu o suprafaţă de 42.1 ha, dintre care 
doar 3 rampe sunt autorizate, celelalte 25 de rampe nu 
corespund cerinţelor ecologice, fiind supraîncărcate şi 
din această cauză o parte din deşeuri se depozitează în 
afara perimetrelor admise. Colectarea selectivă a deşeuri-
lor în raion nu se efectuează. Majoritatea deşeurilor sunt 
colectate în amestec şi transportate la gropile de gunoi, 
iar majoritatea poligoanelor de deşeuri sunt amplasate 
în zonele de protecţie a bazinelor acvatice, care în urma 
ploilor abundente, duc la poluarea apelor de suprafaţă şi 
a celor freatice.

Deşeurile periculoase:
Pe parcursul anului 2013 au fost generate 3,383 

tone deşeuri periculoase, dintre care 2,584 tone deşeuri 
care conţin plumb şi 0,799 tone deşeuri spitaliceşti. Din 
cantitatea respectivă 1,247 tone de deşeuri periculoa-
se sunt neutralizate. La finele anului acest tip de deşeu a 
constituit 2,348 tone. S-au efectuat controale la instituţiile 
medicale, fiind depistate cazuri de incinerare a deşeurilor 
în atmosferă, în urma cărora s-au produs emisii de dioxi-

ne, metale grele, particule de praf, dioxid de sulf etc., care 
au avut un impact deosebit de negativ asupra mediului şi 
sănătăţii populaţiei. În raport n-au fost evidenţiate toate 
deşeurile periculoase existente în raion, cum ar fi cele cu 
conţinut de mercur, deşeurile petroliere, uleiurile uzate etc. 

Inspecţii şi controale ecologice: 
Pe parcursul anului 2013, practic în toate localită-

ţile rurale din raion au fost efectuate inspecţii şi controale 
ecologice, întocmindu-se 14 acte de control, 69 proce-
se-verbale cu privire la contravenţii, aplicînd sancţiuni în 
mărime de 35600 lei. Plata calculată pentru poluarea me-
diului înconjurător de la depozitarea deşeurilor constituie 
33557,18 lei. În procesul salubrizării localităţilor întreprin-
derile municipale au fost supuse controlului. Din cele 132 
de raiduri efectuate, 37 revin întreprinderilor municipale 
şi din cele 69 de procese-verbale întocmite 40 revin aces-
tora. Suma amenzilor aplicate constituie 35600 lei, dintre 
care 22600 lei revin întreprinderilor municipale.

Dinu BARALIUC – seful Inspecţiei Ecologice Briceni 

fĂRĂ INVESTIŢII ÎN DEzVOLTAREA INfRASTRUCTURII 
NU VOM AVEA O COLECTARE SELECTIVĂ!

Prin telefon seful Inspecţiei Ecologice Briceni, dl 
Dinu Baraliuc, a comunicat redacţiei „M D” următoarele.  

„Rezultatele pe care le-a obţinut raionul Briceni în 
domeniul gestionării deşeurilor nu se deosebesc esenţial 
de cele din anii precedenţi. Este destul de dificil de a re-
organiza sistemul de gestionare a deşeurilor creat acum 
zece ani. Pentru a întreprinde unele schimbări în dome-
niu avem nevoie de un cadru legislativ contemporan, 
conform prevederilor Directivelor Europene, de personal 
cu iniţiativă în domeniu.  Datele prezentate în Raportul 
anual 2013 nu reflectă pe deplin activităţile efectuate 
de personalul inspecţiei în domeniul gestionării de-
şeurilor.  Este de dorit ca în viitor agenţii economici să 
raporteze la timp şi calitativ despre rezultatele generării, 
utilizării, colectării şi depozitării deşeurilor de producţie şi 
a celor din gospodăriile particulare.

Evaluarea situaţiei curente arată că practic în toa-
te primăriile lucrurile în domeniul gestionării deşeurilor 
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lasă mult de dorit. Colectarea deşeurilor în circuitul eco-
nomic se efectuează lent şi doar în cîteva localităţi unde 

activează voluntari susţinuţi de serviciile de salubrizare. 
Rezultatele activităţii, din ultimii ani demonstrează că în 
raion nu s-a creat un sistem de colectare a deşeurilor, ne-
maivorbind de sistemul de colectare selectivă a acestora, 
lipseşte cu desăvîrşire sistemul de management integrat 
al deşeurilor. La cele menţionate mai sus aş relata că au-
torităţile publice locale întreprind acţiuni de a schimba 
situaţia spre bine. 

De exemplu, Consiliul raional, în anul 2012, a ela-
borat „Programul de acţiuni de lungă durată pe anii 2012-
2017 de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere 
(solide) în raza teritorială Briceni”, iar primăria or. Lipcani a 
înaintat un proiect „Crearea la nivel regional a unui sistem 
integrat de management al deşeurilor menajere”. Ambele 
proiecte sunt interesante, corespund cerinţelor actuale, 
însă implementarea lor decurge foarte lent, fără a schim-
ba situaţia în domeniu. Reieşind din situaţia creată, cred 
că avem mult de lucru în comun cu autorităţile publice 
locale nu doar pentru a înţelege că au o anumită obliga-
ţie, dar şi că această obligaţie trebuie aplicată în folosul 
comunităţii pentru un beneficiu atît pentru protecţia me-
diului, cît şi din punct de vedere social.  

Practic, colectarea, transportarea şi depozita-
rea deşeurilor de toate tipurile continuă să se efectu-
eze în amestec, acestea ulterior fiind transportate la 
gropile de gunoi.  La nivel de raion există posibilitatea 
adoptării unei soluţii combinate, de exemplu, o colectare 
la sursa de generare în două fracţii: deşeurile regenerabi-
le şi deşeurile nevalorificabile. Cea mai adecvată soluţie 
rezidă în asigurarea sortării încă din faza în care deşeurile 
sunt aruncate.   FOTO IMG 282!!!!!!!???? Pentru aceasta, 
este necesară implicarea municipalităţii şi a operatorilor 
de salubrizare, care trebuie să asigure dotarea cu contai-
nere diferenţiate pe tipuri de gunoi şi, cel mai important 
lucru, este nevoie de un grad înalt de conştientizare din 
partea fiecărui cetăţean, pentru a pune deşeul la locul po-
trivit.  

Un alt moment important îl constituie lipsa ca-
drului legal pentru desfăşurarea activităţilor de de-
pozitare a deşeurilor şi de salubrizare a localităţilor. 

Nu sunt elaborate reglementările respective de de-
pozitare a deşeurilor. Extinderea suprafeţelor cu gu-
noişti neautorizate, majorarea cantităţilor de deşeuri 
biodegradabile creează mari probleme ecologice şi 
disconfort peisagistic în localităţi, provoacă contami-
narea solului şi pînzei freatice cu substanţe nocive. 

Pentru soluţionarea acestor probleme, este ne-
cesară dotarea tehnică şi alocarea de mijloace financi-
are. Totodată, aş menţiona că legislaţia în vigoare obligă 
populaţia de a colecta selectiv deşeurile, autorităţile pu-
blice locale trebuie să organizeze şi să coordoneze această 
colectare, iar companiile de management al deşeurilor tre-
buie să pună la dispoziţie servicii specializate. La prima ve-
dere totul pare a fi perfect, în realitate însă lucrurile decurg 
altfel. Populaţia din raion este de acord de a trece treptat 
la colectarea selectivă a deşeurilor, dar unde sunt compa-
niile ce trebuie să pună la dispoziţia cetăţeanului serviciile 
specializate? Sunt convins că fără investiţii în dezvoltarea 
infrastructurii acestui sistem nu vom reuşi să soluţionăm 
problemele colectării selective. Lipsa autospecialelor şi a 
containerelor de colectare a deşeurilor, inexistenţa unui 
sistem de colectare selectivă a deşeurilor, precum şi a 
posibilităţilor de reciclare locală explică, de asemenea,  
situaţia curentă cu care se confruntă localităţile raionului. 
Acţiunile întreprinse de unele primării privind implicarea 
în soluţionarea acestei probleme necesită de a fi susţinute, 
în pofida unor metode depăşite de timp. 

De exemplu, primăria satului Criva a început eva-
cuarea centralizată a deşeurilor din localitate cu ajutorul 
Întreprinderii Municipale „Cricom Serviciu”, creată în anul 
2012. Asemenea iniţiativă a fost întreprinsă şi de primăria  
Bălcăuţi. În opinia mea, una dintre principalele provocări 
va fi de a-i face pe locuitori să colecteze separat deşeurile 
consumate, dispunînd în fiecare localitate de un Centru 
de colectare a deşeurilor.

În cele ce urmează va voi informa succint despre 
Bilunarul de salubrizare: „Cea mai modernă, mai salubră 
şi mai amenajată localitate”, care se desfăşoară anual în 
perioada 22 martie - 22 septembrie, începînd cu anul 
2000. Aceasta este o iniţiativă care are drept scop de a în-
curaja acţiunile de acest gen, precum şi a creşte gradul de 
sensibilizare al populaţiei. Inspecţia Ecologică a asigurat 
informarea cetăţenilor despre contribuţia acestora la sa-
lubrizarea localităţilor. Foto  IMG 280 !!!!!!!???

Pentru a soluţiona problema deşeurilor, în ultimii 
ani, în raion s-au organizat mai multe campanii de salu-
brizare, rezultatele fiind satisfăcătoare pentru o perioadă 
scurtă de timp, după care din nou apărea necesitatea or-
ganizării unei noi campanii. Pe parcursul bilunarului au 
fost întocmite 28 acte de control, 58 procese-verbale, au 
fost aplicate amenzi în mărime de 25600 lei. Rezultatul 
acestor activităţi arată că locuitorii sunt adesea surprinşi 
de cantităţile de deşeuri generate şi aruncate peste tot. 

Trebuie de recunoscut faptul că mulţi dintre 
acei care aruncă deşeurile nu conştientizează că ele 
pot fi valorificate prin colectare şi reciclare şi pot adu-
ce un profit familiei, societăţii şi mediului. Prin aseme-
nea acţiuni se va reduce şi impactul asupra mediului, se 
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vor crea oportunităţi economice şi locuri de muncă.

Vadim GOROBCOV – primarul satului Criva  

VOM PROMOVA PE VIITOR UN PROgRAM SPECIAL DE 
COLECTARE SELECTIVĂ!

 
Despre activitatea primăriei satului Criva în do-

meniul salubrizării localităţii am aflat prin telefon de la dl 
Vadim GOROBCOB, primarul localităţii, următoarele: 

„La deschiderea „Bilunarului salubrizării”, organizat 
acum doi ani am propus de a fi implementat sistemul me-
canizat de evacuare centralizată a deşeurilor din localita-
te, fiind susţinut de locuitorii satului. În acest an situaţia 
s-a schimbat cu mult spre bine, am acumulat şi o expe-
rienţă în acest domeniu. La întîlnirea cu locuitorii satului 
am menţionat că acest sistem de colectate a deşeurilor 
este un exemplu pe care trebuia să-l facem cu mulţi ani în 
urmă, să avem astăzi o infrastructură viabilă de gestionare 
a deşeurilor, să dispunem de un Punct de colectare selec-
tivă a deşeurilor, de platforme pentru colectarea acestora 
etc. Cred că nu este greu de a crea un asemenea punct 
de colectare a deşeurilor, se cere doar voinţă. În viziunea 
noastră, acest punct de colectare va fi asigurat cu un nu-
măr de telefon, transport, persoane responsabile, unde 
populaţia poate suna pentru a stabili ziua şi ora ridicării 
deşeurilor reciclabile acumulate. La etapa iniţială a evacu-
ării deşeurilor primăria a repartizat sătenilor saci din po-
lietilenă pentru colectarea acestora si a efectuat lucrări de 
salubrizare a străzilor satului, a spatiilor verzi, precum şi a 
teritoriilor adiacente gropilor de gunoi. În cadrul  acestei 
acţiuni au participat administraţia locală, locuitorii satului 
şi elevii şcolii. În  rezultatul acţiunii au fost colectate 300 
tone deşeuri menajere. 

Deşeurile colectate vor fi reciclate, iar cu firma 
respectivă se va încheia un contract de parteneriat pu-
blic-privat de colaborare. Suntem mulţumiţi şi de fap-
tul că agenţii economici locali, ÎCS „Knauf-Ghips” şi SRL 
„Duval”, ne asigură cu tehnica necesară pentru evacuarea 
deşeurilor. 

Următoarea etapă a procesului de organizare a 
evacuării centralizate a deşeurilor a fost adoptarea unei 

decizii a Consiliului sătesc Criva referitor la aprobarea ta-
xei de evacuare a deşeurilor menajere de la o gospodă-
rie.  Această taxă a fost aprobată în valoare de 5 lei cu 
evacuarea deşeurilor de 2 ori pe lună ( prima şi a treia 
sîmbătă a lunii). S-a convenit ca deşeurile acumulate să 
fie evacuate la gunoiştea din localitate, care are o supra-
faţă de 0,3 ha. În implementarea acestei idei un rol impor-
tant l-au avut consilierii locali. Nu a fost uşor de a organiza 
lucrul ce ţine de informarea şi conştientizarea populaţiei 
despre necesitatea implementării sistemului de evacuare 
centralizată a deşeurilor. La momentul actual sunt deser-
vite 624 de gospodării sau 70 % din numărul total. Cu sus-
ţinerea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost 
soluţionată problema personalului. Prin decizia primăriei 
nr. 1/p4 din 10. 03. 2014 „Cu privire la angajarea persoane-
lor la efectuarea lucrărilor publice” au fost angajate două 
persoane, remunerate de către Oficiul Forţei de Muncă 
Briceni şi Primăria Criva. 

ÎCS „Knauf-Ghips”, SRL Duval”, în comun cu adminis-
traţia şcolii, am desfăşurat o acţiune de evacuare centra-
lizată a deşeurilor, de salubrizare a localităţii. Această ac-
ţiune de evacuare centralizată se desfăşoară al doilea an. 
Participanţii la această acţiune au curăţat de gunoaie spa-
ţiile verzi, iar cetăţenii au curăţat curţile de gunoiul casnic, 
care a fost expediat la groapa de gunoi. Conştientizăm 
că acţiunea pe care am desfăşurat-o cu susţinerea să-
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tenilor a fost un succes şi este una dintre priorităţile 
Consiliului Local. Intenţionăm să promovăm pe viitor 
un program de colectare selectivă care să faciliteze 
participarea populaţiei la depozitarea deşeurilor în 
containere, cu reciclarea ulterioară a acestora”.  

DIN PARTEA REDACŢIEI: Acţiunile întreprinse de 
Primăria satului Criva în parteneriat cu agenţii economici 
locali, colectivul pedagogic al şcolii, cetăţenii satului, sub 
patronatul Inspecţiei Ecologice Briceni, reprezintă un bun 
început de colaborare în domeniul gestionării corespun-
zătoare a deşeurilor, problemelor de informare, conştien-
tizare şi educaţie a populaţiei în privinţa gestionării cores-
punzătoare a deşeurilor, atrăgând în acelaşi timp atenţia 
asupra consecinţelor lipsei de acţiune care are un impact 
negativ asupra mediului, în special, şi a vieţii, în general. 
Este salutabil faptul că populaţia localităţii susţine iniţia-
tiva primăriei,în aşa fel încât deşeul să fie colectat, trans-
portat, sortat, şi toate acestea necesitând forţă de muncă 
pe care le primeşte de la partenerii săi. 

Primăriile din ţară trebuie să conştientizeze faptul 
că implementarea unui sistem de colectare separată este, 
deci, un generator de forţă de muncă, care necesită o 
atenţie deosebită din partea  autorităţilor publice locale.  

O altă problemă importantă ce necesită soluţiona-
re la nivel naţional este ca autoritatea publică locală să fie 
desemnată cu drept de deţinător al deşeurilor municipa-
le, inclusiv al celor de ambalaje. Acest lucru va constitui 
un prim pas pentru reglementarea normală în ceea ce 
priveşte managementul deşeurilor de ambalaje, conco-
mitent va apărea necesitatea creării unui serviciu public, 
prestator de servicii. 

Mai sunt încă multe lucruri de realizat pentru a im-
plementa un sistem integrat de colectare a deşeurilor.     

                                              Alexandru GOLIC
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ASPECTE JURIDICE PRIVIND 
GESTIONAREA DEŞEURILOR

În adresa redacţiei revistei „Managementul Deşeurilor”au parvenit mai multe solicitări din partea primarilor 
de a publica o serie de materiale de instruire a persoanelor responsabile din cadrul primăriilor în probleme ce ţin de 
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor  (colectare şi depozitare) comise de către persoanele fizice şi juridice 
din localitate. În acest sens, redacţia revistei, în comun cu Inspectoratul Ecologic de Stat, vine cu unele sfaturi utile şi 
practice pentru evitarea încălcării regulilor de gestionare de către structurile legale din cadrul primăriilor (comisiile 
administrative, inspectorii voluntari de mediu) împuternicite de către Consiliile locale cu supravegherea procesului 
de colectare şi depozitare a deşeurilor generate de persoanele fizice şi juridice pe teritoriul comunei.  

Descentralizarea şi delegarea obligaţiunilor de serviciu în teritoriu solicită ca primăriile şi consiliile locale să 
se manifeste mai activ în domeniul protecţiei mediului, inclusiv la compartimentul gestionarea deşeurilor. Pentru 
însuşirea şi aplicarea prevederilor actelor legislativ-normative, autorităţile publice locale au nevoie de cunoştinţe 
teoretice şi practice în acest domeniu.

Acest material vine în ajutorul primarilor, persoanelor împuternicite cu supravegherea şi controlul gestionării 
corespunzătoare a deşeurilor, fie în procesul de generare, fie la gropile de gunoi sau în procesul de păstrare şi depozi-
tare a deşeurilor periculoase şi a celor menajere solide.

Concomitent, prezentăm şi unele detalii cu privire la procedurile ce trebuie aplicate şi respectate la depistarea 
încălcării regulilor  de  gestionare a deşeurilor, comise de către persoanele implicate în acest proces.

Aceste sfaturi şi sugestii vor contribui la îndeplinirea  procedurilor legale pentru înţelegerea corectă a efectu-
ării investigaţiei  unei contravenţii  sau  infracţiuni comise în domeniul gestionării deşeurilor, documentarea situaţiei 
şi finalizarea acesteia.

CE TREBUIE SĂ CUNOAşTEŢI ÎNAINTE DE A ORgANIzA 
RAIDURILE DE SUPRAVEgHERE şI CONTROL?

Activităţile ilegale comise de către persoanele fizi-
ce şi juridice în domeniul gestionării  deşeurilor, depistate 
de către reprezentanţii autorităţii publice locale, necesită 
de a fi investigate cu participarea persoanelor abilitate 
cu acest drept din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat 
(IES) sau al Ministerului Afacerilor Interne ( art. 181). 

Aceste cazuri pot fi investigate doar atunci cînd:
- sunt motive întemeiate să credeţi că are loc o încălcare 

de fapt a regulilor de gestionare a deşeurilor;
- aţi primit informaţia de la o persoană angajată sau de la 

o organizaţie locală, regională sau naţională;
- aţi efectuat un control de rutină într-un sector din preaj-

ma localităţi etc.
Depistarea încălcării regulilor de gestionare a de-

şeurilor va fi efectuată împreună cu reprezentanţii IES, 
poliţiei, comisiei administrative a primăriei, precum şi cu 
participarea consilierilor şi altor persoane interesate.

Se ştie că producătorii de deşeuri, persoane fizice 
şi juridice care întreprind acţiuni contrar normelor privind 
depozitarea deşeurilor, afectează mediul în mod serios. 
Multe persoane fizice, organizaţii private şi comerciale  pot 
fi antrenate în activităţi ilegale  de depozitare a deşeurilor 
în locuri neautorizate. Aceste încălcări se depistează la:
-  depozitarea deşeurilor în cantităţi mari (fără măsuri de 

protecţie);
- descărcarea deşeurilor fără măsuri de precauţie;
- deversarea substanţelor nocive (în ţevile de scurgere şi 

în apele subterane);

- arderea deşeurilor (fără măsuri de precauţie şi în locuri 
interzise);

- amestecarea diferitelor fracţii de deşeuri la gropile de 
gunoi (cu cele periculoase); 

- colectarea şi prelucrarea neautorizată a deşeurilor;
- abandonarea încăperilor ( deşeurile periculoase fiind lă-

sate după închiderea întreprinderii);
- transportarea deşeurilor neautorizate etc.

Din cauza lipsei cunoştinţelor despre poluare şi a 
nefuncţionării legilor populaţia şi organizaţiile genera-
toare încalcă cu uşurinţă legislaţia ecologică în domeniul 
gestionării deşeurilor. Din aceste considerente este im-
portant ca activităţile ilegale de depozitare a deşeurilor 
să fie monitorizate de către autorităţile publice locale, iar 
persoanele care încalcă legislaţia trebuie să fie pedepsite. 
Actuala legislaţie trebuie să fie susţinută de autorităţile 
publice locale, pentru a opri activităţile ilegale în dome-
niul protecţiei mediului.  

Luînd în consideraţie faptul că, contravenţiile co-
mise în domeniul gestionării deşeurilor, cum ar fi: depozi-
tarea deşeurilor în locuri interzise, arderea  resturilor vege-
tale de orice provenienţă, înhumarea în sol a substanţelor 
şi deşeurilor toxice, încălcarea regulilor sanitar-ecologice 
în păduri, spaţiile verzi, grădinile publice, rezervaţiile şi 
ocoalele silvice, care au loc peste tot, este imposibil ca 
inspectorii pentru ecologie să depisteze la timp şi la faţa 
locului contravenienţii. În acest caz, se propune ca în aju-
torul  acestora să vină autoritatea publică locală cu per-
sonalul împuternicit ( membri ai comisiei administrative, 
consilieri, voluntari de mediu), care pînă la sosirea inspec-
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torilor de la Agenţia/Inspecţia Ecologică sau a poliţiei  să 
întreprindă acţiuni de documentare a acestui caz. 

La etapa de documentare a regulilor de încălcare a 
gestionării deşeurilor este necesar:
- de a determina legile care sunt încălcate;
- de a identifica contravenienţii; 
- de a identifica alte persoane implicate;
- de a determina gradul de încălcare (atît în ce priveşte 

dauna adusă mediului, cît şi gradul de încălcare al legii).
Este important ca reprezentanţii autorităţii publi-

ce locale, împuterniciţi să documenteze contravenţia, să 
prezinte probe (dovezi) inspectorului pentru ecologie, 
demonstrînd  încălcarea regulilor de gestionare a deşeu-
rilor conform prevederilor CC al RM sau celui Penal.

În cazul în care agentul constatator (reprezentan-
tul organului autorităţii competente) nu se va prezenta la 
timp din diferite motive, este important ca persoanele im-
plicate în procesul de documentare a infracţiunii din par-
tea autorităţii publice locale să contribuie la organizarea 
următoarelor activităţi:
- descrierea situaţiei;
- executarea de fotografii şi imagini filmate, relatări în scris 

( după posibilităţi);
- colectarea dovezilor; 
- înregistrarea declaraţiilor martorilor;

La etapa iniţială de documentare a procesului pri-
vind încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, con-
form  prevederilor articolului 154 din Codul Civil al RM, 
este necesar ca persoanele antrenate în acest proces să 
respecte şi unele îndrumări importante cum ar fi:

„MAI ÎNTÎI EXAMINAŢI SITUAŢIA, 
APOI ACŢIONAŢI”
- ADRESAŢI-VĂ ORGANELOR DE PROTECŢIE A 

MEDIULUI PENTRU A PRIMI ÎNDRUMĂRILE RESPECTIVE 
LA ETAPA INIŢIALĂ DE DOCUMENTARE A INFRACŢIUNII 
ŞI ALTĂ INFORMAŢIE DE ORDIN LEGISLATIV, PÎNĂ LA 
SOSIREA AGENTULUI CONSTATATOR;
- nu uitaţi de protecţia personală (echipament corespun-

zător);
- să cunoaşteţi regulile, competenţa şi posibilităţile;
- aveţi grijă ca dovezile să nu fie distruse ( evidenţa foto-

grafiilor şi imaginilor filmate etc.);
- consultaţi-vă cu alte persoane competente; 
- prezentaţi la timp materialele documentate agentului 

constatator.
Orice activitate ce ţine de investigarea activităţi-

lor ilegale în domeniul gestionării deşeurilor, şi mai ales 
a celor periculoase, solicită evaluarea riscurilor posibile, 
determinarea măsurilor de protecţie necesare.

N-aţi analizat riscul - nu întreprindeţi nicio acţiune!  

Nu întreprindeţi nicio acţiune dacă nu sunteţi convinşi că totul e în siguranţă!  

Decît să întreprindeţi o acţiune în siguranţă, mai bine renunţaţi! 

ADRESAŢI-VĂ DE URGENŢĂ AUTORITĂŢILOR COMPETENTE ÎN DOMENIU!

ACŢIUNILE AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 
PRIVIND ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE GESTIONARE A 
DEŞEURILOR

Pentru a activa în domeniul gestionării deşeurilor 
şi a întreprinde acţiuni legale faţă de cei care încalcă le-
gislaţia ecologică,  este nevoie de a cunoaşte care sunt 
competenţele autorităţii publice locale în acest dome-
niu. Mai întîi de toate, este necesar de a studia Codul 
Contravenţional al Republicii Moldova şi Codul Penal, 
care cuprind norme de drept ce stabilesc principiile şi dis-
poziţiile generale şi speciale în materie contravenţională 
şi penală, determină faptele ce constituie contravenţii şi 
infracţiuni penale şi determină sancţiunile contravenţio-
nale şi penale. În articolul 393 al C.C. al RM sunt nominali-
zate autorităţile competente abilitate cu dreptul de a so-
luţiona cauzele contravenţionale, printre care se numără  
şi Comisia administrativă de pe lîngă autoritatea publică 
locală, fiind la acelaşi nivel cu instanţa de judecată, pro-
curorul şi agentul constatator (organele de specialitate 
specificate în art. 400-423). 

Rolul principal în depistarea încălcării regulilor de 
gestionare a deşeurilor, de asigurare a curăţeniei în locali-
tăţile urbane şi rurale i se atribuie Comisiei administrative 
de pe lîngă autoritatea publică locală executivă, care se 
formează de către consiliul local (sătesc, comunal, orăşe-
nesc, municipal). 

Rezultatele activităţii în acest domeniu depind de 
mai mulţi factori, printre care: componenţa comisiei şi 
competenţa acesteia, nivelul de cunoştinţe şi pregătire 
profesională ale membrilor comisiei, principialitatea şi 
iniţiativa preşedintelui, obligaţiile şi drepturile membrilor 
comisiei  stabilite prin regulament etc. De competenţa 
acestei Comisii ţin 22 de articole din diferite domenii ale 
economiei naţionale, inclusiv articolul 181 privind încăl-
carea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile ur-
bane şi rurale, cu excepţia celor 51 de articole privind pro-
tecţia mediului. Contravenţiile prevăzute în  articolul 181 
se constată de către organele pentru protecţia mediului, 
fie teritoriale sau centrale. Sunt în drept de a constata 
contravenţia la acest articol şi organele afacerilor interne, 
şi anume şefii de posturi interne de poliţie din localitate. 

Conform articolului 405(7), sunt în drept să consta-
te contravenţii şi să încheie procese-verbale inspectorul 
principal de stat pentru ecologie şi adjuncţii lui, inspecto-
rii superiori de stat pentru ecologie şi inspectorii de stat 
pentru ecologie. Procesele-verbale cu privire la încălcarea 
articolului 181 se remit spre examinare Comisiei adminis-
trative de pe lîngă autoritatea publică locală.. 

Deciziile Comisiei administrative se adoptă cu ma-
joritatea simplă de voturi ale membrilor comisiei prezenţi 
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la şedinţă. Mai mult decît atît, încălcările regulilor de ges-
tionare a deşeurilor, prevăzute la articolul 154 al C.C., se 
examinează de către agentul constatator (organele pen-
tru protecţia mediului). În acest caz, pentru depistarea 
încălcărilor prevăzute la art. 154 din C.C. primăriile sunt 
obligate să apeleze la autorităţile competente pentru so-
luţionarea cauzelor contravenţionale sau penale.

Contravenţiile prevăzute la art. 93, 95, 109-118, 
120-130, 132-154, 156 şi 182 se examinează de către or-
ganele de protecţie a mediului.

PROPUNERE CĂTRE COMISIA JURIDICĂ A 
PARLAMENTULUI R.M. Luînd în consideraţie că situaţia 
în domeniul gestionării deşeurilor la momentul actual 
este critică şi în fiecare zi în localităţile urbane şi rurale 
au loc zeci de încălcări prevăzute de articolele 154 şi 181 
ale C.C. al RM, se propune ca primarii şi adjuncţii aces-
tora, care au studii superioare şi au efectuat stagiari în 
domeniul protecţiei mediului să fie în drept să constate 
şi să încheie procese-verbale, cu examinarea cauzelor 
contravenţionale la şedinţele Comisiei administrative. 
La etapa iniţială ar fi raţional de a introduce unele mo-
dificări şi completări la C.C. al RM privind dreptul primă-
riilor de a constata contravenţiile şi de a perfecta proce-
se-verbale în rezultatul examinării alineatelor (1),(3) şi 
(10) din articolul 154, dat fiind faptul că art. 393 permite 
comisiei administrative de pe lîngă autoritatea publică 
să soluţioneze contravenţiile.

Cele mai frecvente cazuri privind încălcarea legis-
laţiei în domeniul gestionării deşeurilor ţin de comparti-
mentul  CONTRAVENŢIILE  ADMINISTRATIVE.

De exemplu, 3695 de procese-verbale reprezintă numă-
rul total al acestora încheiate în perioada anului 2013 
de către IES cu privire la contravenţiile administrative 
în privinţa  persoanelor fizice şi juridice care au admis 
încălcări ale normelor de drept în domeniul gestionării 
deşeurilor.

Conform art. 24 din Legea privind deşeurile de 
producţie şi menajere, cele mai frecvente contravenţii 

administrative în domeniul gestionării deşeurilor sunt ur-
mătoarele:

- nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, 
transportare, depozitare, neutralizare şi evacuare a 
deşeurilor, care a dus sau poate să ducă la poluarea 
mediului;

- depozitarea arbitrară în locurile interzise sau utilizarea 
altor procedee de evacuare a deşeurilor fără autoriza-
ţia autorităţilor abilitate; 

- neexecutarea dispoziţiilor şi prescripţiilor autorităţilor 
împuternicite cu exercitarea controlului de stat  asu-
pra depozitării, prelucrării, evacuării şi înhumării deşe-
urilor;

- tăinuirea sau prezentarea informaţiilor false sau in-
complete privind gestionarea deşeurilor, precum şi 
evaluarea lor în caz de avarie;

- încălcarea regulilor de evidenţă şi control primar în 
domeniul nominalizat; 

- nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de 
seamă asupra gestionării deşeurilor; 

- transmiterea deşeurilor periculoase unor persoane fi-
zice sau juridice care nu deţin autorizaţii (licenţă) pen-
tru transportarea, păstrarea şi prelucrarea lor;

- nerespectarea regimului şi regulilor stabilite de ex-
ploatare a instalaţiilor pentru prelucrarea şi neutrali-
zarea deşeurilor, precum şi a locurilor pentru depozi-
tarea ori înhumarea deşeurilor de producţie, menajere 
şi de altă natură;

- proiectarea şi construirea întreprinderilor şi a altor 
obiective, precum şi implementarea de materiale şi 
tehnologii, care nu satisfac cerinţele de securitate pri-
vind utilizarea, prelucrarea şi evacuarea deşeurilor;

- nerespectarea altor reguli şi cerinţe prevăzute de 
Legea sus-menţionată şi de alte acte normative.

Persoanele împuternicite de a investiga cazurile 
de încălcare a prevederilor actelor legislativ-normative  
din cadrul autorităţilor publice locale sunt obligate să cu-
noască  care sunt contravenţiile administrative şi penale 
în domeniul gestionării deşeurilor. 

Din aceste considerente propunem unele extrase 
din legislaţia naţională:

 
SANCŢIUNI DISCIPLINARE ŞI RESPONSABILITĂŢI
CODUL CONTRAVENŢIONAL
Foto 7  (nu se deschide este in PNG!!!)
Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea 

legislaţiei privind gestionarea deşeurilor poartă răspun-
dere materială, administrativă şi penală, după caz. 

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale în dome-
niul gestionării deşeurilor este prevăzută de următoarele 
articole ale Codului Contravenţional:

a) articolul 113, p. (2) – construcţia şi amplasarea, 
în zona de protecţie a apelor, a depozitelor şi terenurilor 
pentru depozitarea deşeurilor de orice provenienţă, con-
strucţia neautorizată de instalaţii de canalizare, de colec-
tare şi de instalaţii de epurare a apelor reziduale,  se sanc-
ţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţiona-

Legislația națională
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le aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau 
fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura 
o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

b) articolul 113, p.(5) – deversarea, în apele de 
suprafaţă, în canalele de irigare şi de desecare a apelor 
uzate neepurate, a celor poluate termic şi cu substanţe 
radioactive, a apelor contaminate cu germeni patogeni 
şi cu paraziţi, a produselor sau reziduurilor petroliere şi 
a altor poluanţi, se sancţionează cu amendă de la 30 la 
50 de unităţi convenţionale aplicată persoanelor fizice, cu 
amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei juridice.

c) articolul 115, p.(3) – arderea în cîmp deschis a 
resturilor vegetale de orice provenienţă, se sancţionea-
ză cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanelor fizice, cu amendă de la 400 la 500 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

d) articolul 119, p.(8) –încălcarea cerinţelor şi re-
gulilor de înhumare (depozitare) în subsol a substanţelor 
şi a deşeurilor nocive sau a apelor uzate se sancţionează 
cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplica-
tă persoanelor fizice, cu amendă de la 40 la 50 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei juridice.

e)  articolul 136,- încălcarea regulilor sanitare în 
păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii şi ocoale sil-
vice  se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10 
la 20 de unităţi convenţionale.

f) articolul 141, p.(3) – încălcarea regulilor de in-
terdicţie a amplasării, prelucrării şi deversării deşeurilor 
industriale şi celor menajere în obiectivele şi complexele 
din fondul ariilor naturale protejate de stat şi în zonele de 
protecţie a acestora, se sancţionează cu amendă de la 40 
la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanelor fizice, 
cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale apli-
cată persoanei juridice.

g) articolului 154 - aplică următoarele sancţiuni 
disciplinare:

(1) Nerespectarea modului stabilit de colectare, 
păstrare, transport, depozitare, ardere, neutralizare şi 
evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a 
deşeurilor industriale, de construcţii, menajere şi de altă 
natură se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de uni-
tăţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu mun-
că neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de 
ore, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele 
cazuri, cu drept de a desfăşura o anumită activitate pe un 
termen de la 3 luni la un an.

(2) Faptele specificate în alin. (1) care au creat pe-
ricolul poluării mediului: se sancţionează cu amendă de 
la 40 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fi-
zice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele 
cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe 
un termen de la 3 luni la un an.

 (3) Depozitarea arbitrară sau în locuri interzise, ori 
utilizarea unor  alte procedee de evacuare a deşeurilor 

fără autorizaţia autorităţilor abilitate, se sancţionează cu 
amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanelor fizice sau cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 200 la 
300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privare, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura 
o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(4) Tăinuirea informaţiei sau prezentarea intenţi-
onată de  informaţii false sau incomplete privind gesti-
onarea deşeurilor, privind evacuarea lor în caz de avarie, 
se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi con-
venţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă nere-
munerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu 
amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, 
de  dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un ter-
men de la 6 luni la un an.

(5) Încălcarea regulilor de evidenţă şi de control 
primar în domeniul gestionării deşeurilor, nerespectarea 
termenelor de prezentare a dărilor de seamă în domeniul 
nominalizat, se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 
de ore, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţio-
nale aplicată persoanelor juridice cu sau fără privarea, în 
ambele cazuri, cu dreptul de a desfăşura o anumită activi-
tate pe un termen de la 3 luni la un an. 

(6) Transmiterea deşeurilor periculoase unor per-
soane fizice sau juridice care nu deţin licenţe (autorizaţii) 
pentru transportul, păstrarea şi prelucrarea lor, se sancţi-
onează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau 
fără privare, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o 
anumită activitate pe un termen de 3 luni la un an. 

(7) Nerespectarea regimului şi a regulilor de ex-
ploatare a instalaţiilor de prelucrare şi neutralizare a de-
şeurilor, a locurilor de depozitare ori de înhumare a de-
şeurilor industriale, menajere şi de altă natură, se sancţi-
onează cu amendă de la 50 la 70  unităţi convenţionale 
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau 
fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a  desfăşura 
o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

 (8) Proiectarea şi construcţia de întreprinderi şi 
de alte obiective, precum şi implementarea de  materiale 
şi tehnologii care nu corespund condiţiilor de securitate 
a utilizării, prelucrării şi evacuării deşeurilor, se sancţio-
nează cu amendă de la 50 la70 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau 
fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura 
o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(9) Nerespectarea regulilor privind importul, ex-
portul sau tranzitul de deşeuri, se sancţionează cu amen-
dă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată per-
soanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi con-
venţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără priva-
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rea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(10) Neasigurarea colectării şi evacuării deşeurilor, 
admiterea stocării deşeurilor de orice proveninţă, se sanc-
ţionează cu amendă de la 50 la100 de unităţi convenţio-
nale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(11) Ne întreprinderea măsurilor de lichidare a gu-
noiştilor neautorizate şi necontrolate, se sancţionează cu 
o amendă de la 50 la100 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere.

h) articolul 181 – încălcarea regulilor de asigurare 
a curăţenii în localităţile urbane şi rurale se sancţionează 
cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplica-
tă persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 50 la 
100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

CODUL PENAL
Foto 8 (nu se deschide este in PNG!!!)
Răspunderea penală este prevăzută în următoare-

le articolele ale Codului Penal:
1) articolul 224 – încălcarea regulilor stabilite ce 

ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstra-
rea, transportarea sau utilizarea substanţelor, materia-
lelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, 
precum şi a pesticidelor,erbicidelor sau a altor substanţe 
chimice, dacă aceasta crează pericolul cauzării de daune 
esenţiale sănătăţii populaţiei sau mediului, se pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţio-
nale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juri-
dică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 
3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate.

Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite în zona situaţiei ecologice excepţionale 

sau în zona unei calamităţi naturale;
b) soldate cu impurificarea, otrăvirea sau infecta-

rea mediului;
c) soldate cu pieirea în masă a animalelor, se pe-

depseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi 
convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar per-
soana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 
3.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de drep-
tul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea 
persoanei juridice.  

Acţiunile prevăzute la alin. (1), art. 224 care au 
fost provocate din imprudenţă:

a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
b) decesul persoanei, se pedepseşte  cu închisoa-

re de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu 
amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unităţi convenţi-
onale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită acti-
vitate sau cu lichidarea persoanei juridice. 

Acţiunile prevăzute la alin. (1), art. 224 soldate cu 
decesul a două persoane sau mai multor persoane, se pe-
depseşte  cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică 
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 
unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.   
 2) articolul 228 – încălcarea cerinţelor de protec-

ţie a subsolului, construcţia neautorizată sau amplasarea 
deşeurilor toxice pe terenuri cu zăcăminte minerale, pre-
cum şi deversarea nesancţionată a substanţelor nocive în 
subsol, dacă aceasta a provocat: 

a) prăbuşiri sau alunecări de proporţii ale terenului;
b) poluarea apelor subterane, creînd pericol pen-

tru sănătatea populaţiei;
c) decesul persoanei din imprudenţă;
d) alte urmări grave, se pedepsesc cu amendă în 

mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu în-
chisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedep-
seşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi 
convenţionale cu privarea de  dreptul de a exercita o anu-
mită activitate.

3) articolul 229 - infectarea sau altă impurificare 
a apelor de suprafaţă cu ape uzate sau cu alte deşeuri ale 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor industriale, 
agricole, comunale şi de altă natură, dacă aceasta a cau-
zat daune în proporţii considerabile regnului animal sau 
vegetal, resurselor piscicole, silviculturii, agriculturii sau 
sănătăţii populaţiei ori a provocat decesul persoanei, se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi 
convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar per-
soana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de drep-
tul de a exercita o anumită activitate.

Recuperarea prejudiciului se determină în baza 
calculelor conform metodicelor respective prin înaintarea 
acţiunilor în judecătoriile locale.         

APLICAREA AMENZILOR PENTRU ARUNCAREA 
DEŞEURILOR

Starea actuală a factorilor de mediu (aer, apă, 
sol) demonstrează că măsurile de sancţionare aplicate 
în prezent nu sunt suficiente pentru a garanta respecta-
rea în totalitate a legislaţiei privind protecţia mediului. 
Respectarea legislaţiei trebuie consolidată prin înăspri-
rea sancţiunilor administrative şi penale pentru săvîrşirea 
unor astfel de crime.

Sancţionarea cu amendă aplicată faţă de întreprin-
deri, organizaţii sau cetăţeni trebuie executată atît din 
fondurile acestora, cît şi din venitul personal al conducă-
torilor unităţilor economice, de către membrii colective-
lor de muncă, având în vedere daunele cauzate mediului 
ambiant. Costul poluării şi al acţiunilor de distrugere a re-
surselor naturale trebuie să fie suportat, în mai mare mă-
sură, de către persoanele vinovate concrete. În prezent, 
eficienţa amenzilor ecologice este foarte scăzută, deoa-
rece în multe cazuri ele sunt pur simbolice, nerecuperînd 
nicio mică parte din prejudiciile aduse  mediului.

Pe parcursul anului 2013, Inspectoratul Ecologic 
de Stat cu structurile sale din teritoriu a  întocmit 2200 de 
acte de control la compartimentul gestionarea deşeurilor 
şi 440 la cel de substanţe chimice. În rezultatul controale-
lor efectuate, au fost perfectate 3695 procese-verbale cu 
privire la contravenţii în privinţa persoanelor fizice, juridi-

Legislația națională
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ce şi cu funcţii de răspundere, care au admis încălcări ale 
normelor de drept prevăzute de Codul Contravenţional al 
Republicii Moldova.

 Astfel, 1.727.150 lei reprezintă valoarea totală a 
sancţiunilor  aplicate în perioada anului 2013 în cadrul con-
troalelor efectuate de IES, avînd ca obiectiv prevenirea şi 
controlul privind gestionarea corespunzătoare  a deşeurilor.

În limitele prevăzute de lege, au fost aplicate sanc-
ţiuni contravenţionale sub formă de amendă în mărime 
de 1.727.150 lei, dintre care au fost încasate mijloace fi-
nanciare în sumă de 844124 lei, în medie circa 228.5 lei 
pentru fiecare caz. Din totalul sumelor de amenzi au fost 
achitate doar 50% din suma înaintată, fapt care influen-
ţează nesemnificativ asupra formării fondurilor ecologice.

Referitor la amenzi sunt şi unele neclarităţi. 
Bunăoară, în ce mod trebuie să fie amendată întreprinde-
rea sau persoana fizică, dacă în localitate lipseşte serviciul 
de salubritate sau localitatea dispune de zeci de gunoişti 
neautorizate în jurul localităţii şi niciuna amenajată con-
form cerinţelor ecologice? Aceste chestiuni ar trebui, 
probabil, luate în dezbateri în cadrul şedinţelor Consiliilor 
Locale, iar dacă ele apar din neglijenţa conducătorilor lo-
cali, pagubele trebuie recuperate de către persoanele de 
conducere ale primăriilor, gospodăriilor agricole etc., indi-
ferent de funcţiile pe care le deţin. Primăriile, prin actele 
normative reglementare, trebuie să prevadă aceasta. 

Avînd în vedere rolul deosebit al APL în domeniul 
gestionării deşeurilor, acestea ar putea lua măsuri mai efi-
ciente de informare, conştientizare şi educaţie a populaţi-
ei. În majoritatea localităţilor rurale oamenii nu sunt bine 
informaţi despre prejudiciul cauzat mediului de la arunca-
rea în amestec a deşeurilor, precum şi în locuri neautoriza-
te. Nu conştientizează aceasta nici fermierii din localitate 
şi nici locuitorii, fie aceste deşeuri organice sau menajere 
solide. În Danemarca şi Olanda, pentru ca să devii fermi-
er, este necesară diploma de absolvire a unei  instituţii de 
învăţămînt superior de profil agrar (institut, universitate, 
academie). La noi situaţia e cu totul alta. Fermier poate 
fi oricine neluînd în consideraţie studiile, specialitatea şi 
atitudinea acestuia faţă de mediu. Este cunoscut că în 
gospodăriile particulare unii conducători cu studii superi-
oare depozitează băligarul de la vite lîngă fîntînile de apă 
potabilă, iar primarii autorizează depozitarea deşeurilor 
în zonele de protecţie a obiectelor acvatice etc.   

Deşi legislaţia naţională în domeniul protecţiei me-
diului dispune de anumite legi şi hotărîri de Guvern, semne 
convingătoare de îmbunătăţire a situaţiei în domeniul ges-
tionării deşeurilor nu s-au înregistrat. Mai mult decît atît, în 
unele domenii situaţia continuă să rămînă neschimbată, ba 
chiar să se agraveze. De exemplu, Legea de bază a protec-
ţiei mediului are o vechime de peste 20 de ani şi este slab 
aplicată în practică, prin urmare nu contribuie suficient şi în 
măsura cuvenită la ameliorarea stării de lucruri. O situaţie 
analogică se referă şi la Legea privind deşeurile de produc-
ţie şi menajere, care a fost adoptată acum optsprezece ani. 
Aceasta se întîmplă din cauza faptului că Parlamentul nu 
a adoptă legi noi, inclusiv cea a deşeurilor, care este mult 
aşteptată de autorităţile publice locale. 

Cadrul legislativ naţional necesită a fi completat cu 
mai multe legi şi hotărîri de Guvern în domeniul gestio-
nării deşeurilor, printre care şi legea privind salubrizarea 
localităţilor, care ar schimba radical situaţia salubrizării lo-
calităţilor, implementării sistemului de colectare selectivă 
şi reciclare a  deşeurilor în ţară. Indiferent ce schimbări ar 
avea loc în acest domeniu de activitate, rămîne ferm un 
singur principiu: obligaţia de a asigura colectarea, trans-
portarea şi neutralizarea deşeurilor solide revine primă-
riilor, agenţilor economici din localitate, asociaţiilor de 
locatari şi cetăţenilor. Toţi aceştia trebuie să coopereze şi 
să soluţioneze problema gestionării deşeurilor în localita-
te, iar autorităţile publice centrale trebuie să contribuie la 
faptul ca sectorul gestionării deşeurilor să devină o ramu-
ră a economiei naţionale cu o industrie de reciclare bine 
dezvoltată. 

Obiectivul prioritar al prezentei publicaţii constă în 
conştientizarea şi informarea populaţiei despre evitarea 
unor situaţii privind încălcarea regulilor de gestionare a 
deşeurilor şi consecinţele administrative şi penale în re-
zultatul nerespectării legislaţiei în vigoare. 

Cititorul trebuie să cunoască care sunt contravenţi-
ile administrative şi penale şi să ia o atitudine corectă faţă 
de respectarea legislaţiei în vigoare  în acest domeniu. 
Cu această ocazie, aş menţiona că drept crimă ecologică 
trebuie definită orice încălcare a legislaţiei de mediu care 
are ca rezultat moartea sau prejudicierea gravă a sănătăţii 
oamenilor, animalelor şi plantelor, cum ar fi: tăierile ilega-
le de păduri, incendierea vegetaţiei, poluarea apei, distru-
gerea spaţiilor verzi, depozitarea deşeurilor periculoase 
(toxice) în locuri interzise. 

Asociaţia propune Ministerului Mediului elabora-
rea legii privind responsabilitatea civică faţă de mediu, 
care să prevadă, pe de o parte, creşterea substanţială a 
amenzilor pentru abandonarea deşeurilor în locuri neper-
mise - în spaţiile verzi, rîuri, pe străzile oraşului – şi posibi-
litatea implicării cetăţenilor în amendarea abaterilor prin 
abilitarea acordată de autorităţile locale. De exemplu, 
pensionarii care doresc să se implice pot fi abilitaţi, prin 
decizia primăriei, să ajute poliţia comunitară în suprave-
gherea şi aplicarea amenzilor pentru cei care aruncă de-
şeurile la întîmplare. Amenzile vor deveni un venit pentru 
primării şi pot fi utilizate pentru angajarea de personal 
suplimentar. 

Aplicarea în practică a cunoştinţelor ecologice vi-
zînd gestionarea corespunzătoare a deşeurilor, cunoaşte-
rea şi respectarea legislaţiei în domeniul gestionării de-
şeurilor, conştientizarea efectelor nocive de la utilizarea 
acestora, precum şi încurajarea schimbării mentalităţii 
populaţiei privind colectarea selectivă şi reciclarea deşe-
urilor - sunt obiectivele spre care tindem în următorii ani.

În vederea îmbunătăţirii aspectului juridic al com-
partimentului deşeuri, facem apel către toţi primarii, per-
soanele împuternicite din cadrul APL în domeniul ges-
tionării deşeurilor, către cititori, să ne expedieze propu-
neri pentru următoarele numere ale revistei, pentru care 
transmitem anticipat mulţumirile noastre. 

Alexandru GOLIC, Dumitru OSIPOV.
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LA NIVELUL UNIUNII EURoPENE, 
ÎN ANUL 2012 DEşEURILE MUNICIPALE AU fOST RECI-
CLATE SAU COMPOSTATE ÎN PROPORŢIE DE 42 LA SUTĂ.

La nivelul celor 28 de state-membre ale Uniunii Europene, în anul 2012 au fost generate 492 kg de deşeuri 
municipale de fiecare cetăţean, din această cantitate 480 kg fiind supuse unei operaţii de tratare. Tratarea 
deşeurilor s-a efectuat în diferite moduri: 34% au ajuns în depozitele ecologice, 24% au fost incinerate, 27% 
au fost reciclate, iar 15% au fost compostate, se arată într-un buletin dat publicităţii de către Eurostat la 
sfârşitul lunii martie 2014.

În Uniunea Europeană s-a înregistrat o creştere 
semnificativă a procentului deşeurilor municipale recicla-
te sau compostate, de la 18 %, în anul 1995, la 42 %, în 
anul 2012.

Cantităţile de deşeuri municipale generate diferă 
în mod semnificativ de la ţară la ţară. Cea mai mare canti-
tate generată în 2012 pentru fiecare cetăţean s-a înregis-
trat în Danemarca (668 kg), urmată de Cipru, Luxemburg 
şi Germania (peste 600 kg de persoană), Malta, Irlanda, 
Austria, Olanda, Franţa, Italia, Finlanda şi Grecia (cantităţi 
cuprinse între 500 şi 600 kg de persoană), Regatul Unit, 
Lituania, Spania, Suedia, Bulgaria, Belgia, Portugalia şi Un-
garia (între 400 şi 500 kg de cetăţean). Cantităţi mai mici 
de 400 kg de persoană au fost generate în Croaţia, Româ-
nia, Slovenia, Slovacia, Polonia, Republica Cehă, Letonia 
şi Estonia.

De asemenea, diferă semnificativ de la ţară la ţară 
şi metodele de tratare a deşeurilor. În anul 2012, reciclarea 
şi compostarea deşeurilor municipale s-au efectuat pen-
tru mai mult de jumătate din cantităţile generate în Ger-
mania (65%), Austria (62%) şi Belgia (57%). Reciclarea şi 
compostarea au constituit principalele modalităţi de tra-
tare a deşeurilor municipale în Olanda (50%), Luxemburg 
(47%), Regatul Unit (46%), Irlanda (45%) şi Franţa (39%). În 
Finlanda, atât compostarea şi reciclarea, cât şi incinerarea, 
s-au efectuat în proporţii egale (34% ambele).

Urmărind separat metodele de tratare a deşeuri-
lor municipale, reciclarea s-a efectuat cu preponderenţă 
în Germania (47%), Slovenia (42%), Irlanda (37%), Belgia 
(36%), Estonia (34%), Danemarca şi Suedia (ambele câte 

32%), în timp ce la compostare s-a apelat cu preponde-
renţă în Austria (34%), Olanda (26%), Belgia (21%), Luxem-
burg (19%), Germania şi Regatul Unit (ambele câte 18%).

Cele mai mari cantităţi de deşeuri municipale care 
au ajuns în depozitele ecologice s-au înregistrat în Ro-
mânia (99%), Malta (87%), Croaţia (85%), Letonia (84%) şi 
Grecia (82%). Cele mai mari cantităţi de deşeuri incinera-
te au fost în Danemarca şi Suedia (ambele cu câte 52%), 
Olanda (49%), Belgia (42%), Luxemburg (36%), Germania 
şi Austria (câte 35%), Finlanda (34%) şi Franţa (33%).

Cantităţile de deşeuri luate în calcul în cuprinsul 
statisticii pot să nu fie exacte pentru unele state, fiind es-
timate din cauza unor metode diferite de contabilizare. 
Depozitarea deşeurilor semnifică dispunerea acestora în 
depozitele ecologice pentru o perioadă mai mare de un 
an. Incinerarea se referă la recuperarea energetică realiza-
tă pe seama deşeurilor. Reciclarea se referă la operaţiile de 
recuperare a materiilor prime şi de reprocesare prin orice 
procedeu, mai puţin operaţiile ce presupun producţia de 
combustibili. Compostarea se referă la tratarea biologică 
a deşeurilor (fie anaerobă, fie aerobă). Definiţiile referitoa-
re la modalităţile de tratare a deşeurilor diferă de la ţară la 
ţară, în raport cu specificul legislaţiei. Ecologic
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9. DEŞEURI PERICU-
LOASE    
   Fluxuri specifice de 
deşeuri municipale peri-
culoase

NU ESTE 
MATERIALUL!!!!
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E  LIMINAREA AUTOMATĂ A 
ETICHETELoR DIN PVC
Producătorul american Herbold Mekesheim a rea-

lizat Label Remover, un utilaj destinat îndepărtării etiche-
telor din PVC de pe sticlele din plastic (PET-uri). Potrivit 
producătorului, utilajul se adaptează perfect unei linii de 
reciclare a PET-urilor, îndepărtarea etichetelor efectuîn-
du-se integral într-o etapă, până la spălare. Avantajul ofe-
rit este reprezentat atît de scutirea duratei operaţiunilor 
de reciclare, cît şi de economiile făcute prin prelungirea 
duratei de funcţionare a cutiilor utilajelor de mărunţire, 
care adesea se blochează din cauza etichetelor. Utilajul 
este realizat în două variante, pentru capacităţi de pre-
lucrare de 4500, respectiv de 8000 kg de deşeuri pe oră. 
Îndepărtarea etichetelor ( inclusiv separarea PET-urilor 
„lipite” unul de altul) se efectuează printr-o operaţie de 
funcţionare generală de un rotor prevăzut cu dinţi. Ali-
mentarea utilajului se poate face din mers, pe măsură ce 
PET-urile prelucrate sunt eliminate din camera de fricţio-
nare printr-o fereastră. Producătorul asigură şi toate com-
ponentele consumabile necesare.  M.J. 

APA LA PET ESTE NOCIVĂ
Apa minerală comercializată în recipiente 

din plastic conţine de două ori mai mulţi hormoni (femi-
nini sau masculini), comparativ cu apa de la robinet, sus-
ţine un studiu coordonat de doi toxicologi germani, citaţi 
într-un articol publicat recent în ziarul „Le Figaro”. Aceştia 
consideră că apa de la robinet este mai puţin nocivă decît 
cea îmbuteliată la PET. 

Materialul plastic din care sunt făcute sticlele elibe-
rează în apa minerală ceea ce specialiştii numesc pertur-
batori endocrini, substanţe chimice bănuite că afectează 
în cazul consumatorilor funcţiile sexuale şi de reproduce-
re. Studiul este coordonat de doi cercetători germani şi a 
fost publicat în revista Environmental Science and Pollu-
ation Research, Martin Wagner şi Jorg Ochlman, toxico-
logi la Universitatea Goethe au ales 20 de ambalaje din 
plastic pentru ape minerale comercializate în Germania. 
Toate aceste ambalaje conţin polietilenă tereftalat (PET). 

Din acest material plastic sunt făcute sticlele pentru bău-
turi carbogazoase, alcoolice, ulei comestibil etc. De ase-
menea, acestea tapetează în interior cutiile din aluminiu 
în care se comercializează numeroase răcoritoare. PET-ul 
asigură transparenţa ambalajului, rezistenţa la şocuri, gre-
utate mică, impermeabilitate la apă, gaze, mirosuri.  

Profesorul doctor Cheorghe Mencinicopschi, direc-
torul Institutului de Cercetări Alimentare, apreciază deme-
rsul celor doi specialişti germani, declarînd, la rîndul său, 
că s-a ocupat intens de modul în care substanţele chimice 
din ambalajele din plastic trec în apele minerale şi în alte 
băuturi. „Concluziile la care am ajuns sunt îngrijorătoare. 
Substanţele eliberate în apă sunt implicate în dezvoltarea 
de cancere, şi de tulburări endocrine. Mai afectate sunt fe-
tele aflate la vârsta pubertăţii, care atunci când se maturi-
zează pot fi diagnosticate cu cancer genital sau mamar”. 

Studiile întreprinse de profesorul român demon-
strează că aceste substanţe periculoase pentru sănătate 
sunt extrase din ambalajele din plastic şi trec în apa mi-
nerală, mai ales dacă aceasta a fost ţinută la căldură. Din 
păcate, nu doar apa minerală din recipientele din plastic 
este „viciată”, ci şi alcoolul, răcoritoarele, adică toate bău-
turile ambalate în plastic. „Cele mai multe substanţe chi-
mice din ambalaje se găsesc în vin, „tării”, dar mai ales în 
berea din sticlele din plastic. Este motivul pentru care se 
recomandă de a evita băuturile din material plastic”, afir-
mă profesorul Mencinicopschi.  ecologic. 

CADMIUL VA fI INTERzIS ÎN TOŢI 
ACUMULAToRII, DIN ANUL 2017

Folosirea cadmiului, un metal toxic şi cance-
rigen, va fi interzisă începînd din anul 2017 în bateriile şi 
acumulatorii pentru burghie, şurubelniţe şi alte unelte elec-
trice fără fir, vîndute în Uniunea Europeană, în baza unei re-
glementări adoptate la începutul lunii octombrie de către 

Parlamentul European (PE), transmise AFP. 
Cadmiul este interzis deja în acumulatori, dar legis-

laţia europeană prevedea pînă acum o excepţie, în cazul 
uneltelor portabile fără fir. Eurodeputaţii au pus capăt 
acestei excepţii. Textul în acest sens, care a fost aprobat 
deja de către reprezentanţii statelor-membre ale Uniunii 
Europene, va intra în vigoare la 31 decembrie 2016. Pro-
ducătorii au aşadar termen pînă la sfîrşitul lui 2016 să-şi 
epuizeze stocul de astfel de baterii. 

Bateriile pe nichel-cadmiu (Ni Cd) nu vor mai fi per-
mise ulterior decît în sistemele  de urgenţă, de exemplu la 
alarme şi în unele echipamente medicale, conform decizi-
ei PE. În alte produse, aceste baterii sunt înlocuite treptat 
cu altele, cum sunt cele de tip litiu-ion (Li-Ion). În acelaşi 
timp, un alt element poluant, mercurul, va fi interzis din 
toamna lui 2015 în bateriile rotunde folosite mai ales la 
ceasuri şi telecomenzi, care „eludează” în acest moment 
filierele de reciclare, menţionează AFP. Agerpres

Parlamentul European
Măsuri împotriva pungilor din plastic
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Comisia pentru Mediu a Parlamentului European 
a votat în cursul lunii martie a.c. în favoarea unui proiect 
de lege care vizează reducerea cu 50% a consumului de 
pungi de plastic de unica folosinţă pînă în 2017 şi cu 80% 
pînă în 2019. În curînd, toţi consumatorii europeni vor tre-
bui să plătească pentru a avea pungi din plastic. Propune-
rea care va cere fiecărui stat membru să adopte măsurile 
legale pentru a reduce furnizarea gratuită de pungi de că-
tre comercianţi, a fost deja adoptată în noiembrie 2013 de 
către Comisie. Fiecare dintre cele 28 de state membre vor 
fi libere să-şi definească politica ce le va permite să atingă 
aceste obiective, fie prin introducerea unei taxe pentru 
pungile de unica folosinţă, fie printr-o taxă pentru maga-
zinele care le pun gratuit la dispozizia clienţilor, fie prin 
interzicerea lor totală. Comisia pentru Mediu a aprobat ra-
portul, iar Parlamentul European va trebui să se pronunţe 
în cadrul sesiunii în plen din aprilie. Consumatorul mediu 
european a folosit 198 de pungi de plastic pe an, iar ma-
joritatea acestora sunt pungi de unica folosinţă. ecologic 

COMBUSTIBIL DIN APĂ şI… SOARE!
Cercetătorii companiei americane de bio-

tehnologie „Joule Unlimited” au afirmat că este posibilă 
producerea de motorină şi etanol în cantităţi mari, la ce-
rere, pe baza tehnologiei dezvoltate de ei. Astfel, oame-
nii de ştiinţă au reuşit să creeze un organism care poate 
produce combustibil, utilizîndu-se doar apă, dioxid de 
carbon şi căldură provenită de la radiaţiile solare.  C e r -
cetătorii, citaţi de Dailу Mail, susţin că preţul de producţie 
al noului combustibil este comparabil cu cel al combus-
tibilului fosil cel mai ieftin, deoarece s-a reuşit eliminarea 
din proces a materiei intermediare- biomasa. „Dacă avem 
dreptate măcar pe jumătate, acest lucru revoluţionează 
cea mai mare industrie din lume, cea de petrol şi gaze. 
Şi dacă avem dreptate, nu există niciun motiv ca această 
tehnologie să nu schimbe lumea”, a declarat Bill Sims, di-
rector la compania citată. Poate că viitorul nu sună prea 
rău! Marian Jiani.  ecologic

Eurostat. generarea deşeurilor 
municipale
Potrivit cifrelor oficiale ale Eurostat, în anul 2009, fi-

ecare român a aruncat, în medie, cîte 362 kilograme de de-
şeuri. Cu această cantitate România se situează pe poziţia 
a şasea într-un clasament realizat la nivel european. Primul 
loc din acest top este împărţit între Republica Cehă şi Po-
lonia, ambele state figurînd cu cea mai scăzută cantitate 
medie a deşeurilor municipale, de 316 kilograme/locuitor. 
Poziţia a doua este ocupată de Slovacia, cu 322 kilogra-
me de deşeuri pe fiecare  locuitor. Urmează cele trei ţări 
baltice: Letonia (334 kilograme), Estonia (346 kilograme) şi 
Lituania ( 361 kilograme ) de deşeuri municipale. 

                   TRATAREA NĂMOLURILOR SE POATE 
FACE CU CHELTUIELI MAI MICI
Posibilitatea producerii gazelor prin fermentarea 

anaerobă a nămolurilor oferă o reducere a consumului 
energetic al staţiilor de epurare cu pînă la 25%, fără a se 
lua în consideraţie şi căldura generată. 

Producătorul german de centrale pe biogaz Weltec 
Biopower a anunţat recent că în oferta sa figurează în pre-
zent şi un pachet de reabilitare pentru tratarea anaerobă a 
nămolurilor, cu scopul de a optimiza potenţialul energetic 
al staţiilor de epurare care deservesc comunităţi de 20.000 
la 30.000 de locuitori. Potrivit Weltec, tratarea nămolurilor 
este o opţiune necesită a fi luată în considerare în condiţiile 
scăderii utilizării nămolurilor drept îngrăşăminte naturale. 
Tratarea nămolurilor începe după operaţiile iniţiate de tra-
tare a apelor uzate (filtrarea şi îndepărtarea poluanţilor). 
Fermentarea anaerobă a nămolurilor produce gaz, care 
este utilizat la îmbunătăţirea eficienţei staţiilor de epurare. 

Procesul de fermentare are în plus un rezultat be-
nefic, în afara gazului produs: el reduce cantitatea de nă-
moluri rezultată în procesul de epurare, diminuînd cheltu-
ielile cauzate de depozitarea acestora. Un alt efect benefic 
al pachetului de reabilitare îl constituie reducerea emisi-
ilor de gaze cu efect de seră din nămolurile depozitate, 
rezultate în urma epurării apelor uzate. Aceste gaze sunt 
în prezent utilizate ca o sursă pentru cogenerare, compu-
şii de carbon din bioreactoare fiind transformaţi în metan.
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ENERgIE DIN SURSE REgENERABILE
România ocupă locul opt între statele-mem-

bre ale UE după ponderea energiei obţinute din surse 
regenerabile în consumul final brut, în 2012, arată datele 
prezentate la 10 martie a.c. de către Oficiul european de 
statistică (Eurostat). Cea mai mare pondere a energiei ob-
ţinute din surse regenerabile în consumul total în 2012 
s-a înregistrat în Suedia (51%), Letonia (35,8%), Finlan-
da (34,3 %), Austria (32,1%), Danemarca (26%), Estonia 
(25%), Portugalia (24.6%) şi România (22.9), la polul opus 
situîndu-se Malta (1.4%), Luxemburg (3.1%),  Marea Bri-
tanie (4.2%) şi Olanda ( ¤4.5%), în timp ce la  nivelul UE 
procentul este de 14%.

 Între 2014 şi 2012, cea mai mare creştere a  pon-
derii energiei obţinute din surse regenerabile în consu-
mul total s-a înregistrat în Suedia ( de la 38.7% în 2004 la 
51 % în 2012), Danemarca (de la 14,5% la 26%), Austria ( 
de la 22,7% la 32,1% ), Grecia ( de la 7,2% la 15,1 %) şi Italia 
( de la 5,7% la 13,5%). România a înregistrat un avans de 
la 16,8%, în 2004, la 22,9 %, în 2012, în timp ce la nivelul 
UE creşterea a fost de la 8,3% la 14,1 %. Sursele regenera-
bile de energie sunt considerate, potrivit comunicatului 
Eurostat, cele solare, termale şi fotovoltaice, hidro,eoliene, 
geotermale şi biomasa. 

ÎN SfÎRşIT, RECICLAREA „LA COMUN” 
A PLASTICULUI A DEVENIT POSIBILĂ

Potrivit Discoverу News, citat de publicaţia online 
Descoperă.ro, o echipă de cercetători-chimişti de la Uni-
versitatea din Warwick, Marea Britanie, au reuşit să prelu-
creze un amestec de materiale plastice diferite, o operaţie 
cunoscută drept deosebit de dificilă pentru reciclatori, 
care sunt în prezent nevoiţi să facă sortarea deşeurilor 
pe categorii, costurile fiind mari. Cercetătorii britanici au 
reuşit însă să „sară” peste această operaţie, realizînd des-
compunerea amestecului într-un reactor special, poliva-
lent, în absenţa oxigenului. Un astfel de reactor permite 
desfăşurarea simultană a mai multor reacţii chimice, din 
cauza tipurilor chimice diferite ale componenţei ames-
tecului de deşeuri. Cercetătorii au reuşit ca din amestec 

să obţină substanţe utile care pot deveni materii prime 
secundare pentru alte procese industriale; carbon, sub-
stanţe ceroase şi monomeri (de tipul stirenului, care stă la 
baza obţinerii polistirenului). Invenţia urmează să fie bre-
vetată şi oferită pentru utilizare în primul rînd autorităţilor 
municipale.
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ACoRDUL DE AsoCIERE PRIVIND 
gESTIONAREA DEşEURILOR

Acordul de Asociere dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană a fost semnat 
de către Prim-ministrul RM dl Iurie Leancă, 
apoi de Preşedintele RM dl Nicolae Timofti, 
fiind ulterior ratificat la 2 iulie curent cu votul 
majoritar a 59 de deputaţi din Parlament. 
Zilele de 27 iunie şi 2 iulie în mod cert vor 
lăsa urme în istoria Republicii Moldova. 

O dată semnat, Acordul ne îndeamnă să mai 
revedem o dată Planul de acţiuni la capitolul gestionării 
deşeurilor şi să decidem cum procedăm mai departe. Este 
loc pentru mai bine sau Acordul va fi doar o formalitate 
trecută cu vederea în timp. Răspunsul este incert, dar 
lupta va fi cu siguranţă una dură şi de lungă durată. 

Integrarea în familia europeană presupune un 
alt nivel de a gîndi, planifica şi a acţiona, principiul 
sustenabilităţii fiind prezent în fiecare dintre acestea. 
După semnarea Acordului, conducerea ţării (Preşedinţia, 
Parlamentul şi Guvernul) trebuie să-şi orienteze eforturile 
către interesele economice ale naţiunii, concentrîndu-se 
nemijlocit asupra realizării cu succes a acestora.

Prezentul material tinde să familiarizeze cititorii 
revistei cu Capitolul 16 din Acordul de Asociere la Uniunea 
Europeană „Mediul Înconjurător”, art. 87, litera (d) privind 
gestionarea deşeurilor şi a resurselor, şi transportarea 
deşeurilor. 

Este necesar de menţionat faptul că majoritatea 

autorităţilor publice locale, operatorii economici care 
activează în domeniul gestionării deşeurilor, nu au fost şi 
nici nu sunt informaţi despre conţinutul acestui capitol, 
care reprezintă Programul de Aderare pînă în anul 2021. 
Sunt convins că o mare parte dintre ei nu ştiu ce au de 
făcut, avînd totuşi dorinţa de a transpune în practică 
angajamentele asumate. Succesul este posibil doar prin  
revizuirea planului de acţiuni în acest domeniu, începînd 
cu autorităţile centrale şi locale, pînă la persoanele juridice 
şi fizice implicate în procesul de gestionare a deşeurilor.

S e m n a r e a 
Acordului ne impune să 
îndeplinim obiectivele 
primordiale în domeniul 
protecţiei mediului, 
inclusiv problemele ce ţin 
de gestionarea deşeurilor, 
i m p l e m e n t a r e a 
metodelor progresive 
de colectare, reciclare, 
valorificare şi depozitare 
a deşeurilor. În acest 
context, sperăm să 
obţinem de la Ministerul 
Mediului o perspectivă 
clară de implementare a 
prevederilor Directivelor 
Europene în domeniul 
gestionării deşeurilor.

Pentru o reuşită în 
acest domeniu propunem 
mai multe acţiuni şi 
recomandări în vederea 

dezvoltării unei infrastructuri alternative de gestionare a 
deşeurilor ce necesită să devină o prioritate naţională a 
politicii de prevenire a poluării mediului care urmează  a 
fi examinată şi propusă autorităţilor competente pentru 
implementare în următorii ani.

Concluzia generală, caracteristică pentru APL, este 
următoarea: problemele de gestionare a deşeurilor există 
în fiecare ţară şi vor exista şi în viitor, însă modalitatea de 
soluţionare a acestora este diferită. Drept exemplu, în 
majoritatea statelor comunitare, integrarea europeană a 
grăbit mult transformarea şi modernizarea acestui sector, 
transformându-l în unul industrial. În aceste state, sectorul 
industrial, agrar, social, dar şi cel particular, generează 
aceleaşi deşeuri menajere solide ca şi noi, doar că sunt 
implementate sisteme moderne de colectare selectivă, 
reciclare, valorificare şi depozitare, care nu permit 
aruncarea deşeurilor sub formă de amestec la gropile de 
gunoi.
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În concluzie, autorităţile publice teritoriale, care 
gestionează chibzuit aceste deşeuri generate, obţin 
profituri mari. În Republica Moldova, cu regret, pînă la 
momentul actual, aceste deşeuri nu sunt preţuite şi nici 
considerate ca sursă de venit.

Pentru a ajunge la nivelul ţărilor europene, trebuie 
să mergem doar înainte. Anume acum, în procesul iniţial 
de transformare, este important de a pregăti schimbările 
administrative, armonizarea legislativă în domeniu prin 
racordarea standardelor ecologice la cele europene.

Vreau să atrag atenţia asupra reformării sistemului 
administrativ teritorial, consolidării autonomiei financiare, 
infrastructurii, din moment ce practic toate primăriile, 
fiind dependente de centru, nu au posibilitatea să se 
dezvolte în domeniul gestionării deşeurilor.

Fiind în contact cu primarii, am concluzionat 
că o bună parte dintre ei vor să soluţioneze problema 
gestionării deşeurilor numai cu banii europeni, crezînd că 
totul se va schimba rapid spre bine, fără a face eforturi 
şi a munci în această direcţie. Pentru atingerea acestor 
obiective, prezente în Acordul de Asociere, UE va oferi 
instrumentele necesare şi suportul financiar doar în cazul 
în care se vor prezenta proiecte viabile şi de lunga durată, 
cu rezultate scontate şi sustenabile în timp. Prin aceste 
acţiuni, UE ne va încuraja în implementarea reformelor 
şi schimbărilor necesare. Cu siguranţă, va fi necesară 
implicarea activă în acest proces, prin schimbarea 
modalităţilor de a gîndi şi a acţiona. Logica UE ce ţine de 
finanţare e mai mult decît clară. Se cere ca fiecare APL 
să dispună de Strategia sa de gestionare a deşeurilor, de 
un Plan de acţiuni în domeniu. Fiecare primar trebuie să 
înţeleagă că nimeni nu are de gînd să dea bani, fără a 
cunoaşte scopul cheltuirii acestora.

O altă problemă, pe care trebuie s-o luăm în 
considerare, este gestionarea corectă a deşeurilor. 
Pe parcursul acestor 24 de ani, ca stat independent, 
infrastructura gestionării deşeurilor în zonele urbane, 
dar şi în cele rurale, a rămas neschimbată, lipseşte ca 
atare o structură unică la nivel de APL, care ar prezenta o 
infrastructură complexă şi nu fărâmiţată, cînd un serviciu  
activează în domeniul salubrizării localităţii, altul fiind 
preocupat de serviciul în domeniul comunal-locativ, apă 
şi canalizare, al treilea colectează şi depozitează deşeurile 
etc.

Se propune crearea unei infrastructuri unice, ca 
o ramură separată a industriei locale (naţionale), care 

ar permite colectarea, prelucrarea tuturor deşeurilor 
reciclabile, inclusiv a celor din biomasă, obţinerea 
materiei prime secundare, energiei electrice şi termice 
din deşeurile nereciclabile etc.

La etapa actuală, primii paşi în acest domeniu se 
fac, dar fără crearea unei structuri la nivel de stat, care ar 
coordona şi dirija acest proces tehnologic şi industrial. 
Drept exemplu, în ţară activează peste 140 de centre 
termice de încălzire pe baza deşeurilor de biomasă, sunt 
înregistrate şi activează peste _______ secţii de producere 
a brichetelor şi peletelor, sunt create întreprinderi mici şi 
mijlocii  de colectare şi reciclare a deşeurilor reciclabile, şi 
de confecţionare a produselor din aceste deşeuri.

Situaţia respectivă generează ideea că aceste 
activităţi ar pune temelia creării unei industrii naţionale în 
domeniul gestionării deşeurilor, concomitent  creând noi 
locuri de muncă.

Tot la acest capitol, aş menţiona că deşeul în 
Europa devine din ce în ce mai scump. Unele state, din 
lipsă de deşeuri, sunt nevoite să le importe din alte ţări, la 
un preţ destul de avantajos. Europenii au creat o astfel de 
politică, încît îi costă mai ieftin să contribuie la dezvoltarea 
infrastructurii unor state aflate în curs de dezvoltare, decît 
să procure materii prime  de pe piaţa internaţională.

Iată de ce este important ca la nivel naţional să 
existe o Strategie clară în domeniul gestionării deşeurilor: 
este necesar de a avea o industrie naţională efectivă în 
acest domeniu. Acest proces necesită de a fi fundamentat 
pînă la semnarea cererii de Aderare ca membru al UE. Pe 
parcursul acestei perioade, trebuie să facem faţă tuturor 
provocărilor ce vor apărea în procesul implementării 
prevederilor Acordului în domeniul gestionării deşeurilor.  

Este un proces complicat ce implică o atitudine 
activă din partea Ministerului Mediului, Ministerului 
Economiei şi Ministerului Finanţelor, prin studierea  
acestor propuneri ce reprezintă o variantă în soluţionarea 
problemelor deşeurilor în ţară. Pentru aceasta se solicită 
multă muncă, angajament şi înţelepciune. Varianta actuală 
pe care o utilizăm privind exportul deşeurilor reciclabile, 
metalelor feroase şi a celor neferoase, arendarea gropilor 
de gunoi pe o perioadă de 39 de ani, nu este cea mai 
potrivită activitate întreprinsă de APL.

În cele ce urmează, vom expune art. 87, lit. (d) 
privind gestionarea deşeurilor şi a resurselor, precum şi 
transportarea deşeurilor, prezentat în Anexa XI la Acordul 
de Asociere cu UE.
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Anexa XI (Capitolul 16) la Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea 
Europeană (compartimentul gestionarea deşeurilor)

Obiectivele direct preconiza-
te pentru implementare

Aplicarea prevederilor 
directivei

Calendarul
implementării

I Gestionarea deşeurilor 
şi a resurselor, Directiva 
2008/98/CE privind deşeu-
rile 

1. Adoptarea legislaţiei naţionale şi desemnarea 
autorităţii/autorităţilor competente

în termen de 2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

2. Elaborarea planurilor de gestionare a deşe-
urilor, în conformitate cu ierarhizarea pe cinci 
trepte a deşeurilor, şi elaborarea programelor de 
prevenire a generării deşeurilor (capitolul V)

în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

3. Crearea unui mecanism de recuperare com-
pletă a costurilor, conform principiului ”poluato-
rul plăteşte” şi principiului răspunderii extinse a 
producătorului (articolul 14)

în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

4. Crearea unui sistem de autorizare pentru uni-
tăţile/întreprinderile ce efectuează operaţiuni 
de eliminare sau de recuperare, cu obligaţii spe-
cifice privind gestionarea deşeurilor periculoase 
(capitolul IV)

în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

5. Crearea unui registru al unităţilor şi întreprin-
derilor care colectează şi transportă deşeuri 
(capitolul IV)

în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

II Directiva 1999/31/CE 
privind depozitele de 
deşeuri, modificată prin 
Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 

1. Adoptarea legislaţiei naţionale şi desemnarea 
autorităţii/autorităţilor competente 

în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

2.Clasificarea depozitelor de deşeuri (articolul 4) în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

3. Elaborarea unei strategii naţionale de reducere 
a volumului deşeurilor biodegradabile municipa-
le destinate depozitelor de deşeuri (articolul 5)

în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord.

4. Crearea unui sistem de cerere şi autorizare,  şi 
a procedurilor de admitere a deşeurilor în depo-
zitele de deşeuri (art. 5-7, 11, 12 şi 14)

în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

5. Stabilirea unor proceduri de supraveghere 
şi control în faza de exploatare a depozitelor 
de deşeuri şi a unor proceduri de închidere şi 
post-tratare pentru depozitele de deşeuri ce vor 
fi dezafectate (articolele 12 şi 13)

în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

6. Elaborarea unor planuri de amenajare pentru 
depozitele de deşeuri existente (articolul 14)

în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

7. Crearea unui mecanism de stabilire a costuri-
lor (articolul 10)

în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

8.Asigurarea tratării deşeurilor înainte de depo-
zitare (articolul 6)

în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

III Directiva 2006/21/CE pri-
vind gestionarea deşeurilor 
din industriile extractive şi 
de modificare a Directivei 
2004/35/CE 

1.Adoptarea legislaţiei naţionale şi desemnarea 
autorităţii/autorităţilor competente

în termen de 2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

2.Crearea unui sistem care să asigure elaborarea 
de către operatori de planuri pentru gestionarea 
deşeurilor (identificarea şi clasificarea instala-
ţiilor de gestionare a deşeurilor, caracterizarea 
deşeurilor) (articolele 4 şi 9) 

în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

3. Crearea unui sistem de autorizare, stabilirea 
garanţiilor financiare şi crearea unui sistem de 
inspecţie (articolele 7, 14 şi 17)

în termen de 6 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

4. Stabilirea procedurilor pentru gestionarea şi 
monitorizarea golurilor de excavare (articolul 10)

în termen de 6 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

5.Stabilirea unor proceduri de închidere şi 
post-închidere pentru instalaţiile de gestionare 
a deşeurilor miniere (articolul 12)

în termen de 6 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord

6. Întocmirea unui inventar al instalaţiilor de ges-
tionare a deşeurilor miniere închise (articolul 20)

în termen de 6 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord
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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 este dedicată problemelor de gestionare durabilă a deşeurilor. Revista oferă informaţii semni-
ficative, idei şi opinii ale specialiştilor asupra unor probleme precum: colectarea, reciclarea şi valori-
ficarea 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 fişile 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 iubite 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. Responsabilitatea producătorului privind colectarea şi reciclarea deşeurilor;
4. Practica europeană în domeniul incinerării deşeurilor municipale;
5. Aspecte legislative în domeniul gestionării deşeurilor. 
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