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Populaţia Moldovei are nevoie 
de un mediu curat şi sănătos

În perioada de toamnă, în Republica Moldova sunt înregis-
trate multe cazuri de ardere a deșeurilor vegetale și frunzelor. În 
acest sens, Ministerul Mediului se adresează cu un apel către ce-
tăţeni,  autorităţile centrale și locale, asociaţiile obștești de me-
diu și sănătate, pentru a preveni poluarea aerului atmosferic în 
rezultatul arderii deșeurilor, resurselor vegetale și frunzelor, în 
scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei și protecţiei mediului.

Ministerul Mediului, 15.10.2014
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VOM TRĂI ŞI FĂRĂ 
PUNGI DE PlASTIC!

În primul număr al revistei „Md” a fost publicat ar-
ticolul dnei Aurelia BAhnAru „Pungile din plastic, arme 
de distrugere în masă”, iar în numărul doi articolul „expe-
rienţa taiwaneză în domeniul limitării pungilor de plastic”, 
care au trezit un interes deosebit în rîndurile cititorilor. 
Această problemă este actuală, cu ea se confruntă socie-
tatea de mulţi ani, nefiind pînă la momentul actual soluţi-
onată, dimpotrivă, pungile de unică folosinţă sunt tot mai 
des utilizate în unităţile de comerţ din ţară. Aş menţiona că 
nici autorităţile competente în domeniu nu sunt interesate 
de felul cum arată aceste „flori ale anului” în zonele verzi, în 
locurile de acumulare şi depozitare, pe străzile localităţilor 
şi pe cîmpuri.

Care este situaţia la momentul actual în ţară şi ce ar 
trebui să întreprindem în vederea remedierii acestia? Toți 
conştientizăm faptul că numărul impunător de pungi de 
plastic a invadat comerţul în ultimii ani şi nu numai. Socie-
tatea utilizează foarte multe pungi de plastic, al căror număr 
depăşeşte orice imaginaţie. Acestea ajung în spaţiile verzi, în 
sistemele de canalizare, în ape, pe stradă, precum şi pe te-
renurile adiacente gropilor de gunoi amplasate în preajma 
localităţilor rurale. Pungile de unică folosinţă, confecţionate 
din material nebiodegradabil, oferite grătuit de toate maga-
zinele, trebuie interzise, iar unele tipuri de pungi trebuie să 
fie supuse taxării. 

Pentru a elucida această situaţie, este necesară ela-
borarea unui act legislativ-normativ, prin care vor fi interzise 
aceste ambalaje de unica folosinţă. Pentru a adopta o ase-
menea hotărîre, însă, se cere de a determina preventiv unele 
necunoscute, pentru ca aplicarea actului legislativ-normativ 
să fie cu succes. În primul rînd, este necesar de clarificat cine 
va achita taxa: comerciantul, producătorul (importatorul) 
sau consumatorul. Pe de altă parte, este necesar de con-
statat dacă pungile sunt cu adevărat biodegradabile, după 
cum denotă inscripţiile pe unele dintre acestea şi cine ar face 
aceste verificări. De exemplu, unele centre comerciale pro-
pun cumpărătorilor pungi biodegradabile pe care este im-
primat textul „Eu salvez planeta”. Cu asemenea comercianţi, 
care promovează utilizarea unui produs toxic, nu vom scăpa 
niciodată de aceste „arme de distrugere în masă”.

Dar această poziţie nu este susţinută unanim. Aşadar, 
reprezentanţii întreprinderilor producătoare de pungi din 
plastic, precum şi companiile comerciale consideră că situaţia 
la care s-a ajuns se datorează, în cea mai mare parte, proaste-
lor obiceiuri ale consumatorilor, deci nu produsul în sine adu-
ce prejudicii mediului, ci mediul în care acesta este utilizat. 

O viziune clară, dar nerealistă, care nu poate fi sus-
ţinută în condiţiile în care produsul utilizat este toxic şi ne-
degradabil, aducînd prejudicii întregii societăţi nu numai la 
nivel naţional, dar şi internaţional.

De aceea, considerăm că experienţa altor ţări, care au 
depăşit etapa în care ne aflăm astăzi, ar putea fi interesantă 
pentru implementare.

Propunem ca toţi agenţii economici, care vor intro-
duce pe piaţă pungi din plastic de unica folosinţă, fabricate 
atît în condiţii autohtone, cît şi cele de import, să fie taxaţi, de 
exemplu, cu o eco-taxă stabilită, iar pentru pungile de tip sa-
coşă, confecţionate din materiale care nu sunt biodegradabi-
le - cu o eco-taxă dublă sau triplă. La rîndul lor, şi companiile 
comerciale vor fi obligate să afişeze în locuri vizibile pentru 
public valoarea acestor eco-taxe, în caz contrar, acestea vor 
fi sancţionate.

Este important ca în procesul de interzicere a utilizării 
pungilor de plastic să se ajungă la un consens între autorita-
tea centrală de mediu, producătorii şi comercianţii pungilor 
respective în vederea promovării pe piaţă a ambalajelor din 
plastic biodegradabile sau din hîrtie, precum şi sacoşe din 
materiale textile.

Unele supermarketuri din ţară deja şi-au introdus 
propria taxă pentru pungile din plastic, costul fiind de la 
0,30- 1,0 leu, pentru fiecare unitate, altele implementează 
cu succes pungile refolosibile din hîrtie destul de rezistente, 
care înlocuiesc pungile din plastic. Clienţii principali ai pro-
ducătorului autohton sunt supermarketurile de peste hotare 
şi unele din ţară. Aceste pungi se confecţionează din materi-
ale biodegradabile-reciclabile. De exemplu, o atenţie deose-
bită merită iniţiativa SRL „ROBUS” şi SRL „PEGAS”, care recent 
au trecut totalmente la utilizarea pungilor de unică folosinţă 
din hîrtie, care sunt acceptate de consumatori. 

În urma implementării pungilor biodegradabile au de 
cîştigat producătorul, distribuitorul, dar şi consumatorul. La 
acest tip de ambalaje au trecut şi unele supermarketuri, cum 
ar fi Magazinul Nr.1, care le utilizează cu succes doar pentru 
unele produse alimentare. Această practică ar trebui să fie 
propusă tuturor comercianţilor din ţară, inclusiv celor care 
comercializează cu amănuntul. 

Care este concluzia? În primul rînd, va avea loc reduce-
rea consumului de pungi şi se va mări rata de reciclare pentru 
pungile de cumpărături cu grosimea de cel puţin 60 microni. 
Motivaţia este următoarea: o greutate mai mare pe fiecare sa-
coşă va susţine costul de bază pentru colectare, aşa că nimeni 
nu va mai avea niciun motiv să-l ignore sau să arunce pungile 
la gropile de gunoi. Şi în al doilea rînd, prin aplicarea politicii 
de limitare a folosirii pungilor de plastic pentru cumpărături, 
cetăţenii îşi vor schimba deprinderea de a le folosi, vor fi mai 
conştienţi din punct de vedere social şi al mediului. Toate 
acestea vor prezenta indicatorii unei ţări dezvoltate. Situa-
ţia respectivă nu ne face faţă şi consider că societatea civilă, 
autorităţile publice locale, populaţia ne va susţine în ceea ce 
priveşte limitarea sau interzicerea utilizării pungilor, care au 
acoperit ţara. Iată care este cea mai eficientă şi cea mai profi-
tabilă soluţie pentru mediu şi sănătatea populaţiei.

Concluzie: Revista „Managementul Deșeurilor” va 
analiza și în continuare situaţia privind utilizarea pungilor 
de plastic și reacţia autorităţilor centrale și locale la aceas-
tă problemă, astfel încât ţara noastră să atingă un nivel de 
dezvoltare ecologică durabilă, la nivel European. De ace-
ea, credem că experienţa altor ţări, care au depășit etapa 
în care ne aflăm astăzi, merită un interes deosebit. 

 Alexandru Golic,
 directorul Revistei
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VAlEntinA ţAPiŞ

sPERAnţA COMunităţilOR Şi A 
gEnERAţiilOR lA un MEDiu CuRAt

VALENTINA ŢAPIŞ este una dintre cele mai cunoscute persoane din domeniul protecţiei medi-
ului, cu o experienţă relevantă acumulată în decursul a mai bine de 22 ani şi cu capacităţi organi-
zatorice deosebite. În discuţia avută recent, am abordat cîteva teme, dorind să elucidăm acţiunile 
Ministerului Mediului în domeniul gestionării deşeurilor, în lumina noilor acte legislativ-normative 
de protecţie a mediului şi prevederilor stabilite pentru Republica Moldova în Acordul de Asociere. 
Or, cu toţii ne dorim sa trăim într-un mediu sănătos, nepoluat şi neafectat de activităţile omului.

MD. Un eveniment important pentru Republica Moldo-
va a fost semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea 
Europeană. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele 
mai importante schimbări pe care le va genera actele 
legislativ-normative asupra cărora se lucrează la Minis-
terul Mediului și care sunt priorităţile propuse?

Valentina ţAPiş: O spun ferm: pentru noi absolut ori-
ce latură a protecţiei mediului înconjurător constituie  o 
prioritate. Viitorul european al Republicii Moldova presu-
pune o dezvoltare durabilă, condiţionată de îndeplinirea 
unor cerinţe, a căror conştientizare de către membrii so-

cietăţii face parte din instrumentarul de bază al reuşitei. 
În acest sens, Ministerul Mediului urmează ca în timpul 
apropiat să armonizeze legislaţia în domeniul protecţiei 
mediului cu cerinţele dreptului Uniunii Europene. Nu este 
doar un exerciţiu tehnic, acest proces constituie unul din-
tre factorii determinanţi ai succesului integrării Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană. În mod sigur, aplicarea 
experienţei europene este unul dintre principalele obiec-
tive ale Republicii Moldova.

În conformitate cu Acordul de Asociere, Ministerul 
Mediului şi-a asumat angajamentul ca pînă în anul 2017 
să transpună 41 de acte europene (32 de directive şi 9 
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regulamente), iar pentru anii 2017-2024 să implemente-
ze legislaţia armonizată la Aquis-ul comunitar de mediu, 
precedată de elaborarea mecanismului de implementare 
a actelor menţionate mai sus – regulamente, ghiduri şi 
metodologii.

Elaborarea actelor legislativ-normative noi este 
dictată de schimbările produse pe parcursul ultimilor ani 
în societatea noastră, în structura economiei naţionale şi 
în cadrul legislativ existent, dar şi de vectorul politic de in-
tegrare europeană al ţării noastre, de cerinţele actuale de 
aliniere a legislaţiei naţionale la prevederile directivelor 
Uniunii Europene. Este un deziderat al asigurării unei dez-
voltări durabile a ţării prin promovarea economiei verzi, 
iar munca noastră va fi răsplătită prin schimbări impor-
tante: vor fi completate lacunele din legislaţia depăşită 
de timp şi înlăturate carenţele, vor fi stabilite obiectivele 
concrete în domeniul protecţiei mediului, a căror imple-
mentare va conduce la dezvoltarea durabilă a ţării. 

Deja avem şi rezultate în acest sens, pînă la mo-
mentul actual fiind aprobate cîteva strategii, printre care 
Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023, care va deter-
mina principiile de bază şi priorităţile în domeniul protec-
ţiei mediului, utilizării raţionale a resurselor naturale şi a 
dezvoltării durabile a ţării; va asigura sinergismul imple-
mentării obligaţiilor internaţionale asumate de Republica 
Moldova şi realizarea cadrului politic prin prisma integră-
rii europene; va constitui baza  reformei instituţionale şi a 
consolidării capacităţilor de implementare a cadrului po-
litic şi legislativ în domeniul protecţiei mediului şi utilizării 
durabile a resurselor naturale.

Prin intermediul Strategiei de Gestionare a Deşe-
urilor în RM pentru anii 2013-2027, Guvernul Republicii 
Moldova s-a angajat să dezvolte un nou cadru legal şi in-
stituţional de reglementare a domeniului la nivelul stan-
dardelor internaţionale, inclusiv pentru reglementarea 
diferitelor fluxuri de deşeuri şi a operaţiunilor de reciclare, 
valorificare şi eliminare a acestora, instituirea unui sistem 
eficient progresiv instituţional şi administrativ de gestio-
nare, monitorizare şi de atragere a investiţiilor prin inter-
mediul unor parteneriate la nivel internaţional, naţional 
şi local. Ne-am bazat pe abordarea regională şi divizarea 
teritorială a ţării în 8 regiuni de management al deşeurilor, 
instituirea infrastructurii regionale de eliminare a deşeu-

rilor menajere solide şi a staţiilor de transfer, dezvoltarea 
sistemelor de colectare şi tratare a fluxurilor de deşeuri 
specifice (ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, cauciucuri, baterii etc.), prin promovarea şi 
implementarea principiului „responsabilitatea producă-
torului” şi plasarea a cîte un punct de colectare la nivel 
de regiune.

În prezent, în Republica Moldova 
accesul populaţiei la sistemele cen-
tralizate de alimentare cu apă şi co-
lectarea apelor uzate este insuficent. 
Cu servicii centralizate de alimentare 
cu apă au fost asigurate 38,7% din lo-
calităţile ţării, 76,7% din localităţile 
urbane şi 36,2% - localităţile rurale. 
Pentru remedierea situaţiei, a fost elaborată şi aprobată 
Strategia de Alimentare cu Apă şi Sanitarie a RM pentru 
anii 2014-2027, care are drept obiectiv descentralizarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, creş-
terea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii şi 
promovarea principiilor economiei de piaţă, şi atragerea 
capitalului privat.

Recent, a fost aprobată şi Strategia de Adaptare la 
Schimbarea Climei a Republicii Moldova până în anul 2020 
şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia. Urmă-
rim scopul dezvoltării şi consolidării capacităţilor Republi-
cii Moldova de a se adapta şi de a răspunde la efectele 
reale sau potenţiale ale schimbărilor climatice. Totodată, 
documentul are menirea de a servi drept strategie-cadru, 
care creează un mediu de abilitare, pentru ca anumite sec-
toare şi ministere să poată integra activităţile de adaptare 
la schimbarea climei şi managementul riscurilor în strate-
giile şi planurile de acţiuni sectoriale existente şi în cele 
de viitor. Altfel spus -  să-şi elaboreze propriile strategii şi 
planuri de acţiuni privind adaptarea la schimbarea climei. 

Către anul 2020 dorim finalizarea 
unui mecanism de monitorizare a im-
pactului schimbărilor climatice, a 
vulnerabilităţii sociale şi economice 
privind riscurile şi dezastrele clima-
tice în 6 sectoare prioritare: agricul-
tură, resurse acvatice, sănătate, sec-
torul forestier, energetică, transport. 

În anul curent, a fost aprobată Legea privind eva-
luarea impactului asupra mediului, în instanţa legislativă 
este transmis proiectul Legii privind accesul publicului la 
informaţia de mediu, sunt în proces de elaborare proiec-
tele Strategiei privind diversitatea biologică a RM, Strate-
giei de dezvoltare cu emisii reduse a RM, Strategiei pri-
vind protecţia aerului atmosferic şi proiectul Legii privind 
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evaluarea strategică de mediu. Sperăm că definitivarea 
acestor documente va facilita şi încuraja un management 
corect al factorilor de mediu din ţară. Nu mai puţin de per-
spectivă este şi iniţierea  analizei funcţionale a structuri-
lor de mediu, şi elaborarea unui concept de reorganizare, 
crearea Agenţiei de Mediu, a Agenţiei substanţelor chimi-
ce, a Centrului pentru gestionarea deşeurilor periculoase.

MD: Este cunoscut faptul că utilizarea unei game largi 
de substanţe chimice provenite din diferite surse influ-
enţează negativ sănătatea populaţiei. Care vor fi acţi-
unile Ministerului Mediului (la nivel legislativ și organi-
zatoric) în eliminarea acestor probleme.

Valentina ţAPiş: Societatea noastră se confruntă cu un 
paradox: pe măsura dezvoltării tehnologiei industriale în 
agricultură şi a necesarului de substanţe chimice consu-
mate pentru diversele activităţi creşte implicit şi pericolul 
lor asupra sănătăţii umane şi a mediului.

Politica în domeniul managementului substanțe-
lor chimice este parte componentă a tuturor programelor 
internaţionale de dezvoltare socio-economică, inclusiv 
cele din domeniul protecţiei mediului şi a sănătăţii, pro-
blemele majore (freoni, metale grele, poluanţi organici 
persistenţi etc.) fiind luate în considerare la elaborarea şi 
adoptarea tratatelor internaţionale. 

 Substanţele chimice sunt folosite în fiecare zi, fie în 
industria alimentară, constructoare de maşini, sau la pro-
ducerea medicamentelor şi a jucăriilor. Totodată mai mult 
de 350 de chimicale sunt nocive pentru mediul înconjură-
tor, iar în 9 din 10 cazuri nu se cunoaşte ce efecte adverse 
ascund aceste substanţe. Pentru a-şi onora obligaţia prin-
cipală – cea de protecţie a populaţiei, Ministerul Mediului, 
pentru anii 2015-2016, a evidenţiat căteva priorităţi, care 
sunt în unison cu cerinţele Uniunii Europene: adoptarea 
Legii substanţelor chimice; elaborarea şi aprobarea re-
gulamentelor de punere în aplicare a Legii substanţelor 
chimice (Regulamentul privind exportul şi importul de 
produse chimice periculoase, Regulamentul privind cla-
sificarea, etichetarea şi ambalarea substanelor şi ames-
tecurilor, Regulamentul privind autorizarea substanţelor 
chimice periculoase, Regulamentul privind interdicţiile şi 
restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă, utilizarea 
şi exportul substanţelor chimice, Regulamentul privind 

testarea substanţelor chimice, Regulamentul privind po-
luanţii organici persistenţi, Regulamentul privind inspec-
ţia şi verificarea bunei practici de laborator). În această 
activitate de un mare folos ne va fi crearea Agenţiei pen-
tru substanţe chimice şi crearea Registrelor substanţelor 
chimice de pe piaţa RM.

Pe lângă eforturile de armonizare a prevederilor 
legislative în domeniul substanţelor nocive, avem acu-
mulată şi experienţa practică, cooperarea internaţională 
fiind benefică şi pentru viitor. Cu începere din anul 2006 
şi până în prezent, în cadrul proiectelor implementate 
de Ministerul Mediului, cu suportul financiar acordat de 
Banca Mondială, GEF, UNEP, NATO, OSCE, FAO, Guvernele 
Canadei, Olandei, Republicii Cehe, dar şi al Bugetului de 
Stat şi Fondului Ecologic Naţional, au fost eliminate 2050 
tone de pesticide inutilizabile şi interzise. Au fost elimi-
nate complet stocurile de Poluanţi Organici Persistenţi 
şi stocurile învechite de deşeuri de pesticide din 20 de 
raioane (22 de depozite centrale şi 13 depozite locale) şi 
parţial din alte 11 raioane (11 depozite centrale), precum 
şi stocurile din 3 depozite din Transnistria.

MD: Problema poluării apelor cu nutrienţi necesită de 
a fi soluţionată cît mai curînd, în scopul conformării la 
standardele europene. Ce activităţi va întreprinde Mi-
nisterul Mediului la acest capitol?

Valentina ţAPiş: Acum un an, prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 836 din 29 octombrie 2013, în temeiul art. 43 din Legea 
apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, a fost aprobat Re-
gulamentul privind prevenirea poluării apelor din activi-
tăţi agricole. Acest Regulament stabileşte modul de iden-
tificare a apelor poluate din activităţi agricole, precum şi 
de delimitare a zonelor vulnerabile, prevede elaborarea 
unui program de acţiuni pentru prevenirea poluării ape-
lor din activităţi agricole,  a unor coduri de bune practici 
agricole. 

Regulamentul conţine şi prevederi la normele de 
utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în 
cadrul zonelor vulnerabile; elaborarea unor programe de 
promovare a experienţei înaintate, de informare a agricul-
torilor, care să fie aplicate în anumite zone şi care să conţi-
nă norme obligatorii privind depozitarea şi utilizarea unor 
produse din această clasă, fiind monitorizate activităţile 
întreprinse de diminuare a concentraţiei de nitraţi în ape-
le dulci. Regulamentul prevede o activitate interdeparta-
mentală, fiind implicate instituţiile Ministerului Mediului şi 
ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Rămă-
ne ca aceste prevederi să fie transpuse cu responsabilitate. 

Un rol important în acest proces revine 
surselor de informare, conştientiza-
re şi educaţie ecologică a populaţiei, 
pentru a schimba mentalitatea consu-
matorilor şi a producătorilor.
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MD:  Să revenim la problemele ce ţin de gestionarea de-
șeurilor. Cînd credeţi că va fi finalizată etapa de exami-
nare și aprobare a Legii deșeurilor și care sunt principa-
lele cauze ce au dus la această întîrziere, avînd în vedere 
că Parlamentul trebuia să aprobe această lege cu mult 
timp în urmă?

Valentina ţAPiş: Sunt mai multe cauze care au tergiversat 
adoptarea Legii deşeurilor, atît de ordin politic, cît şi institu-
ţional. În luna octombrie, curent, în Monitorul Oficial a fost 
publicată Hotărîrea Guvernului nr. 790 din 29.09.2014 des-
pre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind 
deşeurile. La momentul actual, proiectul de Lege este pre-
zentat în Parlament, urmînd să fie examinat de următoarea 
legislatură. Aprobarea acestei legi va constitui un pas im-
portant, deoarece lipsa acesteia se reflectă negativ asupra 
activităţii APL, serviciilor de salubrizare, operatorilor eco-
nomici şi a cetăţenilor. Neadoptarea acestei legi reţine şi 
implementarea prevederilor Directivei nr. 2008/98/CE, care 
printre altele urmăreşte: clasificarea responsabilităţilor 
factorilor implicaţi în sistemul de gestionare a deşeurilor; 
sprijinirea utilizării materialelor reciclabile, în conformitate 
cu ierarhia deşeurilor şi în vederea creării unei societăţi a 
reciclării, introducerea noţiunii de încetare a statutului de 
deşeu; introducerea răspunderii extinse a producătorului 
pentru a consolida reutilizarea, prevenirea, reciclarea şi alte 
tipuri de valorificare a deşeurilor.

Ministerul Mediului deja a elaborat şi proiectele 
unor Regulamente, ce vor fi promovate după adoptarea 
Legii deşeurilor, aşa ca: Regulamentul privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice; Regulamentul 
cu privire la depozitele de deşeuri; Regulamentul privind 
bateriile şi acumulatoarele, precum şi deşeurile acestora; 
Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate. 

Priorităţile Ministerului Mediului în acest domeniu 
pentru anii 2015-2016 sunt următoarele: Adoptarea Legii 
deşeurilor; modificarea Codului Subsolului cu introduce-
rea prevederilor în domeniul deşeurilor industriei extrac-
tive; elaborarea programelor de gestionare a deşeurilor şi 
de prevenire a  generării acestora; crearea mecanismelor 
economice pentru implementarea principiului de respon-
sabilitate extinsă a producătorului.

Sunt ferm convinsă că deşeurile vor 
rămîne a fi o sursă considerabilă de 
poluare a mediului ambiant în Republi-
ca Moldova atîta timp cît nu se vor în-
treprinde măsuri concrete în ceea ce 
priveşte stabilirea unui management 
adecvat al lor, prin crearea unui cadru 
legislativ, normativ şi tehnic în cores-
pundere cu principiile directivelor 
Uniunii Europene. 
MD: Care credeţi că sunt motivele unor primari de a 
ignora unele prevederi ale legislaţiei ecologice în dome-
niul protecţiei mediului?

Valentina ţAPiş: Pe parcursul activităţii am întîlnit mai 
mulţi primari tineri (nu ca vîrstă), care înţeleg modul de 
aplicare a legislaţiei de mediu în mod diferit. Nu sunt atît 
de simple iniţierea şi implementarea, complicate sunt şi 
principiile de dezvoltare a comunităţilor, dificilă este şi 
conformarea la principiile sistemului modern de protec-
ţie a mediului. Este necesar de conlucrat cu autorităţile 
publice locale, nu doar pentru a înţelege că au o anumită 
obligaţie faţă de societate, dar şi că această obligaţie tre-
buie subordonată activităţilor de reducere a prejudiciului 
adus naturii şi comunităţii, pentru aducerea beneficiului 
atît mediului, cît şi pentru bunăstare în aspect economic 
şi social. Atunci cînd autoritatea centrală cere executarea 
necondiţionată de către toţi subiecţii a prevederilor legis-
lative naţionale şi europene, se creează condiţiile de cre-
dibilitate din partea comunităţii.

De exemplu, gestionarea corectă a deşeurilor prin 
implementarea unui sistem de colectare selectivă duce 
nemijlocit la crearea de locuri de muncă, la un profit pen-
tru APL. Deşeul generat trebuie să fie colectat, reciclat, va-
lorificat, transportat şi depozitat şi toate acestea necesită 
forţe de muncă. Nu întotdeauna proiectele de finanţare 
adresate FEN sunt aprobate de Consiliul de Administra-
re. Cu unele APL avem neînţelegeri din cauza că se mişcă 
foarte încet piatra din loc, aproape că nu se face nimic în 
acest domeniu, noi cerem acţiuni mai concrete pentru a 
susţine sistemul integrat de management al deşeurilor. În 
majoritatea Consiliilor raionale şi locale au loc întîrzieri în 
ceea ce priveşte crearea serviciilor specializare ce trebuie 
să formeze ansamblul acestui sistem integrat. 

Sub un alt aspect, atitudinea noastră faţă de deşeu, 
faţă de banul „pe care îl ardem sau îl călcăm în picioare” 
nu corespunde competenţelor autorităţilor administraţiei 
publice locale în domeniu. Politica de stat prevede func-
ţiile de bază ale APL în condiţiile actuale ale protecţiei 
mediului şi încadrează, conform prevederilor Constituţiei 
RM, funcţii de gestiune a mediului în teritoriul subordo-
nat. Ministerul Mediului are menirea de a completa acel 
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vacuum de cunoştinţe de profil şi de elucidare a posibi-
lităţilor soluţionării problemelor ecologice în teritoriu. 
La rîndul lor, responsabilii din cadrul APL, ONG-urilor 
de mediu sunt cei mai indicaţi de a deveni promotorii 
cunoaşterii (şi aplicării) profunde a legislaţiei de mediu, 
actelor normative, mecanismului de aplicare a prevede-
rilor acestor documente şi de a transmite aceste cunoş-
tinţe tuturor cetăţenilor care merită un mediu sănătos. 

Conducătorii organelor administraţiei 
publice locale trebuie să conştientize-
ze că activitatea de protecţie a mediu-
lui intră în atribuţiile  de serviciu şi că 
aceasta este o componentă a dezvol-
tării durabile, de fapt – speranţa co-
munităţilor şi a generaţiilor la un trai 
decent, într-un mediu curat şi sănatos.

În Conformitate cu prevederile Strategiei de Gestio-
nare a Deşeurilor, rolul principal în administrarea deşeurilor 
la nivel local revine autorităţilor administraţiei publice loca-
le, iar rezultatele privind colectarea şi eliminarea deşeurilor 
depind în mare măsură de capacitatea acestora de a orga-
niza lucrul respectiv, de modalitatea de implicare a agenţi-
lor economici şi a societăţii civile în acumularea resurselor 
financiare. Cadrul legislativ naţional în vigoare prevede mo-
dalitatea de conlucrare în domeniul protecţiei mediului a 
autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, 
inclusiv  stipulează competenţa şi atribuţiile autorităţilor 
administraţiei publice locale, conform Legii nr. 436-XVI din 
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi 
legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător, iar Legea 
nr. 1347 prevede expres atribuţiile autorităţilor administra-
ţiei publice locale în domeniul gestionării deşeurilor. 

MD: În Europa de azi, deșeurile nu mai sunt deșeuri. 
Acestea reprezintă resurse care aduc profit, locuri de 
muncă și energie. Care este viziunea Ministerului Me-
diului referitor la această resursă?

Valentina ţAPiş: Actualmente, gestionarea deşeuri-
lor este o prioritate naţională a politicii de prevenire 
a poluării mediului, ce urmează a fi rezolvată în Re-
publica Moldova. Este şi o tematică pe care dorim să 

o abordăm cu publicul, deoarece este legată de salu-
brizarea localităţilor, colectarea separată a deşeurilor. 
Acest compartiment rămîne a fi destul de important:

acum problemele de gestionare 
a deşeurilor se soluţionează fără 
a informa Ministerul Mediului şi 
fără implicarea în acest proces a 
autorităţilor teritoriale de mediu. 
Vrem să ştim cum se implementează manage-
mentul integrat al deşeurilor în zonele de dez-
voltare regională, care sunt investiţiile alocate în 
această direcţie şi cum se utilizează ele. Consider că po-
pulaţia nu trebuie să fie lipsită de o asemenea informaţie. 

Astăzi, pe plan mondial şi european, 
cine are grijă de managementul deşeu-
rilor este puternic, cu cît mai eficient se 
reciclează deşeurile, cu atît e mai bine 
pentru sănătatea societăţii şi natură. 
Cu totul altfel stau lucrurile în Republica Moldova.            

La noi se constată o întîrziere accentuată în dome-
niul salubrizării atît în domeniul organizatoric, cît şi tehnic 
al calităţii şi continuităţii. Majoritatea covîrşitoare a locali-
tăţilor rurale nu dispun de servicii publice de salubrizare 
(cu excepţia celor de lîngă oraşele mari), funcţiile colectă-
rii şi transportării deşeurilor fiind exercitate de către sec-
toarele specializate în cadrul întreprinderilor municipale 
de gestionare a fondului de locuinţe, aprovizionare cu 
apă şi canalizare sau de gospodărie locativ-comunală. 

O deosebită îngrijorare trezeşte echipamentul teh-
nic al serviciilor publice de salubrizare, care este uzat fizic 
şi moral şi care, ca urmare, conduce la o calitate joasă a 
serviciilor (cu mult sub cerinţele Uniunii Europene) şi la 
un randament scăzut. Numărul total al autovehiculelor 
necesare pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare a lo-
calităţilor este cu mult mai mic decât cel solicitat.

Gestionarea deşeurilor menajere prin depozitare 
neautorizată duce la poluarea mediului ambiant şi la pier-
derea unor cantităţi mari de componente preţioase, cum 
ar fi substanţele organice, hârtia, cartonul, masele plasti-
ce, metalele (fierul, nichelul, cuprul, cromul) etc. Aceste 
componente pot fi folosite ca materie primă secundară 
pentru obţinerea hârtiei, biogazului, îngrăşămintelor 
pentru fertilizare etc.

În ţară deşeurile se colectează în amestec şi doar 
un procent mic se reciclează, restul se depozitează. Aş 
vrea să ştim ce se întîmplă cu aceste deşeuri colectate 
separat şi reciclate, care este traseul lor, în aşa fel încît la 
finalul acestui traseu să le regăsim în beneficiul societă-
ții. Consider că Ministerul va lucra asupra acestei idei şi 
va dispune de un sistem de transabilitate, care ar exclude 
multe discuţii în contradictoriu existente astăzi. 

Optăm pentru aplicarea principiului responsabi-
lității extinse a producătorului, care vizează măsuri de 
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acceptare a produselor returnate şi a deşe-
urilor rezultate de la utilizarea respectivelor 
produse, organizarea sistemelor de colecta-
re şi returnare a acestor produse prin inter-
mediul centrelor comerciale, punctelor de 
colectare a deşeurilor municipale sau a sis-
temelor individuale sau colective înfiinţate 
de producători pentru onorarea responsa-
bilităţii extinse, întreprinderea măsurilor de 
rigoare în vederea încurajării, proiectarea şi 
producerea de produse ecologice, precum şi 
utilizarea componentelor şi materialelor care 
ar avea un împact redus asupra mediului şi 
care ar genera o cantitate scăzută de deşeuri 
în timpul producerii şi utilizării ulterioare, şi 
pentru a se asigura că valorificarea şi elimi-
narea produselor care au devenit deşeuri se 
realizează conform ierarhiei deşeurilor şi prin 
metode şi procedee ce nu pun în pericol să-
nătatea populaţiei şi mediul înconjurător. 

Vom face aceasta pentru că ne dorim 
o competiţie, cum se face şi în alte state comunitare, care 
să încurajeze dezvoltarea, producerea şi comercializarea 
produselor cu utilizări multiple, durabile din punct de ve-
dere tehnic şi care, după ce au devenit deşeuri, pot să facă 
obiectul unei valorificări sigure şi al unei eliminări care să 
nu polueze mediul. În scopul promovării principiului res-
ponsabilității extinse a producătorului, prioritar vor fi su-
puse acestor reglementări bateriile şi acumulatorii; echi-
pamentele electrice şi electronice; vehiculele; uleiurile şi 
ambalajele.

Mai mult decît atît, avem nevoie de 
o colaborare cu colectorii, reciclatorii 
şi valorificatorii din ţară, fie că ne re-
ferim la masele plastice, hîrtie, carton, 
sticlă sau metal. Drumul deşeurilor de 
la generator la reciclator sau valori-
ficator este prea lung, în majoritatea 
cazurilor deşeul fiind aruncat la groa-
pa de gunoi, practică care în mod sigur 
trebuie interzisă cît mai curînd.
MD: Un rol important în domeniul  gestionării deșeuri-
lor, inclusiv în procesul de colectare, reciclare, valorifi-
care și compostare a deșeurilor  revine problemelor de 
conștientizare, informare și educare a populaţiei. Ce va 
întreprinde Ministerul Mediului pentru a încuraja acest 
proces, dat fiind faptul că în ultimii ani în domeniul res-
pectiv n-au fost atestate rezultate plauzibile?

Valentina ţAPiş: În Planul de Acţiuni privind implemen-
tarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica 
Moldova pentru anii 2013-2027, aprobat prin HG nr. 248 

din 10.04.2013, sunt  prevăzute măsurile speciale consa-
crate acestei probleme. Ne propunem ca problemele de 
conştientizare, informare şi educare a populaţiei privind 
protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă să fie orienta-
te spre satisfacerea necesităților existente, să promovăm 
un set de definiţii din domeniu, cerinţele, obligaţiuni-
le părţilor, precum şi procedurile necesare referitoare la 
aspectele principale de antrenare a publicului. În primul 
rînd, ne vom strădui ca informaţia ecologică de care dis-
pun instituţiile publice să devină accesibilă pentru fiecare 
om. Este foarte important ca în sistemul de formare a de-
prinderilor corecte dintre om şi natură să se acumuleze 
un anumit bagaj de cunoştinţe. Este firesc să contribuim 
la procesul de schimbare a modului de viaţă, urmărind 
adaptarea oamenilor la noul sistem de principii şi reguli. 
Şi aici mizăm pe generozitatea producătorilor de deşeuri, 
care vor fi obligaţi să investească permanent în campani-
ile de educaţie a cetăţenilor, pentru a-i instrui în ceea ce 
priveşte formarea unor deprinderi de colectare separată a 
deşeurilor la locurile de generare. Planificăm, în comun cu 
Ministerul Educaţiei şi Redacţia „MD”, să organizăm şi să 
desfăşurăm mai multe proiecte educaţionale şi campanii 
de informare şi conştientizare a populaţiei, a generaţiei 
tinere despre necesitatea colectării separate a deşeurilor, 
ca ele să fie pasibile pentru reciclare. Fiecare trebuie să în-
ţeleagă că această acţiune zilnică, minoră la primă vedere, 
poate să sporească şansele redresării social-economice şi 
dezvoltarea durabilă a comunităţilor din republică. Astfel, 
vom contribui la necompromiterea posibilităţilor gene-
raţiilor viitoare de a se bucura de un mediu înconjurător 
nepoluat.

MD: Stimată doamnă ministru Valentina ŢAPIŞ! Vă mul-
ţumesc pentru bunăvoinţa cu care ne-ați acordat acest 
interviu și sperăm că ministerul va fi și în viitor un bun 
prieten al publicaţiei noastre.    

VĂ DORIM SUCCESE!
Alexandru GOLIC                      
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ZIUA NAŢIONALĂ DE ÎNVERZIRE A PLAIULUI 
„UN ARBORE PENTRU DĂINUIREA NOASTRĂ”

Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului „Un arbo-
re pentru dăinuirea noastră” a fost instituită 
prin Decretul Preşedintelui Republicii Mol-

dova nr. 27 din 13 februarie 1995 „Despre instituirea Zilei 
Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăi-
nuirea noastră”. La iniţiativa Ministerului Mediului, a fost 
elaborat un Plan de acţiuni privind desfăşurarea lucrărilor 
de înverzire a Plaiului natal în perioada de toamnă, plani-
ficat pentru 15 noiembrie 2014. La această acţiune naţi-
onală participă practic toate autorităţile publice centrale 
şi locale, în scopul educării necesităţii apărării, conservării 
şi dezvoltării pădurii, extinderii suprafeţelor acestora. În 
scopul extinderii suprafeţelor ocupate de păduri, Agenţia 
„Moldsilva” şi-a propus plantarea puieţilor cu eforturile 

personalului silvic pe o suprafaţă de 90 ha şi regenerarea 
naturală a pădurii pe o suprafaţă de 347 ha, în întreprinde-
rile subordonate. Ministerul Transporturilor şi Infrastructu-
rii Drumurilor şi-a asumat responsabilitatea de a planta în 
perdelele forestiere de protecţie a traseelor auto şi a căilor 
ferate 14800 arbori şi arbuşti, iar în mun. Chişinău – 28505 
unităţi. La nivelul localităţilor din mediul rural, acest indi-
ce a atins cifra de 271344 unităţi. Ministerul Mediului va 
acumula informaţia prezentată de către autorităţile pu-
blice centrale şi va prezenta Guvernului raportul privind 
rezultatele finale ale acţiunilor desfăşurate în cadrul Zilei 
Naţionale de Înverzire a Plaiului. Acţiunea desfăşurată a lă-
sat o impresie bună în rîndurile participanţilor, din spusele 
organizatorilor indicatorii preconizaţi au fost îndepliniţi.   

MIJLOACE FINANCIARE PENTRU PLANTARE ŞI ÎNVERZIRE 
Fondul Ecologic Naţional (FEN) a alocat 1,5 mln. lei în vederea desfăşurarii acţiunii  „Un arbore 

pentru dăinuirea noastră”, care prevede împădurirea terenurilor degradate. Coordonarea lucrărilor 
proiectelor aprobate se asigură la nivel local de către primării sub controlul inspecţiilor teritoriale de 
mediu. Scopul acestui program îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului, prin extinderea suprafe-
ţelor împădurite, ameliorarea terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvolta-
rea funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor.

ANUARUL IES-2013 „PROTECŢIA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

A ieşit de sub tipar publicaţia „AnuARul iEs-
2013 PROtECţiA MEDiului în REPubli-
CA MOlDOVA”, care reprezintă un raport 

sintetizat al activităţilor controlului ecologic de stat şi 
este destinat autorităţilor guvernamentale şi administra-
ţiei publice, instituţiilor şi specialiştilor de profil ecologic, 
instituţiilor de cercetare, agenţilor economici şi societăţii 
civile. Anuarul cuprinde 14 capitole, dintre care capitolul 
VIII este intitulat „Managementul deşeurilor şi substanţe-
lor chimice”.

 Pe parcursul anului 2013, activitatea IES s-a axat 
pe 3 direcţii: 1) Expertiza şi autorizarea activităţilor eco-
nomice; 2) Inspectarea şi controlul ecologic; 3) Educaţia 
şi formarea comportamentului ecologic în societate. În 
perioada de raportare, IES a efectuat expertiza ecologică 
a 637 proiecte de execuţie, a examinat şi acordat 866 in-
ventarieri de emisii și a eliberat 880 de autorizaţii pen-
tru emisiile de poluanţi, a eliberat 260 de autorizaţii de 
folosinţă specială a apei. Aceste cifre demonstrează o 
creştere economică a ţării, stabilizată şi durabil orientată, 
şi, totodată, o angajare plenară a Inspectoratului în asi-
gurarea securităţii ecologice. Întru contracararea contra-
venţiilor de mediu şi respectarea legislaţiei ecologice, au 
fost efectuate 15.441 de inspectări (în anul 2012 - 8524) 
şi întocmite 8 647 procese-verbale (în anul 2012 - 6 822, 
pentru diferite încălcări şi abateri de la legislaţia de me-
diu), aplicîndu-se amenzi în sumă de 6845961 (în anul 
2012- 3806000) lei. 

 Pentru repararea prejudiciului cauzat mediului, 
Agenţiile şi Inspecţiile Ecologice au înaintat în instanţă 
acţiuni civile în sumă de 1 628 844 lei. Numărul proiecte-
lor finanţate din contul veniturilor la Fondurile Ecologice 
Locale au constituit 56 unităţi, iar suma utilizată în acest 
scop - 4 mln. 77 mii lei. iEs
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RAPORT PRIVIND MANAGEMENTUL DEŞEURILOR - 2013

În perioada anului 2013, au fost depistate 4 110 
gunoişti neautorizate cu suprafaţa de 452,228 
ha, dintre acestea - 3 280 gunoişti cu suprafaţa 

de 324,34 ha au fost lichidate. Vinovaţii de încălcarea le-
gislaţiei privind gestionarea deşeurilor au fost sancţionaţi 
dur. Pe parcursul anului 2013, au fost perfectate 3355 
procese-verbale cu privire la contravenţii persoanelor 
fizice, juridice şi cu funcţii de răspundere, care n-au res-
pectat modul stabilit de colectare, păstrare, transportare 
a deşeurilor, n-au întreprins măsuri de lichidare a gunoiş-
tilor neautorizate şi necontrolate. Suma amenzilor aplica-
te a constituit 1 305 700 lei, dintre care au fost achitate 
695170 lei.

Cantitatea de deşeuri menajere solide generate în 
anul 2013 în mediul urban şi rural a constituit 3 090 249 
mc de deşeuri. În comparaţie cu cantitatea de deşeuri 
municipale, generată în anul 2009, în 2013 aceasta a înre-
gistrat o creştere de aproximativ 1,5 ori. Depozitarea de-
şeurilor menajere solide, în anul 2013 s-a realizat în 1099 
depozite cu suprafaţa de 1103,05 ha, organizate de auto-
rităţile publice locale în localităţile respective, numărul de-
pozitelor organizate de APL fiind în descreştere continuă 
faţă de anii precedenţi. Pe parcursul anului, au fost finali-
zate lucrările de construire şi amenajare a depozitelor din 
raionul Hînceşti, Nisporeni; în stadiu de proiectare şi con-
strucţie sunt depozitele din raionul Şoldăneşti. În derulare 
sunt proiectele implementate de ADR ce ţin de extinderea 
managementului integrat de colectare şi stocare a deşe-

urilor solide în lo-
calităţile rurale din 
raioanele Leova, Ci-
mislia, Străşeni, Un-
gheni, Şoldăneşti, 
Rîşcani şi Floreşti. 

Pe parcursul 
anului 2013, IES şi 
structurile sale din 
teritoriu au efec-
tuat controale şi 
au întocmit 2200 
acte de control, la 
compar timentul 
gestionarea deşe-
urilor, şi 440 acte 
de control la compartimentul substanţe chimice. Ca 
rezultat al controalelor efectuate, au fost perfectate 3695 
procese-verbale cu privire la contravenţii, în privinţa per-
soanelor fizice, juridice şi cu funcţii de răspundere, care au 
admis încălcări ale normelor de drept prevăzute de Codul 
contravenţional al Republicii Moldova. În limitele prevăzu-
te de lege, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale sub 
formă de amenzi în mărime de 1 727 150 lei, dintre care 
au fost încasaţi 765 524 lei.

 Pe parcursul perioadei de raportare au fost exa-
minate 602 petiţii şi semnale de la persoane fizice şi juri-
dice. iEs

LA CONTROL! AUTORIZAŢIILE DE GESTIONARE A DEŞEURILOR
 

În exclusivitate, pentru Revista „MD” , dl Vita-
lie CURARARI, Şeful Inspectoratului Ecologic de 
Stat, a prezentat următoarea declaraţie referi-

toare la activitatea organizaţiilor şi întreprinderilor impli-
cate în procesul de colectare, reciclare sau valorificare a 
deşeurilor: „Pe teritoriul Republicii Moldova activează zeci 
de firme care colectează, reciclează şi produc diferite ma-
terii prime secundare, produse de larg consum din diferi-
te tipuri de deşeuri, fără a fi autorizate de către autorităţi-
le de mediu. Considerăm că am putea conlucra cu aceşti 
agenţi economici, însă unii dintre aceştia nu prezintă in-
formaţiile respective despre activităţile lor, nu dispun de 
autorizaţiile pentru gestionarea deşeurilor. Drept exem-
plu poate servi AO „ASCHIM”, care colectează deşeuri de 
la firme şi de la populaţie, produc diferite obiecte de larg 
consum, inclusiv pungi de unică folosinţă, un deşeu toxic. 
La momentul actual, în ţară activează peste 100 de firme 
care colectează deşeuri din biomasă, le reciclează şi pro-
duc în final brichete şi peleţi. Eu cred că domeniile lor de 
activitate sunt importante pentru economia naţională, 
dar în acelaşi timp au o tendinţă directă de problemele de 
protecţie a mediului şi la baza acestei activităţi ar fi bine 
să stea o colaborare şi cooperare în conformitate cu le-
gislaţia ecologică în vigoare. Rolul lor este nu numai de 
a colecta, recicla şi comercializa produsul final, dar şi de 
a educa populaţia în vederea utilizării corespunzătoare a 

acestui produs. Este vorba, în primul rînd, de a trece trep-
tat la colectarea selectivă a deşeurilor, ceea ce va permite 
reducerea esenţială a cantităţilor de deşeuri la gropile de 
gunoi şi majorarea cantităţilor de deşeuri reciclabile pen-
tru producerea materiei 
prime. Pe de altă parte, 
APL, cititorii, conducăto-
rii organizaţiilor şi între-
prinderilor trebuie să fie 
informaţi asupra faptului 
că foarte curînd Inspec-
toratul Ecologic de Stat 
va dispune un control ri-
guros asupra modului în 
care se efectuează colec-
tarea şi reciclarea deşeu-
rilor, utilizarea eficientă a 
materiei prime secunda-
re”. MD

Replica redacţiei: Considerăm că procedura de emi-
tere a autorizaţiei pentru gestionarea deșeurilor necesită 
de a fi modificată și completată. potrivit acestor modificări, 
titularii activităţilor de colectare și reciclare a deșeurilor re-
ciclabile, inclusiv a celor biodegradabile, au obligaţia de a 
solicita și de a obţine autorizaţia de mediu.
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REDUCEREA DEŞEURILOR

Calitatea vieţii, sănătatea populaţiei şi locurile 
de muncă depind de mediul înconjurător. Cu 
toate acestea, modul şi intensitatea folosirii 

resurselor naturale actuale riscă să submineze bunăstarea 
noastră în viitorul apropiat. Este necesar de a transforma 
fundamental modul în care producem, consumăm şi tră-
im. Trebuie să „înverzim” economia noastră şi tranziţia tre-
buie să înceapă chiar de azi.

Consumul şi producţia curentă sunt deja nesuste-
nabile cu mai mult de 7 miliarde de locuitori pe glob şi cu 
aproximativ cele 9 miliarde care se estimează pînă la mijlo-
cul secolului, dintre care încă cîteva miliarde trăiesc într-o 
groaznică sărăcie şi aspiră la un mediu de viaţă mai bun. 

În această ordine de idei, avem nevoie de măsuri 
urgente care ar permite asigurarea calităţii vieţii noastre 
pe termen lung. În mod cert, „înverzirea” economiei noas-
tre şi tranziţia la un mod de viaţa sustenabil trebuie să în-
ceapă cît mai urgent posibil. Cum putem însă realiza acest 

lucru? Cum 
putem transfor-
ma economia 
noastră într-una 
care păstrează 
mediul natural 
şi asigură calita-
tea vieţii noas-
tre în timp? Una 
dintre aceste 
acţiuni o consi-
derăm reduce-
rea deşeurilor, 
prin colectarea 
separată a aces-
tora.

De exemplu, deşeurile alimentare. Din cantitatea 
totală de produse alimentare la nivel mondial, se estimea-
ză că ajung ca deşeuri circa 30-50 %. Doar în UE, 90 mili-
oane tone de alimente pe an se transformă în deşeuri, sau 
aproape 180 de kg de fiecare persoană. Alimentele sunt 
irosite în toate etapele lanţului de producţie şi de consum. 
Pentru fiecare aliment neconsumat pierdem energia, apa, 
forţa de muncă, precum şi producţia acestuia.

Am putea schimba sistemul de alimentare pentru 
a preveni risipa de alimente într-un mod prin care consu-
matorii, supermarketurile şi producătorii ar lucra pentru 
producerea, vânzarea şi cumpărarea a doar ceea ce se va 
consuma? Am putea folosi, de fapt, la sfârşitul ciclului de 
viaţă a produselor - „resturi” ale unui proces de produc-
ţie - ca intrări într-un alt proces de producţie? Am putea 
crea o „economie circulară”, care ar genera cât mai puţine 
pierderi?

O mai bună gestionare a deşeurilor municipale asi-
gură o creştere substanţială a cîştigurilor potenţiale atât 
din punct de vedere economic, cît şi de mediu.

Ecologizarea întregii economii la nivel naţional 
este o sarcină imensă. Aceasta implică integrarea deprin-
derilor de utilizare durabilă a resurselor în fiecare dome-
niu al vieţii noastre. Proiecte de eco-inovare, sursele re-
generabile de energie şi de cercetare, în general, toate 
joacă un rol crucial în conceperea de produse şi procese 
mai bune şi reducerea deşeurilor. Comunitatea de afaceri, 
în colaborare cu autorităţile publice şi societatea civilă, 
ar putea implementa soluţii durabile până când acestea 
devin utilizate în masă. Drept exemplu, putem crea un sis-
tem în care dăm în „chirie” sau „împrumut” produse, cum 
ar fi unelte şi maşini, în loc de a le deţine, în cazul în care 
am avea nevoie de mai puţine produse pentru a satisface 
nevoile personale. MD

PRIMII BANI DIN FONDUL DE EFICIENŢĂ VOR AJUNGE LA DESTINAŢIE 
Primele zece contracte de finanţare a proiectelor 

din Fondul pentru Eficienţă Energetică, ce ţin de promova-
rea eficienţei energetice şi valorificarea surselor de ener-
gie regenerabilă, au fost semnate. Deşi apelul de finanţa-
re a proiectelor din FEE a fost anunţat la sfîrşitul anului 
2012, primii bani vor ajunge la beneficiari abia în lunile 
următoare.

Pentru anul curent, FEE şi-a propus valorificarea 
unui buget de 300 mln. lei pentru eficienţa energetică şi 
de valorificare a surselor de energie regenerabilă 
din sectoarele public şi cel privat în toate raioane-
le ţării. Bugetul pe anul 2014 este format, în mare 
parte, din banii nevalorificaţi în anii precedenţi. Şi 
asta pentru că, de la constituirea fondului, în 2012, 
şi pînă în prezent, deşi au fost planificate resurse 
de 100 milioane de lei şi, respectiv,160 milioane de 
lei, şi au fost lansate deja trei apeluri de colectare 
a proiectelor de finanţare, banii încă n-au ajuns la 
beneficiari şi au fost transferaţi pentru anul curent.

Conducerea FEE planifică semnarea contractelor 
cu cei 87 de beneficiari din cadrul primului apel, aprobaţi 
pentru finanţare de Consiliul de Administraţie al FEE în 
anul 2013, pînă la finele lunii curente, şi alocarea banilor 
în cel mai scurt timp, astfel ca proiectele să fie finalizate 
pînă la începerea sezonului rece. În total, proiectele au o 
valoare investiţională de 187 milioane de lei, dintre care 
135 de milioane vor fi alocate din Fondul pentru Eficienţă 
Energetică. Pentru a se asigura că banii alocaţi din FEE vor 
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fi utilizaţi corespunzător, a fost prevăzut un sistem de mo-
nitorizare la fiecare etapă de implementare a proiectului, 
Fondul nu dă toţi banii într-o tranşă, ci în mai multe. 

La prima etapă, beneficiarul trebuie să valorifice 
sursele financiare proprii, adică minimum 20% din valoa-
rea totală a proiectului, după care experţii fondului vor 
verifica volumul şi calitatea lucrărilor efectuate. În cazul 
în care la o anumită etapă se depistează că beneficiarul 
încalcă prevederile contractului de grant, se face un pro-
ces –verbal, iar beneficiarul trebuie fie să stopeze lucrările 
respective, fie să remedieze situaţia. 

 Fondul nu-şi asumă responsabilitatea de a finan-
ţa lucrări de calitate nesatisfăcătoare. În cadrul primului 
Apel de propuneri au fost depuse 303 solicitări de finan-
ţare, dintre care doar 87 au fost selectate. Printre institu-

ţiile selectate pentru a fi finanţate în cadrul măsurilor de 
eficienţă energetică, sunt numeroase instituţii medicale şi 
grădiniţe de copii. Următorul apel de propuneri de pro-
iecte pentru sectorul public lansat la 14 ianuarie curent 
este încă deschis. Pînă în prezent au fost depuse 436 de 
solicitări în valoare de aproximativ 650 mln. lei. Evaluarea 
acestora este în curs de desfăşurare. 

Mihai Lupu, directorul executiv al FEE, a menționat 
următoarele: „Suportul UE este esenţial în conştientiza-
rea societăţii de a utiliza eficient resursele energetice şi 
de a contribui la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Se remarcă un interes sporit al societăţii civile de a 
investi în astfel de proiecte, accentuat de preţul resurselor 
energetice care sunt în continuă creştere” tiMPul, MD

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ: 
„DEZVOLTAREA  DURABILĂ VERDE A REPUBLICII MOLDOVA”

Un eveniment naţional de importanţă în do-
meniul dezvoltării unei industrii verzi în ţară 
a avut loc în luna aprilie 2014, fiind intitulat 

„Dezvoltarea durabilă verde a Republicii Moldova”. Acest 
eveniment a fost realizat în parteneriat cu Programul Na-
ţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Guvernul Danemar-
cei. Acesta are drept scop lansarea unei discuţii la nivel 
naţional privind dezvoltarea verde a Republicii Moldova 
în contextul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldo-
va-2020, a prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea 
Europeană, dar şi a discuţiilor din cadrul ONU privind noua 
agendă de dezvoltare post-ODM, la care Moldova partici-
pă activ. „Conceptul de economie verde, pus în aplicare în 
tot mai multe sate şi oraşe de pe glob, este vehiculul ce 
asigură compromisul necesar între obiectivele ecologice 
şi cele economice. Raportul „Spre o economie verde: calea 
spre o dezvoltare durabilă şi eradicarea sărăciei”, realizat 
în 2011 de Programul ONU pentru Mediu, demonstrează 
că înverzirea economiei nu reduce nivelul de bunăstare 
şi nici nu compromite procesul de creare a locurilor de 
muncă”, a declarat în cadrul conferinţei prim-ministrul Iu-
rie Leancă.

Această Conferinţă a fost structurată pe patru 
teme: energie, agricultură, servicii urbane şi reciclare (ges-
tionarea deşeurilor), a întrunit experţi şi practicieni din 
aceste domenii, atât din mediul privat, cât şi autorităţile 
locale şi centrale. Printre vorbitori s-au numărat demnitari 
din Republica Moldova, reprezentanţi ai companiilor şi 
autorităţilor locale care aplică cu succes practici „verzi” în 
activitatea lor, şi experţi internaţionali din domeniul dez-
voltării durabile.

„Consultările despre viitorul pe care Moldova şi-l 
doreşte au arătat că aspiraţiile de dezvoltare şi eradicarea 
sărăciei sunt legate intrinsec de dorinţa de a avea locuri 
de muncă decente şi un mediu ambiant curat. PNUD va fi 
alături de Guvernul Republicii Moldova în acest efort care 
răspunde aspiraţiilor tuturor oamenilor din Moldova”, a 
declarat Nicola Harrington-Buhay, reprezentant perma-
nent PNUD în Moldova.

Acest eveniment s-a soldat cu semnarea unei De-
claraţii comune de către Ministerul Economiei, Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, 
în care acestea s-au angajat să coordoneze eforturile in-
stituţiilor nominalizate, pentru a asigura o dezvoltare du-
rabilă şi prietenoasă mediului tuturor aspectelor vieţii din 
Republica Moldova.

Un alt moment pozitiv al acestui eveniment este 
prezentarea de către companiile şi organizaţiile din Mol-
dova şi Danemarca a practicilor verzi de afaceri, făcînd 
schimb de experienţă cu colegii lor şi cu reprezentanţii in-
stituţiilor de stat în cadrul expoziţiei tematice organizată 
în cadrul acestui eveniment.

„Activez în acest domeniu de 20 de ani şi ştiu că el 
are un mare potenţial de creştere. Sper că evenimentul 
de azi va duce la adoptarea unor politici care vor susţine 
mai eficient afacerile verzi şi că mai mulţi oameni se vor 
implica în agricultura ecologică. Dacă ştii ce faci, efortul 
e meritat: deschizi locuri de muncă, afacerea aduce pro-
fit, şi, în acelaşi timp, asiguri copiilor tăi un mediu curat”, 
spune Vladimir Semaşco, producător de uleiuri eterice din 
satul Cioara, raionul Hânceşti, care şi-a prezentat afacerea 
şi produsele în cadrul expoziţiei.

Acest eveniment reprezintă cu certitudine un pas 
semnificativ pentru consolidarea dezvoltării durabile 
verzi a Republicii Moldova prin sporirea competitivităţii, 
atragerea investiţiilor şi promovarea modelelor durabile 
de business. MD
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Tudor MANIV

APRObAREA lEGII PRIVIND SAlUbRIZAREA 
ESTE MAI MULT DECÎT NECESARĂ!

Dl tudor Maniv, directorul îM Regia „Autosalubritate”, acti-
vează în sistemul de salubrizare al mun. Chişinău de peste 
30 ani. Ce l-a determinat să activeze în sistemul de gesti-
onare a deşeurilor şi ce planifică să întreprindă în urmă-
torii ani, a relatat în interviul acordat cititorilor Revistei 
„Managementul Deşeurilor”(MD).

MD: Dle director, ce puteţi aduce la cunoştin-
ţa cititorilor Revistei „MD” despre activitatea ÎM Regia 
„Autosalubritate” pe parcursul anilor 2013-2014?

tudor Maniv: ÎM Regia „Autosalubritate” a fost 
creată în anul 1945, în cadrul acesteia activează 350 de 
persoane, cu un număr de unităţi de transport şi o bază 
tehnico-materială corespunzătoare, care în fiecare an se 
completează cu echipament nou. Regia a colectat în 2013 
aproximativ 460 mii tone (1550 mii m³) de deşeuri mena-
jere solide municipale. Pe parcursul a şase luni ale anului 
2014, s-au colectat 238 mii tone (796 mii m³). Raportată 
la întreaga cantitate de deşeuri colectate (450 mii tone), 
se remarcă o creştere de doar 2% faţă de anul 2012. În 
acelaşi timp, Regia a colectat selectiv deşeuri de ambalaje 
în volum de 220 tone, care au fost transmise la reciclare. 
Iniţiativa recomandată privind introducerea în sistemul 
de salubrizare a colectării separate a deşeurilor de amba-
laje de la începutul anilor 2000 nu prea dă rezultatele aş-
teptate şi duce la scăderi ale rentabilităţii investitorilor. În 
total, pentru procurarea şi instalarea acestor containere, 
în ultimii doi ani au fost cheltuite circa 6 mln lei, dar multe 
dintre ele au fost vandalizate, deteriorate, iar altele furate. 

MD: În prezent, aproximativ 85 % din populaţia 
mun. Chişinău sau circa 600 mii de orăşeni au acces la 
serviciul pus la dispoziţie de către ÎM Regia „Autosalubri-
tate”. Cantitatea insuficientă de colectare selectivă a am-
balajelor reciclabile depinde în primul rînd de numărul 
de containere preconizate pentru colectarea selectivă. În 
majoritatea blocurilor locative putem întîlni doar cîte un 
container cu un volum mic pentru depozitarea deşeurilor 
în amestec. Care este perspectiva asigurării tuturor blocu-
rilor cu containere pentru colectarea a cel puţin trei tipuri 
de deşeuri (hîrtie, PET-uri şi sticlă)? 

tudor Maniv: Cantităţile de ambalaje colectate de 
la populaţie prin actualul sistem de colectare constituie 

circa 20 tone pe lună. Nu pot să afirm dacă e mult sau 
puţin, deoarece nu dispunem de informaţia privind can-
titatea de ambalaje pusă pe piaţă de către producătorii şi 
importatorii de ambalaje. Cu atît mai mult, o importanţă 
deosebită în reuşita acestui proiect o are campania de 
instruire a populaţiei, care educă cum este corect să se-
lectezi deşeurile şi în ce tomberon să le arunci. Printre 
soluţiile propuse de conducerea Regiei se numără şi ma-
jorarea cantităţilor de deşeuri colectate selectiv, care va 
cauza diminuarea deşeurilor ce urmează a fi înhumate la 
gunoişte. De asemenea, se pune ca sarcină de a completa 
infrastructura amplasării containerelor cu tomberoane în 
zonele aglomerate şi cele de generare a deşeurilor, ame-
najarea platformelor pentru aceste recipiente, astfel încît 
fiecare cetăţean să poată separa deşeurile casnice, men-
ţinînd astfel o condiţie sanitară adecvată pe platoul de 
acumulare. 

În viitor, Regia, în comun cu autorităţile competen-
te, vor promova şi un sistem modern de monitorizare a co-
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lectării deşeurilor, cu aplicarea unor măsuri pentru toţi acei 
care nu vor respecta legislaţia aferentă sistemului de ma-
nagement al deşeurilor – inclusiv penalităţi pentru persoa-
nele care vor arunca deşeurile în spaţii neautorizate sau vor 
ignora depozitarea în containerele de colectare separată.

MD: Mai sus v-aţi referit la unele probleme ce ţin 
de domeniul gestionării deşeurilor, vă rog explicaţi care 
este situaţia actuală şi ce ar trebui de întreprins în viitorul 
apropiat?

tudor Maniv: Activez de mai mulţi ani în domeniul 
gestionării, colectării, reciclării deşeurilor şi salubrizarea 
localităţilor. Din propria experienţă constat că nu există o 
politică unică de mediu în acest domeniu de activitate. nu 
există nicio politică unitară privind colectarea şi depozi-
tarea deşeurilor, pornind de la cele de ambalaje recicla-
bile, deee, de baterii şi acumulatoare uzate etc. Fiecare 
agent economic, generator de deşeuri, sau operator eco-
nomic de colectare şi reciclare se supune, în cel mai bun 
caz, în procesul său de activitate, se călăizeşte de un act 
normativ care cu anii n-a fost modificat sau completat. O 
atare situaţie complică desfăşurarea unei activităţi norma-
le, o perspectivă clară în domeniul gestionării deşeurilor.

Până în prezent nu dispunem de o lege a salubri-
zării, fiecare APL sau operator economic specializat în do-
meniu născoceşte ce-i trece prin cap şi asigură cât de cât 
o salubrizare a localităţii. La momentul actual, Ministerul 
Mediului elaborează diferite acte normative, regulamente 
pentru fiecare tip de deşeu, care poate fi utilizat ca ma-
terie primă. Este foarte bine dacă vom dispune de astfel 
de acte normative, ţinându-se seama de faptul că toate 
acestea trebuie să corespundă aceluiaşi principiu de func-
ţionare şi condiţiilor autohtone de implementare.

În prezent, în municipiul Chişinău activează nu-
meroase firme specializate în colectarea şi reciclarea di-
feritelor tipuri de deşeuri: PET-uri, hârtie, sticlă, metal etc. 
Din punctul meu de vedere, toate aceste firme mici ar 
trebui să se coopereze creând o companie sau asociaţie 
specializată în domeniul respectiv, a cărei activitate să 
fie coordonată de un reprezentant al statului. Statul ar 
putea şi trebuie să stabilească şi un preţ minim cu care să 
se facă gestiunea unui anumit tip de deşeu. În prezent, 
concurenţa la nivel de preţuri este una neloială şi nu face 
altceva decât să ducă la neîndeplinirea obligaţiunilor asu-
mate (dacă mai există aşa ceva). Nicăieri în lume nu se 
poate gestiona bine un deşeu fără a asigura o limită infe-
rioară. Suntem lipsiţi de un sistem de transabilitate. Cred 
că Ministerul Mediului şi Ministerul Economiei vor lua în 
considerare solicitările noastre.

 MD: Sunteţi directorul întreprinderii municipale 
de salubritate, apropo, unica de acest gen la nivel muni-
cipal. Ce ne puteţi spune despre actualul sistem de salu-
brizare, există într-adevăr un sistem bine organizat de 
colectare şi reciclare?

tudor Maniv: Mai întâi de toate, vreau să mă re-
fer la industria reciclării. Cu regret, noi nu dispunem de 

o asemenea industrie circulară, mai degrabă aceasta pre-
supune un sistem liniar de prelucrare a hârtiei, PET-urilor, 
peliculei etc. Noi dorim să trecem de la acest tip de indus-
trie liniară (privată) la una circulară, la o industrie care să 
nu mai utilizeze materia primă virgină, să utilizeze materia 
primă provenită din reciclare, din deşeurile de ambalaje, 
pe care tot noi le colectăm şi ulterior le propunem spre 
reciclare, fapt ce cu siguranţă va genera micşorarea costu-
rilor, va proteja natura şi sănătatea populaţiei. 

Anterior, această industrie activa la nivel naţional, 
cum ar fi cea de prelucrare a sticlei şi a cartonului. În pre-
zent, cantităţile de deşeuri din acest domeniu se colec-
tează şi se reciclează la un nivel redus, activitatea unor 
întreprinderi fiind chiar sistată. La cele menţionate, aş 
constata că activitatea de reciclare are nevoie de o indus-
trie a colectării care să realizeze volumele necesare pen-
tru asigurarea activităţii industriei. Acest lucru este posibil 
doar dacă vom dispune de un sistem permanent de co-
lectare selectivă a deşeurilor reciclabile, de puncte speci-
alizate de colectare, care se vor ocupa de colectarea de-
şeurilor de ambalaje încorporate atât în cadrul serviciilor 
de salubrizare, cât şi al celor particulare autorizate. Pentru 
aceasta, este necesar de a elabora legi care să încurajeze 
activitatea de colectare şi reciclare, de campanii de infor-

mare, conştientizare şi educaţie ecologică a populaţiei.
Ar fi binevenit ca deşeurile reciclabile care se colec-

tează în fluxul de deşeuri municipale, din cele ce se depun 
la pubelă şi din cele ce se colectează nesortat, să ajungă la 
reciclare şi nu la depozitare. Pentru aceasta, considerăm 
că ar fi raţional de a avea în fiecare sector (pretură) sta-
ţii de sortare şi transfer al deşeurilor municipale, după 
care deşeurile neutilizabile să fie depozitate.

Referitor la deşeurile colectate separat, acestea 
pot fi transportate direct la reciclare, unde vor fi sortate 
şi prelucrate. Dorim ca în actul legislativ ce va fi elaborat, 
la etapa predării, să se ia în considerare diversele cantităţi 
de deşeuri reciclabile şi persoana care predă acest deşeu, 
prin prezentarea documentului de identitate. În fond, 
consider că aceste propuneri ar trebui susţinute de minis-
terul care gestionează domeniul.
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MD: Una dintre cele mai importante obligaţiuni 
ale serviciilor de salubrizare este legată de colectarea se-
parată a deşeurilor. Acest obiectiv poate fi atins în condi-
ţiile create în mun. Chişinău?

tudor Maniv: Obstacolele cele mai mari cu care ne 
confruntăm rezidă în dezinteresul cetăţenilor şi al persoa-
nelor juridice de a depozita separat deşeurile şi a împo-
trivirii lor de a schimba tipul de colectare, dintr-o singură 
fracţie în amestec, aşa cum este în prezent în majoritatea 
localităţilor, în tipul de colectare pe două sau mai multe 
fracţii pe care operatorii vor fi obligaţi să îl presteze de 
acum înainte. Este obligatoriu ca populaţia să înţeleagă 
că trebuie să depoziteze deşeurile separat. În acelaşi timp, 
operatorii de salubrizare trebuie să înţeleagă că este ne-
cesar ca şi ei să facă investiţii în sistemul de colectare se-
parată.  În cazul de faţă un rol important îl va juca crearea 
unei infrastructuri corespunzătoare privind colectarea se-
lectivă, ne referim la asigurarea cu containere de colectare 
separată, utilaje autocompactive pentru fiecare fracţie şi 
acolo, unde este cazul, construirea unor staţii de sortare a 

fracţiilor uşoare reciclabile. De asemenea, şi firmele de co-
lectare şi reciclare a fluxurilor de ambalaje vor trebui să 
facă investiţii mai mari în sistemul de colectare selectivă 
şi în campaniile de informare, conştientizare şi educaţie 
ecologică a populaţiei, astfel încît să convingă cît mai mult 
persoanele fizice şi juridice să predea fluxul de ambalaje 
reciclabile operatorilor economici autorizaţi în domeniu.

MD: Aceste campanii de informare, conştientizare 
şi educaţie ecologică a populaţiei pot aduce schimbări 
în procesul de colectare selectivă şi care sunt cele mai 
răspîndite?

tudor Maniv: În primul rînd, în urma convorbirilor 
individuale sau prin intermediul mass-media, cetăţeanul 
poate alege să nu arunce în containerele de gunoi mate-
rialele reciclabile pe care le deţine pentru a le preda unui 
reciclator. În acest caz, deţinătorul de deşeu reciclabil 
decide ce face cu acest tip de deşeu. Are două variante, 
fie îl aruncă la containerul de gunoi, ceea ce înseamnă că 
renunţă la valoarea lui, fie îl valorifică, predîndu-l contra 
cost firmelor de colectare reciclabile, pe care le aleg de pe 
piaţa concurenţială. este bine venit de a fi instalate au-

tomate inteligente practicate pe larg în ţările europene 
în hipermarketuri, unde oamenii pot obţine bonuri va-
lorice pentru cumpărături dacă nu aruncă la container 
PeT-ul, sticla sau deee şi se duc cu ele la automat să le 
valorifice. Toate aceste activităţi au o apartenenţă directă 

faţă de problemele de conştientizare şi educaţie ecologi-
că atît a conducătorilor care implementează diferite me-
tode de colectare a deşeurilor, cît şi a persoanelor fizice 
care contribuie la colectarea selectivă şi nu la aruncarea 
în amestec la gropile de gunoi. La momentul actual, este 
greu de prezentat o analiză a eficacităţii acestor campanii 
de conştientizare, deoarece această formă de adresare că-
tre populaţie este la o etapă incipientă în ţară. Sperăm că 
odată cu apariţia Revistei „MD”, unica specializată în acest 
domeniu, lucrurile se vor schimba în bine. 

 MD: O dată cu aprobarea Legii salubrizării, credeţi 
că vom avea schimbări în domeniul salubrizării localităţi-
lor? În viziunea Dvs., cum vedeţi aplicarea acestei legi pe 
termen lung?

tudor Maniv: Mai întâi de toate, aş menţiona că nicio 
lege nu poate fi perfectă, totul este perfectibil reieşind din 
condiţiile implementării acesteia. Dar susţin din toată inima 
că, atunci când această lege se va afla pe masa primarilor, 
operatorii economici de salubrizarea, reciclatorilor, colecto-
rilor, multe lucruri se vor schimba în bine. O lege nicidecum 
nu ne va dezavantaja, dimpotrivă vom căuta să facem regu-
lă în acest sistem destul de complicat şi puţin susţinut din 
partea societăţii. de mai mulţi ani avem obligativitatea de 
a introduce colectarea selectivă pe întreg mun. Chişinău, 
însă, cu regret, infrastructura actuală nu ne permite de a o 
implementa pe scară largă. Aceasta este o problemă destul 
de stringentă, dacă vom lua în considerare că peste 90 % din 
deşeurile colectate sunt aruncate la gropile de gunoi, adu-
când pierderi considerabile nu doar statului în domeniile 
economic şi social, dar şi cel de protecţie a mediului. 

Adoptarea Legii salubrizării va fi un act normativ de 
importanţă naţională pentru toţi cei care vor fi antrenaţi în 
acest segment al gestionării deşeurilor, pentru cei care pro-
duc, comercializează, depozitează fluxurile de deşeuri, pre-
cum şi pentru consumatori. Prin această lege vom încerca 
să facem ordine într-un sistem care va trebui să funcţione-
ze la nivel de primării cu toate atribuţiile de management 
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al deşeurilor. Pentru aceasta însă vom avea nevoie de un 
cadru legislativ normativ, instrucţiuni, regulamente în 
vederea funcţionării corecte a tuturor fluxurilor de deşe-
uri. Ceea ce avem astăzi şi ni se propune nu corespunde ce-
rinţelor europene. De exemplu, proiectul Regulamentului 
privind salubrizarea mun. Chişinău necesită de a fi revăzut 
şi adus în concordanţă cu cerinţele actuale. Scopul acestui 
act normativ nu constă doar în colectarea deşeurilor, sunt 
şi alte obiective ce trebuie respectate.

O altă problemă importantă, ce trebuie să fie eluci-
dată în legea salubrizării o considerăm atingerea ţintelor 
de colectare, reciclare şi valorificare a deşeurilor, cărora 
până la moment nu li s-a acordat atenţia respectivă de că-
tre organele competente. Cantităţile de deşeuri colectate 
separat, care ajung la noi pentru reciclare prezintă circa 5 
% din cantitatea de deşeuri colectate în amestec. Capaci-
tăţile de colectare vor fi cu mult mai mari în cazul în care 
va fi îmbunătăţită infrastructura în acest domeniu.

Potrivit unor date europene, preţul unei tone de 
deşeuri a depăşit preţul unei tone de grâu. Grâul este la 
un preţ de 80 euro pe tonă, iar deşeurile de la 100 euro la 
300-400 euro /tonă. Metalele depăşesc 1500 euro/tonă. În 
acest domeniu, noi suntem discriminaţi faţă de concuren-
ţii noştri din comunitatea europeană.

MD: Aţi adus ca exemplu proiectul Regulamentu-
lui privind salubrizarea mun. Chişinău, care, în viziunea 
persoanelor interesate, nu corespunde întocmai cerinţe-
lor legislative şi practicilor europene. Cum este acest act 
normativ din punctul Dvs. de vedere?

tudor Maniv: Mai întîi de toate, orice serviciu de 
salubritate a localităţii, nemaivorbind de mun. Chişinău, 
este un serviciu complex, care cuprinde atît activităţile de 
colectare, transportare şi depozitare, eliminare şi tratare 
a deşeurilor municipale, cît şi un serviciu de salubrizare 
stradală şi deszăpezire, motiv pentru care aceste activităţi 
sunt reglementate prin legi speciale, iar operatorii nu pot 
opera decît în baza unui contract de delegare, încheiat 
în urma cîştigătorii unei proceduri de achiziţie publică. 
În viziunea mea, elaborarea şi aprobarea unui asemenea 
Regulament poate avea loc doar după aprobarea Legii sa-
lubrizării, pe care o aşteptăm cît mai curînd. Prin această 
lege autorităţile publice locale necesită de a fi desemnate 
drept deţinătoare ale deşeurilor, inclusiv a celor de amba-
laj. Acesta va constitui primul pas pentru o reglementare 
normală a ceea ce înseamnă gestionarea corespunzătoare 
a deşeurilor. Dorim ca Regulamentul să fie clar cu evitarea 
tuturor eventualelor neînţelegeri sau disensiuni, pentru că 
pînă la urmă acesta îşi va produce efectele în procesul de 
exercitare a obligaţiunilor de serviciu, inclusiv pe piaţă de 
comercializare a produselor colectate şi reciclate. În pre-
zentul Regulament lipsesc unele componente importante 
şi necesare activităţilor de salubritate, fără de care va fi im-
posibil de a obţine obiectivele nominalizate mai sus.

 MD: Dorim să ne relataţi succint ce propuneri veţi 
prezenta ministerelor de resort în domeniul interdicţiei şi 
stimulării activităţilor ce ţin de gestionarea deşeurilor?

tudor Maniv: La etapa elaborării şi implementă-
rii Legii salubrizării, care este sistată o perioadă destul de 
îndelungată de către MDRC, vom propune de a interzice 
preluarea unor tipuri de deşeuri de la persoanele fizice, 

deşeuri ce pot proveni din domeniul industrial – petrol, 
feroviar, electronic etc. În acest proces de provenienţă a 
deşeurilor este necesar să se implice activ organele de 
control: poliţia, IES, alte organe competente, ce vor lua 
măsuri de confiscare a unor bunuri care, fiind în stare 
bună, sunt dezmembrate şi prezentate ca material uzat.

Pe de altă parte, vom propune pentru implemen-
tare şi unele facilităţi de susţinere a procesului de gesti-
onare a deşeurilor. Vom promova proiecte finanţate din 
fondurile ecologice şi cele internaţionale, vom promova 
stimularea importului în ţară al echipamentului utilizat în 
domeniul colectării, reciclării şi valorificării deşeurilor fără 
a fi impozitate etc. Consider necesar de a contribui la cre-
area în fiecare pretură a Punctelor (Centrelor) de colectare 
a deşeurilor de la populaţie, inclusiv a celor periculoase.

 MD: Dacă nu sunt date confidenţiale, care este 
perspectiva soluţionării problemei de depozitare a deşe-
urilor în mun. Chişinău? Varianta actuală de depozitare a 
deşeurilor în zona de pe str. Uzinelor, la hotar cu localita-
tea Bubuieci, nu este cea mai potrivită, sunt comise o serie 
de încălcări legislative. Cum vedeţi soluţionarea acestei 
probleme?

tudor Maniv: Răspunsul la această întrebare va fi 
cel mai succint. Stabilirea zonei de depozitare a deşeurilor 
nu este determinată de ÎM Regia „Autosalubritate”. Consi-
derăm oportună ideea revederii de către APL a mun. Chişi-
nău, precum şi a com. Țînţăreni a posibilităţii reexploatării 
gunoiştii autorizate din com. Țînţăreni, deoarece aceasta 
permite a fi exploatată în continuare în condiţiile în care la 
momentul actual lipseşte o uzină de reciclare a deşeurilor. 

MD: Stimate dle Tudor MANIV, vă mulţumesc 
pentru bunăvoinţa cu care ne-aţi acordat acest interviu 
și ne exprimăm speranţa că regia va fi și în continuare 
un bun prieten al publicaţiei noastre. Vă dorim succese! 

 Alexandru GOLIC
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GESTIONAREA DEŞEURILOR
ÎN RAIONUL STEFAN VODĂ
SITUAŢIA CURENTĂ, PROBLEME ŞI SOLUŢII

După cum v-am informat anterior, Redacţia „MD” prezintă următorul material privind gestionarea deşeuri-
lor în raionul Ştefan Vodă. În prima parte a publicaţiei vom prezenta succint unele date din Raportul Anual privind 
protecţia mediului 2013 (compartimentul deşeuri), iar în cea de-a doua parte vom familiariza cititorul cu situaţia la 
momentul actual, prezentată de către dl Sergiu Ungureanu, şeful Inspecţiei Ecologice Ştefan Vodă şi unele probleme 
cu care se confruntă această structură de stat în domeniul protecţiei mediului. Totodată, îşi va expune viziunea sa şi 
dl Vladimir Popa, primarul oraşului Ştefan Vodă, referitor la schimbările care s-au produs în localitate după aproba-
rea Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Sud, Republica Moldova.

EXTRAS DIN RAPORTUL ANUAL PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI 
(compartimentul „ Managementul Deşeurilor şi substanţelor chimice”)

Conform datelor prezentate în Raportul Anual 
2013, compartimentul „Managementul Deşeurilor şi sub-
stanţelor chimice”, Inspecţia Ecologică Ştefan Vodă a în-
treprins mai multe activităţi la capitolul respectiv. La mo-
mentul actual, în raion se află la evidenţă 32 de depozite 
de acumulare a deşeurilor solide menajere şi de produc-
ţie, amplasate în 26 de localităţi, pe o suprafaţă de 30,38 
ha. Din numărul total de depozite, doar 9 corespund 
cerinţelor sanitaro-ecologice, celelalte 23 nu corespund 
cerinţelor şi nici n-au fost avizate de către organul terito-
rial de mediu. Volumul total al deşeurilor menajere solide 
constituie circa 35,8 mii³. Cele mai mari cantităţi de deşe-
uri generate şi depozitate sunt înregistrate în primăriile: 
Ştefan Vodă (4,3), Talmaza (3,9), Olăneşti (2,9), Ermoclia 
(2,3) mii³ etc.

ACŢIUNI DE SALUBRIZARE
Pe parcursul desfăşurării acţiunilor de salubrizare, 

Inspecţia Ecologică a acordat o atenţie deosebită proble-
melor de salubrizare a localităţilor şi metodelor de colec-
tare a deşeurilor. Rezultatele au demonstrat că în raion 
lipseşte o infrastructură funcţională a sistemului de salu-
britate şi colectare a deşeurilor. Din cele 8 servicii comu-
nale de salubrizare create anterior în raion, funcţionează 
doar cel din or. Ştefan Vodă. Respectiv, marea majoritate 
a populaţiei nu are acces la un serviciu centralizat de co-
lectare a deşeurilor.

În anul 2013, practic toate cele 23 de primării s-au 
încadrat activ în acţiunile de salubrizare a localităţilor, 
perfectînd planurile locale de acţiuni, cu aprobarea aces-
tora de către consiliile locale. Pentru monitorizare au fost 
create 3 grupe mobile, care au acordat ajutorul metodic 
şi practic la organizarea şi desfăşurarea campaniei de sa-

lubrizare. În perioada de primăvară au fost depistate 106 
gunoişti neautorizate, cu o suprafaţă de 8,07 ha, dintre 
care 101, cu o suprafaţă de 8,05 ha, au fost lichidate, s-a 
efectuat salubrizarea spaţiilor verzi pe o suprafaţă de 77,8 
ha, s-au curăţat zonele şi fîşiile riverane ale rîurilor pe o 
lungime de 23,6 km etc. Urmare a monitorizării acţiunilor 
întreprinse de către Inspecţia Ecologică Ştefan Vodă, au 
fost întocmite 33 acte de control şi 68 de procese-verbale 
pentru încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, fiind 
aplicate amenzi în sumă de 46600 lei, percepute mijloa-
ce financiare în sumă de 21850 lei. În pofida problemelor 
existente, Inspecţia Ecologică conştientizează faptul că, 
odată cu implementarea noului sistem de management 
integrat al deşeurilor, situaţia se va schimba în bine.

GESTIONAREA DEŞEURILOR DE PRODUCŢIE
Conform Raportului anual 2013, pe parcursul anu-

lui, au fost formate 32,27 mii tone deşeuri. Deşeurile ve-
getale (paie, porumb, beţe de floarea soarelui etc.) au fost 
utilizate de către agenţii economici în sol ca îngrăşămînt 
organic în volum de 9,3 mii tone. De la creşterea anima-
lelor au fost formate deşeuri în volum de 4,08 mii tone 
(băligar), introdus în sol ca îngrăşămînt organic. Fabricile 
de băuturi alcoolice au format deşeuri de producere (cior-
chine, tescovină, drojdii etc.) în volum de 2,2 mii tone, din-
tre care 2 mii tone au fost predate localnicilor, iar drojdiile  
vândute SA „Romaneşti”, r-nul Străşeni. SA „Lafarje Ciment 
Moldova” au fost predate 2,6 tone de anvelope uzate şi 
56 tone de fier uzat - SA „Metaloferos” din mun. Chişinău. 
Este necesar de menţionat faptul că aproximativ 50 % din 
cantitatea formată este nimicită sau scoasă la gropile de 
gunoi (15,159 mii tone).
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Dinamica generării deşeurilor de producţie pe parcursul anului 2013 în raionul Ştefan Vodă se prezintă în tabelul de mai jos. 

Denumirea produsului generat
Cantitatea şi anii, tone Cantitatea şi anii, tone

2005 2012 2013
Deşeuri din industria energetică 31,7 25,7
Deşeuri din industria produselor şi băuturilor 1030,9 2691,0 3880,1
Deşeuri din industria cărnii - - 2,7
Deşeuri din fitotehnie 7504,3 8932,1 15766,8
Deşeuri de la creşterea animalelor 2801,7 3204,0 1732,3
Deşeuri din gospodăria comunală 8668,5 12629,8 10765,8
Deşeuri menajere 782,6 1036,3 1893,3
TOTAL 20975,7 28607,4 40396,3

notă: Datele prezentate în tabel sunt utilizate din formularul BNS şi diferă de cele prezentate în Raportul anual al 
Inspecţiei Ecologice.

DEŞEURI PERICULOASE
Pe parcursul anului 2013, au fost formate 3,74 tone 

deşeuri periculoase. Generatorii de deşeuri periculoa-
se cu conţinut de plumb sunt gospodăriile agricole care 
utilizează la maşinile agricole acumulatoare. Pe parcursul 
anului a fost transmisă spre reciclare o cantitate de 0,79 
tone. Cantitatea de deşeuri periculoase existente la sfîrşi-
tul anului a constituit 1,97 tone.

VALORIFICAREA DEŞEURILOR
Pe teritoriul raionului activează 2 staţii de briche-

tare (Feşteliţa şi Palanca), care valorifică deşeurile din bio-
masă în materie primă secundară (brichete). În s. Feşteliţa 
activează secţia de brichetare a SRL „AGRO BIO BRICHET”, 
care a produs în total 200 tone brichete (1,6 lei/kg). 

O altă secţie mobilă activează pe teritoriul primă-
riei Palanca, cu denumirea SRL „ECOENVI”, care a produs 
130 tone brichete, capacitatea de producere fiind de 450 
kg/oră (preţul unei tone este de 1800 lei). În Ştefan Vodă 
există un agent economic care activează în domeniul ges-
tionării deşeurilor; DP „APĂ CANAL STEFAN VODĂ”, care pe 
parcursul anului 2013 a colectat, transportat şi depozitat 
deşeuri menajere de la populaţie în volum de 1935 tone. 
Sunt colectate şi deşeurile din masă plastică, cu transpor-
tarea acestora pentru reciclare SRL „MB-PLASTIC” din or. 
Taraclia. În total, au fost colectate 2 tone de PET-uri.

PROBLEME PRIORITARE: 
În Raportul prezentat pentru anul 2013 este spe-

cificat un punct special (8) privind problemele prioritare 
ce necesită soluţionare în domeniul gestionării deşeurilor 
pentru anul 2014. Considerăm necesar de a prezenta doar 
5 puncte de bază asupra cărora este orientată activitatea 
Inspecţiei Ecologice în acest an, după cum urmează: 
a. Lipsa tehnicii dotată pentru evacuarea deşeurilor de la 

populaţie, precum şi tehnica destinată îngrămădirii şi 
depozitării deşeurilor la gunoiştile din localitate;

b. În raionul Ştefan Vodă, dar şi în raioanele învecinate, 
nu sunt firme specializate în colectarea, reciclarea şi 
transportarea deşeurilor periculoase medicale şi de 
altă natură; 

c. Lipsa rampelor de depozitare temporară a deşeurilor 

menajere şi transportarea lor spre reciclare; 
d. În majoritatea satelor deşeurile menajere casnice nu 

sunt depozitate selectiv după categorii din lipsa plat-
formelor pentru depozitarea deşeurilor selective;

e. Nepăsarea cetăţenilor în ceea ce priveşte depozitarea 
deşeurilor şi protecţia mediului înconjurător.     

ACTIVITĂŢI DE INSPECTARE ŞI EDUCAŢIE 
ECOLOGICĂ 2014
Pe parcursul anului 2014, au fost organizate 29 rai-

duri de salubritate în toate localităţile din raion, cu întoc-
mirea a 120 procese-verbale privind încălcarea regulilor 
de gestionare a deşeurilor, fiind aplicate amenzi în sumă 
de 49500 lei şi achitate mijloace financiare în sumă de 
22350 lei. Cele mai multe încălcări de gestionare a deşe-
urilor menajere s-au depistat în localităţile Copceac – 15, 
Olăneşti – 8, Răscăieţi – 8, Volintiri – 6, Slobozia – 5 proce-
se-verbale.

Pe parcursul bilunarului de salubrizare şi concursu-
lui „Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată localitate”, 
în perioada 22.03 – 22.05.2014, s-au desfăşurat următoa-
rele acţiuni:

Primăriile au elaborat şi aprobat planuri locale de 

protecţie a mediului pe anul 2014, reieşind din Planul Lo-
cal de Acţiuni de Mediu al raionului. 

Inspecţia Ecologică a inventariat şi monitorizat 26 
de localităţi, în scopul depistării şi lichidării focarelor de 
poluare a resurselor funciare şi acvatice. În total, au fost 
depistate 118 gropi de gunoi nesancţionate, pe o supra-



20 “MD” nr. 4, decembrie 2014

faţă de aproximativ 11,0 ha, pe parcurs fiind lichidate 105 
gunoişti, cu evacuarea deşeurilor la gunoiştile autorizate, 
în volum de 523 m3 pe o suprafaţă de 9 ha. Din 32 de gu-
noişti din sate au fost amenajate 21. Din 80 ha spaţii verzi 
au fost curăţate şi salubrizate aproximativ 68 ha şi 4,5 ha 
fâşii forestiere de protecţie din preajma 
localităţilor. 

Totalurile acţiunilor sanitaro-eco-
logice de primăvară sunt reflectate în Cri-
teriile şi indicii de evaluare a localităţilor, 
care sunt procesate, prezentate la Direc-
ţia Construcţii şi Gospodărie Comunală a 
Consiliului Raional Ştefan Vodă, unde au 
fost evidenţiate 6 primării: Palanca, Olă-
neşti, Ermoclia, Feşteliţa, Carahasani şi 
Cioburciu. Aceste localităţi au fost moni-
torizate repetat, pentru aprecierea obiec-
tivă a învingătorilor în acest concurs pen-
tru primele 3 locuri. 

Este necesar de menţionat că în 
perioada respectivă mai slab s-au desfă-
şurat acţiunile de salubrizare în primăriile: 
Alava, Brezoaia, Popeasca, Caplani, Talma-
za, care nu şi-au realizat pe deplin acţiuni-
le planificate.

Cu suportul Inspecţiei Ecologice Ştefan Vodă, pen-
tru prima dată în perioada 02-06 iunie 2014 au fost orga-

nizate diferite acţiuni dedicate Zilei Mondiale a Mediului. 
În comun cu instituţiile de învăţământ şi cu susţinerea pri-
măriilor Cioburciu, Purcari şi Copceac au fost organizate şi 
desfăşurate mai multe activităţi, printre care: 

Au fost organizate 3 ore ecologice, la care au par-
ticipat 50 de persoane. Inspecţia Ecologică, în comun cu 
cadrele didactice, primăriile, precum şi cu un grup de lo-
cuitori din localităţile menţionate, s-au întâlnit acasă cu 
cetăţenii din sate, lămurindu-le scopul gestionării corecte 
a deşeurilor şi care este prejudiciul cauzat mediului şi să-
nătăţii populaţiei de la depozitarea în amestec a deşeuri-
lor casnice. 

O altă acţiune, destul de efecientă, a fost vizitarea 
micilor întreprinderi din preajma localităţilor Purcari, Co-
pceac si Cioburciu, precum şi a rîului Nistru privind ame-
najarea şi salubrizarea acestor întreprinderi. S-a constatat 
că pe unele străzi din aceste localităţi sunt în permanenţă 

aruncate grămezi de deşeuri. În această acțiune au fost 
implicaţi elevii, care au adresat persoanelor vinovate  dife-

rite întrebări şi anume de ce acestea nu respectă 
regulile depozitării deşeurilor şi încalcă legislaţia 
de mediu. Discuţiile respective au fost ca o lecţie 
dată de elevi adulților. Elevii au demonstrat că 
sunt interesaţi şi capabili de a se implica în asi-
gurarea protecţiei mediului.

Este necesar de menţionat şi activitatea 
grupului „Garda Verde”, creat din 8 tineri ecolo-
gişti din s. Copceac, care au organizat o acţiune 
de informare, conştientizare şi educaţie a popu-
laţiei din sat, privind necesitatea protecţiei me-
diului. La iniţiativa lor, inspectorii pentru ecolo-
gie au întocmit 6 procese-verbale următoarelor 
persoane: Gheorghe Bursuc, Ludmila Jîtari, Ivan 
Chetrosan, Aurica Olari, Veronica Bursuc, Maria 
Negrescu, pentru diferite încălcări ale legislaţiei 
ecologice, persoanele vinovate fiind sancţiona-
te. Membrii grupului au pus în discuţie mai mul-
te probleme ce ţin de protecţia mediului, gesti-

onarea corespunzătoare a deşeurilor, organizînd chiar şi 
adunări cu vecinii, unde au fost depistate diferite încălcări. 
La aceste întruniri s-au luat unele hotărâri şi angajamente 
de remediere a încălcărilor depistate, tinerii ecologişti din 
„Garda Verde” asumîdu-şi şi unele obligaţiuni.

În satele Cioburciu şi Purcari, în comun cu tineretul, 
cadrele didactice, angajaţi ai primăriei, caselor de cultură, 
agenţii economici, au fost realizate acţiuni de patrulare pe 
străzile şi stradelele principale ale localităţilor. S-au purtat 
discuţii cu localnicii, au fost vizitate magazine, fiind luată 
în dezbatere, de asemenea, starea ecologică a terenurilor 
aferente. 

Asemenea acţiuni vor avea loc şi în viitor.
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sergiu unguREAnu - 
şeful insPECţiEi ECOlOgiCE ştEfAn VODă

DOAR 4,8 % DIN POPULAŢIA RAIONULUI ESTE 
ASIGURATĂ CU SERVICII DE SALUBRITATE

În cele ce urmează voi aborda doar două proble-
me cu care se confruntă societatea, inclusiv noi, cei care 
stăm la straja securităţii ecologice. Ultimele acte norma-
tive aprobate de Guvernul Republicii Moldova referitoare 
la Strategia de Mediu şi cea de Gestionare a deşeurilor ne 
obligă la multe activităţi. Avem deja şi unele obiective 
concrete determinate pentru implementare. Mă refer în 
primul rînd la reducerea cu 30 % a cantităţilor de deşeuri 
depozitate şi creşterea reciclării deşeurilor cu 20 %. 

Aş menţiona că anual rata deşeurilor generate şi 
depozitate la gropile de gunoi din raion este în creştere. 
Doar în anul 2013 au fost depozitate 40396,3 tone deşe-
uri, sau cu 19420,6 tone mai mult, faţă de anul 2005. Prin 
consumul excesiv şi cantităţile de gunoi generate şi de-
pozitate la gropile de gunoi demonstrăm lipsa de respect 
faţă de noi înşine şi faţă de mediu. Cantităţile de deşeuri 
generate în localităţile urbane şi cele rurale nu ne permit 
să concluzionăm că Republica Moldova este o ţară săracă. 

Concomitent, este în creştere bunăstarea şi pros-
peritatea poporului (reieşind din cantităţile de deşeuri 
generate), iar consumul înseamnă mai multe deşeuri, mai 
multe ambalaje puse pe piaţă. De aceea, problema co-
lectării selective a deşeurilor, din punctul meu de vedere, 
este una foarte importantă şi necesită soluţionare. 

 Aceste activităţi nu se realizează în modul cuve-
nit de către organele responsabile, iar acţiunile pe care le 
organizează şi le desfăşoară zi de zi autorităţile publice 
locale n-au schimbat situaţia în bine.

  În primul rînd, în raion lipseşte o infrastructură 
funcţională de salubrizare şi colectare a deşeurilor. Aco-
perirea localităţilor cu servicii de salubrizare la nivel raio-
nal este de 4,8 %. Această cifră vorbeşte despre atitudinea 
APL faţă de domeniul respectiv. Cauza acestui mic pro-
centaj o constituie rezultatele gestionării neadecvate a 
deşeurilor la toate nivelurile. 

În al doilea rînd, mă refer la lipsa actelor legisla-
tiv-normative, necesare în activitatea organelor compe-
tente în domeniu. Dacă dorim schimbări radicale în ac-
tivitatea celor care generează deşeuri, precum şi a celor 
care sunt responsabili de gestionarea lor, se cere în mod 
de urgenţă elaborarea şi aprobarea Legii Salubrizării şi a 
Legii Deşeurilor, cu pachetele de acte normative necesare 
pentru implementarea acestora. O atare acţiune va con-
stitui un bun început pentru soluţionarea problemei cu 
care ne confruntăm zeci de ani. 

Totodată, vin şi cu unele propuneri care, în viziu-
nea mea, ar trebui luate în considerare la etapa elaboră-
rii acestor acte legislative. De exemplu, este de dorit ca 
prin acest proiect să se legifereze în cadrul primăriilor un 
serviciu public de salubrizare cu infrastructura necesară, 
care ar gestiona deşeurile, începînd cu colectarea selec-
tivă şi terminînd cu reciclarea, valorificarea şi depozitarea 
acestora. În acest caz, autoritatea publică locală devine 
proprietar legal asupra rampelor de gunoi, concomitent 
şi gestionar al deşeurilor din teritoriul primăriei. 

La rîndul său, primăria acordă aceste drepturi în 
bază de contract (şi nu arendă) persoanelor care se vor 
ocupa de salubrizarea, colectarea şi reciclarea deşeurilor 
colectate de pe teritoriul localităţii respective, fie opera-
tor de salubritate public sau privat. În acelaşi timp, servi-
ciile de salubritate sau de colectare vor deveni prestatori 
de servicii în slujba autorităţii publice locale. Legea salu-
brizării ar trebui să stimuleze respectiv şi modul de regle-
mentare a creării acestui serviciu public de salubritate cu 
toate obligaţiunile sale.

Menţionez că, în conformitate cu Strategia de 
Mediu, se preconizează crearea sistemului integrat de 
gestionare a deşeurilor, în scopul reducerii cu 30 % a can-
tităţilor de deşeuri depozitate şi creşterii cu 20 % a ratei 
de reciclare pînă în anul 2023. Pentru realizarea acestor 
indicatori, este important ca populaţia să fie familiarizată 
şi să conştientizeze care sunt obligaţiunile în acest proces 
destul de complicat şi responsabil, nemaivorbind de cre-
area unei infrastructuri corespunzătoare, fără de care va fi 
imposibilă soluţionarea problemei. 



22 “MD” nr. 4, decembrie 2014

O variantă cunoscută şi acceptată în statele comu-
nitare este elaborarea şi implementarea unor proiecte la 
nivel naţional privind informarea, conştientizarea şi edu-
caţia populaţiei în domeniul colectării selective a deşeu-
rilor. Prin aceste campanii Inspecţia Ecologică s-ar implica 
mai activ în procesul educaţional, convingând populaţia 
că anume ea este responsabilă de colectarea selectivă a 
deşeurilor. Fără acest proces este imposibil de a reduce 
cantităţile de deşeuri depozitate la gropile de gunoi, pre-
cum şi creşterea ratei de reciclare a acestora.

În acest context, ar fi de dorit ca primăriile să pună 
la dispoziţia populaţiei un serviciu de dispecerat unde ori-
cine poate apela pentru ridicarea deşeurilor voluminoa-
se. Urmare a apelurilor telefonice, o echipă specializată se 
deplasează la adresa indicată şi ridică aceste deşeuri. Pri-
măriile pot oferi servicii de colectare nu doar prin echipe 
mobile, dar şi prin punctele fixe de colectare a deşeurilor, 
care pot fi create în diferite zone ale oraşului sau satului, 
unde cetăţenii pot aduce voluntar sau contra plată deşe-
urile de care vor să se debaraseze corect şi într-un mod 
prietenos cu mediul.

În următoarea perioadă, Inspecţia Ecologică va 
propune Revistei „MD”, ADR de a elabora în comun un 
proiect de planificare, proiectare şi aplicare în raion a ce-
lor mai eficiente metode de colectare selectivă a deşeu-
rilor, reieşind din condiţiile autohtone. Necesitatea unui 
astfel de proiect derivă din problemele existente în acest 
domeniu, de a ajuta APL în ceea ce priveşte implemen-
tarea metodelor eficiente de cunoaştere a problemei de 
către cetăţenii agenţii economici, generatori de deşeuri. 

În activitatea sa Inspecţia Ecologică se mai con-
fruntă şi cu alte probleme destul de complicate, cum ar fi 
colectarea deşeurilor toxice, nemaivorbind de reciclarea şi 
valorificarea lor. Părerea mea este că toate subdiviziunile 
teritoriale de mediu din ţară se confruntă cu această pro-
blemă. În acest caz ar trebui să se întreprindă acţiuni con-
crete din partea autorităţilor competente privind asigura-
rea securităţii statului în domeniul protecţiei mediului. De 
exemplu, conform datelor statistice, în raion, pe parcursul 
anului 2013, s-au format 0,007 kg de deşeuri de mercur şi 
0,100 kg din alte categorii de deşeuri toxice. În realitate, 
majoritatea becurilor şi tuburilor fluorescente şi economi-
ce ajung la coşurile de gunoi, de unde, în consecinţă, cele 
cîteva grame de mercur din fiecare bec sau tub se răspîn-
desc în aer, apoi în sol şi ajung în cele din urmă în apele 
freatice, prezentînd un pericol pentru sănătate şi mediu.  

Se propune ca lămpile uzate şi cele defectate să 
fie colectate şi prelucrate fără a fi transportate la distanţe 
mari, astfel încât vaporii de mercur, în caz de defectare, să 
nu ajungă în mediul ambiant. Tocmai din aceste conside-
rente becurile şi tuburile mercurice nu trebuie aruncate 
în amestec cu deşeurile menajere, ci trebuie colectate şi 
reciclate. Prin urmare, ar fi bine venită stabilirea la nivel 
naţional a unui sistem integru de reciclare şi informare a 
populaţiei despre prejudiciul adus mediului şi sănătăţii 
populaţiei.

                                  
Vladimir POPA - PRiMAR al or. ştEfAn VODă

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ TREBUIE SĂ 
ASIGURE COLECTAREA SEPARATĂ A DEŞEURILOR, 
DAR CUM?

Vreau să fiu sincer cu cititorii Revistei „MD”, precum 
şi cu colegii mei referitor la mersul soluţionării probleme-
lor ce ţin de gestionarea deşeurilor, inclusiv salubrizarea 
localităţii şi a colectării deşeurilor de la populaţie la nivel 
de autoritate publică locală. În ultima perioadă de timp, 
Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă a atins unii indicatori po-
zitivi în domeniu. Cu ajutorul ADR, gospodăriilor casnice 
le-au fost distribuite containere, au fost calculate şi apro-
bate tarifele pentru populaţie, agenţii economici şi insti-
tuţiile publice pentru serviciile de salubritate (decizia nr. 
3/38 din 27.05.2014). 

În acelaşi timp, ne confruntăm cu mai multe pro-
bleme în acest domeniu. Aş menţiona că în ultimii ani 
de la aprobarea Strategiei Regionale de Dezvoltare Sud 
privind gestionarea deşeurilor am participat la mai mul-
te întruniri organizate atît la nivel naţional, cît şi regional 
privind problemele de gestionare a deşeurilor, o tema-
tică destul de importantă şi dificilă. Am avut încrederea 
că vom soluţiona problema, că totul se va rezolva după 
promisiunile făcute. Pînă în prezent primăria a primit de 
la ADR SUD un buldozer, 69 tomberoane mari şi 30 mici, 
precum şi containere pentru colectarea separată a masei 
plastice şi o presă pentru balotarea acesteia.  

Pînă la momentul actual, nu dispunem de actele 
legislativ-normative necesare pentru organizarea şi des-
făşurarea salubrizării localităţii şi colectării selective a de-
şeurilor. Ţin să menţionez că activitatea cotidiană atît în 
gospodăriile casnice, cît şi în domeniul public-privat, cre-
ează probleme ce ţin de gestionarea deşeurilor menajere 
solide. În ultimii ani, structura deşeurilor rurale a devenit 
cu mult mai apropiată de cea urbană, morfologia lor nu se 
deosebeşte după conţinut de acestea. Ponderea principa-
lă a lor o constituie deşeurile reciclabile şi cele biodegra-
dabile, care necesită a fi colectate selectiv, însă din lipsa 
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unei infrastructuri adecvate, aceste activităţi nu pot fi rea-
lizate.  Colectarea deşeurilor, şi mai ales a celor menajere, 
este o problemă foarte dificilă, deoarece cetăţeanul nos-
tru s-a obişnuit, din păcate, să arunce gunoiul casnic pes-
te tot: în cîmp, în jurul casei, pe la vecini, oriunde numai 
să nu-l colecteze separat, sau să achite taxe către serviciul 
de salubritate. La momentul actual, Gospodăria Comuna-
lă Ştefan Vodă are încheiate 3900 contracte individuale de 
prestare a serviciilor de salubritate cu locatarii blocurilor 
de locuit şi ai caselor particulare, sau 62% din numărul to-
tal de locatari. 

Actualmente, este foarte greu să încasezi o taxă de 
la nişte oameni, cu venituri mici, care solicită ajutor social 
din partea statului pentru a-şi întreţine familiile. Există o 
variantă pe care o examinează în prezent primăria. Pentru 
soluţionarea problemei, vom propune ca familiilor vulne-
rabile şi cu mulţi copii să le fie acordate facilităţi din par-
tea primăriei prin achitarea cheltuielilor pentru serviciul 
de salubritate. 

Problema de bază asupra căreia este îndreptată ac-
tivitatea Consiliului local, personal a mea ca primar, este 
ca împreună cu populaţia oraşului să luăm o atitudine co-
rectă în domeniul gestionării deşeurilor şi, în primul rînd, 
al colectării selective. 

Pentru a soluţiona mai operativ aceste probleme, 
avem nevoie de o conlucrare sub forma unei platforme 
permanente şi coerente de discuţii şi dezbateri atît la ni-
vel naţional, regional, cît şi local între producătorii de de-
şeuri, reciclatori, colectori şi autorităţi. Este important ca 
la aceste şedinţe comune să se discute deschis, fiecare să-
şi expună problemele şi să caute soluţii, dar, din păcate, 
această platformă de dezbatere nu funcţionează. 

Consider că asemenea platforme de discuţii comu-
ne cu toţi actorii implicaţi în procesul de gestionare a de-
şeurilor vor da rezultate pozitive.

Acordul de Asociere a Republicii Moldova la UE ne 
obligă să întreprindem acţiuni mai efeciente în domeniul 
gestionării deşeurilor. În perioada următoare primăria 
planifică organizarea şi desfăşurarea campaniei de infor-
mare, conştientizare şi educaţie a populaţiei, cu generi-

cul „Cum să colectăm deşeurile reciclabile şi cele pericu-
loase?”. Intenţionăm ca în cadrul acestei campanii să se 
realizeze diferite acţiuni informative de conştientizare şi 
educaţie a populaţiei despre obligaţiunile pe care le au 
referitor la colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile şi a 
prejudiciului cauzat mediului şi sănătăţii umane.

Este foarte important ca fiecare dintre noi să con-
ştientizeze care sunt beneficiile colectării selective a de-
şeurilor. 

Concluzie: În materialele dnilor Sergiu Ungureanu și 
Vladimir popa sunt idei și propuneri interesante, ce necesită 
a fi studiate și implementate în activitatea acestor structuri 
publice. 

Redacţia conștientizează dificultăţile cu care se con-
fruntă atît apL, cît și organele de exercitare a controlului 
ecologic de stat în condiţiile actuale de dezvoltare a ţării. 
Dacă un primar nu are un aparat funcţional, dar nici bani 
pentru a achita plata pentru energia electrică consumată 
de primărie, grădiniţa de copii, acesta, cu atât mai mult, nu 
va putea să facă o gestiune integrată a fluxurilor de deșeuri, 
nici nu va înţelege care sunt cerinţele acordului de asociere 
cu UE. Constat însă că o bună parte dintre apL nu se gîndesc 
la soluţionarea problemelor de gestionare a deșeurilor, dar 
cum să supravieţuiască, cum să soluţioneze problemele fi-
nanciare acumulate etc. 

Dl V. popa a vorbit despre lipsa unor discuţii deschise 
între actorii implicaţi în problemele de gestionare a deșeuri-
lor (în pofida faptului că acești actori lipsesc în raion). Facem 
această sugestie pentru că și noi, personalul redacţiei, resim-
ţim lipsa unui astfel de sistem de discuţii periodice, în care să 
abordăm inclusiv aspectele tehnice ale problemelor. 

ar fi bine venită o continuare a acestor publicaţii pe 
paginile Revistei prezentate de primari, agenţii economici, 
generatori de deșeuri, colectori, reciclatori, consumatori, 
care trebie să fie puse în discuţie și urmărite de cititori. Schim-
bul de păreri poate duce la soluţionarea problemelor pe care 
le avem în sistemul de colectare, reciclare și valorificare.

acordul de asociere cu UE ne obligă să întreprindem 
noi acţiuni concrete în domeniul gestionării corecte a deșe-
urilor. primăria își planifică în următoarea perioadă să orga-
nizeze în comun cu autorităţile de mediu și sănătate publi-
că, cu redacţia „MD” și aDR Sud o campanie de informare, 
conștientizare și educaţie a populaţiei, cu sloganul „Cum să 
colectăm deșeurile reciclabile și cele periculoase”. În cadrul 
acestei campanii se vor distribui materiale informative prin 
intermediul cărora cetăţenii vor fi informaţi despre obligaţi-
ile pe care le au referitor la colectarea deșeurilor reciclabile, 
prejudiciul pe cere îl pot cauza și importanţa reciclării lor. 

prin colectarea selectivă a deșeurilor fiecare cetăţean 
va contribui la conservarea resurselor naturale și la asigura-
rea unui mediu de viaţă mai sănătos. Cu siguranţă, această 
iniţiativă va fi susţinută de Ministerul Mediului, de alte orga-
nizaţii și va fi urmată și de alte raioane. MD
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SĂ LUĂM CUNOŞTINŢĂ: 
COLECTAREA SELECTIVĂ !          

DE CE PROPUNEM COLECTAREA SELECTIVĂ?
Deşeul este o parte dintr-o materie sau dintr-un 

material rezultat în urma unui proces tehnologic de reali-
zare a unui produs neutilizabil în cursul aceluiaşi proces. 
După provenienţa lor deşeurile pot fi: industriale (prove-
nite din prelucrarea resurselor prin diferite tehnologii), 
metabolice (provenite din procese biologice, de exemplu 
dejecţiile). În zonele urbane şi în cele rurale rezultă zilnic 
cantităţi imense de deşeuri, care nu pun numai probleme 
de spaţiu pentru depozitarea estetică, ci sunt constituite 
din materiale artificiale care se descompun greu sau nu 
se descompun deloc, fiind o sursă de poluare, ameninţînd 
sănătatea oamenilor.

Majoritatea acestor deşeuri nu sunt biodegrada-
bile, iar procesul degradării aerobe şi anaerobe de către 
microorganisme este dificil de realizat. De exemplu: re-
cipientele din metal ( cutii de conserve) se degradează 
în aproximativ 150-300 de ani; recipientele de aluminiu 
(doze de bere sau de sucuri) dispar în 300-400 de ani; 
plasticul ( sticle de suc, ambalajele) nu se degradează; 
obiectele din sticlă nu se dezintegrează niciodată, ele 
suferă doar un proces de fărîmiţare, deci niciunul dintre 
aceste deşeuri nu se integrează niciodată în circuitul ma-
teriei în natură. 

De aceea, pentru a minimaliza poluarea mediului, 
este necesar nu doar să colectăm selectiv deşeurile, ci şi 
să le depozităm corect pentru reciclare. În acelaşi timp, 
este necesar să acţionăm conform următoarelor principii:
a. să prevenim apariţia deşeurilor, de exemplu, prin fo-

losirea ambalajelor durabile şi nu a pungilor de unică 
folosinţă din polietilenă;

b. să reducem cantităţile de deşeuri, de exemplu prin pro-
curarea produselor mai puţin ambalate;

c. să reutilizăm deşeurile, pentru deşeurile pe care nu le 
mai folosim să găsim o altă întrebuinţare sau să le 

dăm ( posibil să le vindem) unor persoane care le pot 
utiliza; 

d. să le valorificăm (reciclăm) – de exemplu sticla poate fi 
topită obţinând ulterior altă sticlă; din plasticul colec-
tat se fac, de asemenea, diferite produse; anvelopele 
de asemenea sunt reciclate etc.

e. şi în ultimul rînd să le eliminăm prin depozitare la gu-
noişte sau să le incinerăm, obţinînd energie termică şi 
electrică.

CARE SUNT METODELE DE COLECTARE 
SELECTIVĂ?

Colectarea selectivă a deşeurilor poate fi realizată 
prin următoarele metode:
A. Colectarea selectivă a deşeurilor la sursa de poluare 

adică la fiecare gospodărie, agent economic sau insti-
tuţie publică, generatoare de deşeuri;

B. Selectarea deşeurilor la gunoiştea autorizată (crearea 
condiţiilor normale cu infrastructura tehnică respectivă);

C. Selectarea deşeurilor la staţia de sortare.
În zonele rurale cea mai ieftină soluţie de colecta-

re selectivă este considerată cea de la sursa de poluare. 
Însă, în acest caz este necesar crearea de condiţii adecva-

te pentru colectarea selectivă, precum şi un grad înalt de 
conştientizare din partea populaţiei. Pentru zona urbană, 
la nivel de municipii, cea mai potrivită soluţie este crearea 
staţiilor de sortare şi transfer. De exemplu, în mun. Chişi-
nău, pentru a efectua o sortare calitativă şi operativă, este 
necesar de a dispune de cîte o staţie de sortare în fiecare 
sector al Preturii. Colectarea selectivă la sursa de poluare 
în municipii, în următorii 10-15, ani nu va da rezultatele 
aşteptate din următoarele considerente. În primul rînd, 
lipseşte infrastructura necesară privind trecerea la colec-
tarea selectivă şi, în al doilea rînd, nivelul de conştientiza-
re a populaţiei nu va permite efectuarea unei asemenea 
acţiuni la un nivel calitativ.

Prin aplicarea acestor metode se urmăreşte:
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vată trebuie să implementeze un program de informa-
re, conştientizare şi instruire a propriilor angajaţi cu 
privire la organizarea colectării selective a deşeurilor, 
fie cu forţele proprii, fie în bază de contract. În comu-
nităţile în care colectarea este obligatorie prin regle-
mentări locale, toate activităţile comerciale, instituţi-
onale, ale colectivităţilor ( cum ar fi tîrguri, concerte, 
manifestări sportive) trebuie să asigure cel puţin co-
lectarea hîrtiei, PET-urilor şi a sticlei. Pentru implemen-
tarea corectă a acestor mecanisme, în fiecare localitate 
trebuie să funcţioneze coordonatori locali/raionali de 
colectare-reciclare, care împreună formează o reţea 
competentă pentru consultarea cetăţeanului privind 
avantajele colectării şi reciclării deşeurilor şi organiza-
rea acestor activităţi. 

Generatorii de deşeuri, fie persoane fizice sau juri-
dice, precum şi serviciile primăriei, antrenate în procesul 
de salubrizare, au obligaţia de a respecta următoarele re-
guli de colectare selectivă a deşeurilor:

HÎRTIA
Materia primă utilizată pentru fabricarea hîrtiei 

sunt: lemnul, celuloza, hîrtia veche utilizată. În primul 
rînd, hîrtia reciclabilă se sortează de gunoiul menajer. Tre-
buie separate şerveţelele de hîrtie, hîrtia igienică, cataloa-
gele, deşeurile poştale, şerveţelele umede sau ambalajele 
de mîncare, aceste tipuri de deşeuri nu se reciclează. Nu 
se dă pentru reciclare hîrtie murdară sau foarte şifonată. 
Ziarele, revistele, cărţile, foile, agendele trebuie sortate, 
astfel încît să stea uniform şi să fie aranjate.

Hîrtia care urmează a fi reciclată se împarte în 4 ca-
tegorii:

- ziare, reviste;
- hîrtie ofset (albă);
- carton duplex, ondulat;
- amestec (cărţi, ziare, reviste, arhivă). 
 Hîrtia reciclată permite economisirea aproximativ 

a unui sfert de electricitate în raport cu hîrtia albă, 90 % 
din cantitatea de apă necesară pentru producerea unui 
kg de hîrtie albă (300 l apă). De asemenea, prin reciclarea 
deşeurilor de hîrtie se elimină din ciclul de producere clo-
rul toxic, necesar producerii hîrtiei albe. Colectarea şi reci-
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a) creşterea gradului de colectare, reciclare şi de valorifi-
care a deşeurilor colectate selectiv (anumite categorii);

b) creşterea gradului de informare şi conştientizare, pre-
cum şi educarea angajaţilor, cetăţenilor şi nu în ulti-
mul rînd a personalului primăriei şi a altor subdiviziuni 
implicate în procesul de colectare selectivă şi manage-
mentul deşeurilor.

Este posibil ca în viitor, pe lângă metodele de co-
lectare selectivă a deşeurilor, să fie realizate şi alte metode.

REGULI DE COLECTARE SELECTIVĂ 
A DEŞEURILOR

Regulile de organizare şi operaţionalizare a colec-
tării selective în localităţile rurale, precum şi în instituţiile 
publice, se realizează direct, de către proprietarii şi repre-
zentanţii instituţiei publice-private, sau prin delegarea 
acestei responsabilităţi către un angajat sau altei per-
soane, conform unui contract de concesiune de serviciu. 
Pentru stabilirea unei responsabilităţi privind implemen-
tarea colectării selective a deşeurilor în cadrul primăriei, 
instituţiei publice sau private, se recomandă ca persoana 
determinată să fie numită printr-un ordin sau act al con-
ducătorului instituţiei, în vederea sporirii responsabilităţii 
angajatului faţă de obligaţiunile asumate.

 Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor trebu-
ie să respecte următoarele condiţii:
a) containerele şi recipientele folosite pentru colectarea 

selectivă trebuie să fie inscripţionate cu denumirea 
materialului pentru care sunt destinate;

b) recipientele trebuie să fie amplasate într-un loc accesi-
bil, marcat şi indicat corespunzător; 

c) fiecare autoritate publică locală trebuie să dispună de 
un punct de colectare selectivă a deşeurilor amplasat 
într-un loc accesibil, astfel încît să asigure informarea 
populaţiei despre activitatea acestuia; 

d) inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie 
să fie durabilă şi vizibilă, astfel încît să se asigure iden-
tificarea destinaţiei containerelor şi a recipienţilor de 
colectare selectivă.

e) fiecare autoritate publică locală, instituţie publică-pri-
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reducerea cantităţilor de deşeuri ce merg la gropile de 
gunoi. Ambalajele trebuie să fie curate, iar dopul şi inelul 
îndepărtate. Până la punerea în recipiente, din PET-uri se 
va scoate aerul, pentru a nu ocupa mult spaţiu. Etichetele 
de hîrtie nu trebuie îndepărtate.

PET este prescurtarea de la polietilen tereftalat şi 
se prezintă sub forma unei răşini.

Polietilenul tereftalat reciclat poate fi folosit pen-
tru: fibre de poliester folosite la rîndul lor ca materie pri-
mă pentru covoare, tapiţerii, jucării, pîsle pentru industria 
textilă, ca izolare la paltoane, saci de dormit, industria 
auto etc.

Plasticul trebuie reciclat, pentru a proteja mediul 
înconjurător, acesta nu trebuie ars, deoarece prin arde-
rea plasticului se elimină substanţe ce cauzează boli ale 
plămînilor, mai mult decît atît, materialele plastice mai 
complexe, cum sunt vinilinul, ebonita, bachelita, ori cau-
ciucurile, emană prin ardere substanţe care duc la cancer. 

METALUL
Aluminiul este cel mai valoros dintre produsele 

casnice reciclate. Din recipientele de băuturi din alumi-
niu se realizează noi produse cu aceeaşi destinaţie şi cu 
un consum energetic mai mic. Se recomandă ca înainte 

clarea hîrtiei salvează un spaţiu important în poligoanele 
de deşeuri. Deşeurile de hîrtie se predau în saci de plastic 
sau în baloturi legate. Acestea pot conţine toate tipurile 
de hîrtie tipărită.

Pentru a putea fi reciclată, maculatura trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:

 Hîrtia colectată selectiv pentru reciclare trebuie să 
corespundă următoarelor cerinţe: scoase capsele, 
agrafele, coperţile de plastic sau orice alte corpuri 
care nu sunt de hîrtie. Maculatura trebuie să fie lipsi-
tă de corpuri de metal (sîrmă, catarame, fier balotat, 
şuruburi, litere de la maşinile de tipărit), lemn, sticlă, 
cauciuc, celuloid, celofan, piele, sfori din material 
textil, cîrpe, materiale plastice şi sintetice, hîrtii şi 
cartoane acoperite cu bitum, parafină, polietilenă şi 
alte răşini sintetice, hîrtie de calc, hîrtie metalizată, 
hîrtie hidrorezistentă, pînze abrazive, hîrtii copiative.

Maculatura nu trebuie să conţină praf, ţă-
rînă, negru de fum, ambalaje de la produsele toxice. 
Maculatura nu trebuie să prezinte degradări din ca-
uza putrezirii sau să fie mucegăită. Umiditatea ma-
ximă a maculaturii nu trebuie să depăşească 12 %. 

Documentele ce conţin date personale, sau 
sunt documente secrete, vor fi tăiate sau rupte în 
fîşii, urmînd ca în acest fel să fie reciclate.

PLASTICUL 
Plasticul şi metalul reciclabil se sortează de guno-

iul menajer. Plasticul devine deşeu nebiodegradabil, ce 
necesită mii de ani pentru descompunerea unei singure 
sticle. Reciclînd plasticul se economiseşte energie sufici-
entă pentru funcţionarea unui bec de 60 w timp de 6 ore.

Dintre multele tipuri de material plastic, utilizate în 
domeniul ambalajelor, se reciclează în mod uzual:amba-
lajele de băuturi răcoritoare, apă, lactate, ulei, oţet şi nu 
numai, confecţionate din PET (tetraftalat de polietilenă), 
fiind ieftin, uşor, rezistent la şocuri, reciclabil.

Creşterea consumului materialelor plastice a dus 
la creşterea alarmantă a numărului de ambalaje aruncate 
iresponsabil în natură. Prin colectarea şi reciclarea acestora 
se reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător.

Un aspect pozitiv al reciclării PET-urilor constă în 
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de depozitarea recipienţilor în vasul de colectare adec-
vat să se verifice cu ajutorul unui magnet dacă materialul 
respectiv este aluminiu. Ele pot fi strivite pentru a ocupa 
mai puţin spaţiu. Aluminiul este un aliat al metalelor, poa-
te fi un component din produse electrice, electrocasnice. 
Alte produse din aluminiu care se pot recicla sunt folia de 
aluminiu curată, unele forme pentru prepararea prăjituri-
lor de casă care de asemenea, trebuie să fie curate, com-
ponentele detaşabile din echipamentul sau mobilierul de 
bucătărie.

Oţelul. Cutiile din oţel sunt utile în industria oţelu-
lui, iar statutul lor acoperitor de cositor poate fi, de ase-
menea, recuperat şi reciclat. Verificarea caracterului fieros 
al cutiilor se face cu ajutorul magnetului. Cutiile pot fi tur-
tite pentru a economisi spaţiul. Ca şi cele de aluminiu sau 
din sticlă, ele trebuie spălate înainte de a fi predate. 

STICLA
Sticla se produce folosind următoarele materii pri-

me: nisipul de cuarţ, calcarul, soda (produs poluant) s.a. 
Colectarea sticlei şi reciclarea ei protejează mediul şi eco-
nomiseşte în timp bogăţiile naturale, apa şi electricitatea.

Sticla este reciclabilă în proporţie de 100 % şi se 
sortează de celelalte deşeuri menajere. Prin recuperarea 
ei salvăm un volum important de resurse energetice. Fa-
bricarea sticlei din cioburi consumă mai puţină energie 
decît fabricarea ei în materiile prime de bază. Sticla reci-
clată se foloseşte la fabricarea recipientelor pentru bău-
turi sau pentru hrană, precum şi ca izolator în construcţii. 
În mod normal stila cea clară (incoloră) recuperată ser-
veşte la fabricarea produselor din sticlă clară, în timp ce 
cea colorată se foloseşte la realizarea produselor colorate. 
Din acest motiv, unele programe de recuperare solicită de 
la populaţie separarea pe culori a sticlelor recuperate. În 
programele de colectare şi recuperare a sticlei, comuni-
tăţile şi colectorii trebuie să prevadă imperativ ca printre 
recipientele din sticlă să nu fie sticla de la geamuri, cera-
mică, becuri sau tuburi fluorescente, aceste componente 
putînd aduce prejudicii echipamentelor ce prelucrează 
sticla recuperată.  

PREDAREA DEŞEURILOR CĂTRE OPERATORUL 
ECONOMIC

Fiecare autoritate publică locală, instituţie publi-
că-privată trebuie să incheie un contract cu un operator 
economic autorizat privind predarea deşeurilor colectate 
selectiv, care să garanteze predarea acestora în vederea 
reciclării şi tratării corespunzătoare, conform legislaţiei în 
vigoare.  Operatorii economici cu care se vor încheia con-
tractele de predare a deşeurilor colectate selectiv sunt 
obligaţi să desfăşoare o activitate autorizată, în conformi-
tate cu prevederile legale în vigoare.

Operatorul are obligaţia de a cîntări deşeurile pre-
luate pe categoriile sortate şi de a comunica rezultatele 
privind cantităţile de deşeuri preluate.

Predarea deşeurilor către operatorul economic 
autorizat se face în baza unui proces-verbal, întocmit în 2 
exemplare, unul pentru operator şi altul pentru instituţie.

ALTE OBLIGAŢII ALE APL, INSTITUŢIILOR 
PUBLICE-PRIVATE 

Modalitatea colectării selective a deşeurilor 
trebuie să fie reflectată în Regulamentul privind or-
ganizarea şi funcţionarea autorităţii publice locale, 
aprobat de către Consiliul local. 

Fiecărei instituţii publice–private i se propu-
ne de a elabora un plan de măsuri privind colecta-
rea selectivă a propriilor deşeuri pe categoriile spe-
cificate mai sus. Orientativ se propune ca în acest 
Regulament sau plan de măsuri să fie reflectate ur-
mătoarele direcţii:
a. Obligaţiile angajaţilor şi măsurile aplicabile în 
cazul nerespectării îndatoririlor;
b. Descrierea organizării colectării selective şi mo-
dalitatea de stocare a deşeurilor colectate;
c. Programul de instruire a angajaţilor privind co-

lectarea selectivă a deşeurilor;
d. Programul de raportare a rezultatelor;
e. Programul de informare a vizitatorilor instituţiei publi-

ce – private;
f. Detaliile contractului de predare a deşeurilor colectate 

selectiv.
Fiecare autoritate publică locală, instituţie publi-

că-privată este obligată să ţină într-un registru special, 
propus de autorităţile competente, evidenţa cantităţilor 
de deşeuri colectate selectiv.

Datele acumulate necesită a fi raportate trimestrial 
către Inspectoratul Ecologic de Stat.

     
NOTĂ: Redacţia Revistei „MD”a publicat acest ma-

terial la solicitarea primarilor, în scopul punerii bazelor 
sistemului de colectare selectivă a deşeurilor în aşa fel în-
cât în viitorul apropiat să putem culege roadele. Acest lu-
cru trebuie efectuat treptat, ca populaţia să aibă acces la 
serviciul pus la dispoziţie de autorităţile competente, iar 
autorităţile publice locale, conducătorii întreprinderilor 
publice-private să asigure din timp crearea infrastructurii 
necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor. A.g.

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR           
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Aurelia Bahnaru
STRATEGIA DE MEDIU DESPRE 
GESTIONAREA DEŞEURILOR

Redacţia Revistei „MD” consideră necesar de a prezenta apL, cititorilor, la solicitarea acestora, unele aspecte din 
Strategia de Mediu aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de 
Mediu pentru anii 2014-2023 şi a planului de acţiuni pentru implementarea acesteia”. acest compartiment în conţinutul 
Strategiei este prezentat în Secţiunea a 8-a „Gestionarea deșeurilor şi a substanţelor chimice” și cuprinde 4 puncte (47- 
50). Rolul principal în organizarea implementării obiectivelor specificate în Strategie, inclusiv „Obiectivul specific 8” în 
domeniul gestionării deșeurilor aparţin autorităţilor publice centrale şi locale, iar rezultatele depind, în mare măsură, de 
capacitatea acestora de a organiza lucrul, precum şi de modalitatea de implicare a agenţilor economici şi a societăţii în 
acest proces important. aprobarea Strategiei de Mediu este un pas important, deoarece prezintă un act normativ ce se 
încadrează în politica prioritară a acordului de asociere cu UE privind gestionarea deșeurilor, care va sta la baza dezvol-
tării naţionale în următorii zece ani. Vorbind despre implementarea Strategiei, este evident că Ministerul Mediului, fiind 
principalul actor în acest proces, va transpune şi va face o claritate referitor la aceste obiective specifice, în caz contrar, 
acestea vor rămîne pe hîrtie, după cum au rămas şi cele aprobate la începutul anilor 2000. În cele ce urmează vom pre-
zenta conţinutul celor patru subcapitole, care vor permite cititorului de a lua cunoștinţă de problemele de management 
al deșeurilor, prezentate în Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023.

 47. DEsCRiEREA situAţiEi
În acest subcapitol se menţionează că managemen-

tul deşeurilor este o parte componentă a tuturor progra-
melor de protecţie a mediului şi problemele de manage-
ment vor putea fi soluţionate în cazul în care vor fi elabo-
rate standardele de mediu pentru reglementarea activită-
ţilor de gestionarea a deşeurilor. Se menţionează că anual 
din localităţile urbane se depozitează circa 1144-2303 mii 
m³ deşeuri menajere solide. Evidenţa statistică a volumelor 
de deşeuri acumulate în depozite nu se efectuează, există 
doar unele date estimative (30-35 mil. tone). Doar 10% din 
depozitele de deşeuri menajere sunt autorizate şi acestea 
nu corespund exigenţelor de mediu. Un alt aspect negativ 
al gestionării neadecvate a deşeurilor este depozitarea în 
amestec a tuturor categoriilor de deşeuri, astfel pierzîn-
du-se o mare parte a potenţialului lor de a fi reciclate şi re-
utilizate anterior. O sursă importantă de poluare a solului 
şi apelor subterane este considerată depozitarea pe sol, o 
metodă răspîndită de tratare a deşeurilor menajere. Din 
aceste considerente, salubrizarea localităţilor reprezintă un 
obiectiv important al autorităţilor publice centrale şi loca-
le. Conform datelor statistice, în anul 2011 s-au format circa 
1,8 mil. tone deşeuri de producţie şi cele mai mari cantităţi 
de deşeuri au parvenit din industria extractivă, industria 
alimentară şi a băuturilor, creşterea animalelor. Un pericol 
deosebit pentru mediul înconjurător îl prezintă deşeurile 
toxice, a căror cantitate în anul 2011 a constituit 528 de 
tone, stocurile totale ajungînd la 6.1 mii tone, dintre care 
doar 985 tone au fost neutralizate şi utilizate. Se menţio-
nează că şi evidenţa statistică a deşeurilor toxice nu este 
suficient de strictă şi nu reflectă realitatea.

48. PROblEME iDEntifiCAtE:
În următoarele puncte din subcapitolul respec-

tiv se menţionează problemele identificate, prezente, la 
momentul actual, şi care necesită soluţionare, după cum 
urmează:  
1) Stocarea, depozitarea deșeurilor în locuri necorespunză-

toare, nerespectarea cerinţelor ecologice, numărul mare 
de depozite şi gunoiști neautorizate, care nu corespund 
cerinţelor;

2)  existenţa stocurilor învechite de poluanţi organici per-
sistenţi şi substanţe chimice, precum şi a terenurilor con-
taminate cu aceste pesticide, bifenili policloruraţi şi alte 
substanţe chimice; 

3) insuficienţa infrastructurii, serviciilor şi a capacităţilor de 
gestionare a deșeurilor;

4)  lipsa sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor şi a 
substanţelor chimice, conform cerinţelor internaţionale;

5)  lipsa clasificării, conform standardelor internaţionale, a 
substanţelor chimice şi deșeurilor;

6)  lipsa responsabilităţii din partea autorităţilor publice lo-
cale pentru soluţionarea problemelor managementului 
deșeurilor la nivel local.

49. ObiECtiVul sPECifiC 8 
Acţiunile subcapitolului 8 sunt prezentate în Planul 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de mediu în 
domeniul gestionării deşeurilor. Acesta  prevede crearea 
sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi substan-
ţelor chimice, care ar contribui la reducerea cu 30% a can-
tităţilor de deşeuri depozitate şi creşterea cu 20% a ratei 
de reciclare pînă în anul 2023.



29LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

50. DiRECţiilE DE ACţiunE
Urmare la pct. 49 se prezintă direcţiile de acţiune 

care includ măsurile de bază ce necesită a fi implementa-
te pe parcursul anilor 2014-2023. Prezentăm acest subca-
pitol în redacţia lui iniţială, după cum urmează:  

„În funcţie de situaţia actuală privind gestionarea 
deşeurilor şi substanţelor chimice, şi de tendinţele de 
dezvoltare economică şi socială, în următoarea decadă se 
preconizează stabilirea unui sistem de management inte-
grat al deşeurilor sigur pentru mediu şi eficient din punct 
de vedere economic, în scopul valorificării lor economice, 
prevenirii poluării mediului, înrăutăţirii sănătăţii populaţi-
ei şi utilizării durabile a resurselor naturale.

O atenţie specială va fi acordată deşeurilor prove-
nite din substanţele chimice periculoase, precum şi de-
şeurilor de echipamente, articole şi utilaj cu conţinut de 
substanţe şi amestecuri chimice periculoase. 

  
1)  Crearea unui sistem de management inte-

grat al deșeurilor.  Politica naţională în domeniul ges-
tionării deşeurilor va fi direcţionată spre dezvoltarea 
infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru protejarea, 
în mod adecvat, a mediului înconjurător la nivel global, 
naţional şi local de efectele asociate cu gestionarea de-
şeurilor generate de cetăţeni, întreprinderi şi instituţii, 
conform prevederilor Strategiei de gestionare a deşeuri-
lor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aproba-
tă prin Hotărîrea de Guvern nr. 248 din 10 aprilie 2013. 
  Pentru a sprijini alinierea treptată a practicilor naţionale 
de gestionare a deşeurilor la cele ale Uniunii Europene, 
va fi stabilit un cadru legal, instituţional şi informaţional. 
Prin intermediul unor parteneriate la nivel internaţional, 
naţional şi local, vor fi încurajate şi atrase investiţiile ne-
cesare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului, conform 
priorităţilor şi ritmului accesibil pentru societate.

Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a 
deşeurilor va începe cu dezvoltarea regională (aşezarea 
geografică, dezvoltarea economică, existenţa drumurilor 
de acces, condiţiile pedologice şi hidrogeologice, numă-
rul populaţiei etc.) şi divizarea teritorială a ţării în 8 regiuni 
de management al deşeurilor. Astfel, în vederea soluţio-
nării problemei deşeurilor, trebuie construite 2 staţii de 
tratare mecanico-biologică a deşeurilor pentru munici-
piul Chişinău şi Bălţi, pentru a deservi 5-6 raioane vecine: 
7 depozite regionale de deşeuri menajere solide, pentru a 
deservi localităţile din 3-4 raioane asociate şi circa 100 de 
staţii de transfer, pentru acumularea deşeurilor şi transfe-
rarea ulterioară a acestora la depozitele regionale.

Pentru stabilirea acestor sisteme la nivel regional, 
va fi promovată şi susţinută cooperarea interraională şi 
îmbunătăţirea guvernării instituţionale în domeniul ges-
tionării deşeurilor menajere, prin crearea asociaţiilor au-
torităţilor publice locale la nivel regional, asigurînd sta-
bilirea platformei pentru atragerea investiţiilor în sector. 
Asociaţiile vor planifica şi vor implementa strategiile regi-
onale de gestionare a deşeurilor, inclusiv proiectele, dar 
nu vor presta servicii de colectare şi eliminare a deşeurilor. 

Modalitatea de colectare separată facilitează reuti-

lizarea şi reciclarea deşeurilor, aceasta avînd efectul dorit 
în mai multe ţări. Măsurile speciale vor fi orientate spre 
susţinerea utilizării materialelor reciclate, cum ar fi hîrtia şi 
cartonul, sticla, masele plastice, metalul, textilele şi deşe-
urile organice biodegradabile, în conformitate cu ierarhia 
deşeurilor, în vederea aplicării aspectului de reciclare nu 
doar pentru a susţine depozitarea materialelor reciclate în 
depozite de deşeuri sau incinerarea acestora, atunci cînd 
acest lucru este posibil.

În vederea realizării principiului precauţiei şi trece-
rii la sistemul nou de management, va fi elaborat şi im-
plementat un cadru strategic pentru prevenirea, reduce-
rea şi, în măsura posibilităţilor, eliminarea de la început 
a surselor de poluare sau a emisiilor de noxe, prin adop-
tarea unor măsuri de înlăturare a riscurilor recunoscute. 
Se intenţionează aplicarea principiului responsabilităţii 
extinse a producătorului, inclusiv a celei financiare, care 
reprezintă unul dintre mijloacele de sprijinire a proiectării 
şi producerii de bunuri, facilitînd utilizarea eficientă a re-
surselor pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă, precum 
şi propria lor reparare, reutilizare, dezasamblare şi recicla-
re, fără a aduce atingere liberei circulaţii a bunurilor pe 
piaţa internă şi cea a mediului ambiant.

Deşeurile medicale reprezintă una dintre cele mai 
mari probleme pentru sistemul de management al deşeu-
rilor. Acestea includ deşeurile medicamentoase, farmace-
utice, dispozitive/utilaje medicale, materiale radioactive, 
părţi ale corpului, material biologic, sînge etc. În momen-
tul de faţă, acestea sunt colectate de către spitale, clinici 
etc. Colectarea deşeurilor medicale împreună cu cele mu-
nicipale nu mai poate fi tolerată, de aceea trebuie elabo-
rat şi implementat un mecanism de eliminare a acestora.

Direcţiile principale de acţiune în domeniul manage-
mentului integrat al deșeurilor au drept scop:
a) să consolideze cadrul politic, legislativ şi informaţional în 

domeniul managementului integrat al deșeurilor, fiind 
armonizat cu legislaţia Uniunii Europene şi tratatele in-
ternaţionale la care Republica Moldova este parte;

b) să reducă la minimum efectele negative ale generării şi 
gestionării deșeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi a 
mediului;

c) să reducă consumul de resurse şi să favorizeze aplicarea 
practicilor de ierarhie a deșeurilor, utilizarea mai efici-
entă a resurselor şi schimbarea tiparelor de producţie şi 
consum;

d) să reducă semnificativ cantitatea de deșeuri depozitate 
pe terenuri/platforme de gunoi prin dezvoltarea infras-
tructurii regionale de eliminare a deșeurilor menajere 
solide şi a staţiilor de transfer, prin crearea sistemelor de 
colectare, tratare, valorificare sau eliminare a fluxurilor 
de deșeuri specifice şi periculoase, prin promovarea prin-
cipiului de răspundere extinsă a producătorului şi prin 
plasarea unui punct de colectare în fiecare regiune;

 e) să încurajeze reutilizarea, recuperarea şi reciclarea ma-
terialelor în favoarea valorificării energetice a deșeurilor, 
în cazul în care acestea sunt cele mai bune opţiuni din 
punct de vedere ecologic;

f) să asigure prevenirea poluării şi reducerea impactului 
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negativ al deșeurilor periculoase şi al stocurilor acesto-
ra asupra componentelor de mediu şi sănătăţii umane. 
  

2)  Asigurarea managementului durabil al sub-
stanţelor chimice.  Politica naţională în acest domeniu 
va fi direcţionată să asigure gestionarea integrată a sub-
stanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă, un nivel înalt de 
protecţie a mediului, ecosistemelor acestuia şi proprietă-
ţii, minimalizînd astfel riscurile pentru sănătatea popula-
ţiei şi diversitatea biologică.

Cadrul politic şi normativ în domeniul substanţe-
lor chimice va fi promovat în strictă corelaţie cu preve-
derile cadrului politic internaţional şi tratatelor interna-
ţionale de mediu la care Republica Moldova este parte. 
Pentru implementarea prevederilor Sistemului Global 
Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Substanţelor 
Chimice al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi pentru infor-
marea tuturor părţilor interesate, a agenţilor economici şi 

a publicului despre proprietăţile periculoase ale substan-
ţelor şi amestecurilor chimice, va fi stabilit sistemul de 
clasificare şi etichetare a substanţelor şi a amestecurilor 
chimice. Urmează a fi semnată, ratificată şi implementată 
Convenţia de la Minamata cu privire la mercur. 

Vor fi consolidate eforturile autorităţilor publice 
centrale şi, în primul rînd, ale autorităţilor de profil pentru 
soluţionarea problemelor relatate privind stocurile istori-
ce de poluanţi organici persistenţi, terenurile contamina-
te, prin atragerea investiţiilor necesare pentru continua-
rea activităţilor de identificare a acestor stocuri şi terenuri 
şi prin întreprinderea măsurilor de ambalare şi eliminare a 
poluanţilor organici persistenţi, de remediere a locaţiilor 
contaminate, cu reintroducerea acestora în circuitul eco-
nomic, de prevenire a noilor acumulări de pesticide, de 
substanţe şi produse chimice periculoase, precum şi de 
răspîndire a acestora pe teritoriul ţării.

Obiectivul specific 8. Crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor şi substanţelor chimice, care ar contribui la 
reducerea cu 30% a cantităţii de deșeuri depozitate şi creșterea cu 20% a ratei de reciclare pînă în anul 2023

1

Extinderea serviciilor de salubrizare din mediul 
urban şi rural prin introducerea/ extinderea sis-
temelor de colectare selectivă la sursă 2015

Ministerul Mediului Servicii şi sisteme 
de colectare – nu-

mărul creat 80 105 600

Bugetul de stat;
Fondul Ecologic 

Naţional; 
asistenţa externă

2

Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 
construcţia infrastructurii de deşeuri menajere 
solide şi a staţiilor de tratare mecanico-biologică, 
conform strategiilor regionale de gestionare 
integrată a deşeurilor pentru regiunile Nord şi 
Centru 

2014

Ministerul 
Mediului;
Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale şi 
Construcţiilor

Studii de fezabili-
tate elaborate

10 101 580

Bugetul de stat;
Fondul Ecologic 

Naţional; 
asistenţa externă

3

Implementarea proiectelor investiţionale în 
domeniul gestionării deşeurilor (construcţiei 
depozitelor pentru deşeuri menajere solide, 
staţiilor de transfer regional şi a celor de tratare 
mecanico-biologică) 

2023

Ministerul 
Mediului;
Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale şi 
Construcţiilor

7 depozite, 100 
staţii de transfer şi 
2 staţii de tratare 

mecanico-biologi-
că construite

134 686 111

Bugetul de stat;
Fondul Ecologic 

Naţional; 
asistenţa externă

4

Inventarierea articolelor şi produselor cu 
conţinut de mercur şi compuşii acestuia, a sto-
curilor şi deşeurilor de mercur, a vopselelor cu 
conţinut de plumb şi compuşii acestuia

2015

Ministerul 
Mediului;

Ministerul Sănătăţii

Inventar creat

2 000 000

Bugetul de stat;
Fondul Ecologic 

Naţional; 
asistenţa externă

5

Inventarierea, cartografierea şi crearea ba-
zei de date privind terenurile contaminate cu 
substanţe chimice periculoase 2015

Ministerul 
Mediului; 

Ministerul Sănătăţii

Inventar creat

2 000 000

Bugetul de stat;
Fondul Ecologic 

Naţional; 
asistenţa externă

6

Evacuarea şi distrugerea deşeurilor de pesticide, 
inclusiv din categoria poluanţilor organici persis-
tenţi, acumulate  pe teritoriul ţării din perioada 
sovietică 2020

Ministerul 
Mediului; 

Ministerul Apărării; 
Ministerul 

Agriculturii 
şi Industriei 
Alimentare; 

Ministerul Sănătăţii

6000 tone de pes-
ticide – evacuate şi 

distruse;
numărul de depo-

zite –lichidate 261 000 000

Fondul Ecologic 
Naţional; 

asistenţa externă

7

Crearea sistemului de clasificare şi etichetare a 
substanţelor chimice 2016

Ministerul 
Mediului;

Ministerul Sănătăţii

Sistem creat

3 200 000

Bugetul de stat;
Fondul Ecologic 

Naţional; 
asistenţa externă

8

Crearea registrului produselor chimice de pe 
piaţa Republicii Moldova 2015

Ministerul 
Mediului;

Ministerul Sănătăţii

Registru electronic 
creat 1 285 000

Bugetul de stat;
Fondul Ecologic 

Naţional; 
asistenţa externă

9 

Implementarea programelor de instruire şi 
conştientizare privind asigurarea unui manage-
ment integrat al deşeurilor la nivel intercomu-
nal/interraional în regiuni; obligaţia de asumare 
a responsabilităţii producătorului şi principiului 
poluatorul plăteşte; substanţele şi amestecurile 
chimice cu risc major pentru mediu şi sănătatea 
publică

2018

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale şi 
Construcţiilor;

Ministerul Sănătăţii

Programe de 
conştientizare şi 
instruire  organi-

zate 12 561 399

Bugetul de stat;
Fondul Ecologic 

Naţional; 
asistenţa externă
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STRATEGIA NAŢIONALĂ DE GESTIONARE 
A DEŞEURILOR ÎN VIZIUNEA 
AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE

În numărul doi al Revistei a fost prezentată o informaţie succintă referitoare la organizarea și desfășurarea 
Conferinţei consacrate Strategiei privind gestionarea deșeurilor.

În continuare vă prezentăm o informaţie mai amplă privind dezbaterile care au avut loc pe marginea acestei conferin-
ţe la care au fost invitaţi reprezentanţi ai ministerelor și instituţiilor publice din ţară Evenimentul a fost organizat de Congresul 
autorităţilor Locale din Moldova (CaLM) în parteneriat cu Ministerul Mediului. Conferinţa a întrunit peste 100 de reprezentanţi 
ai autorităţilor publice Locale de nivelele I și II, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, agenţiilor 
de Dezvoltare Sud și Centru, specialiști ai întreprinderilor municipale, precum și reprezentanţi ai guvernului. 

În cadrul acestei Conferinţe au fost detaliate principiile, obiectivele specifice și acţiunile propuse pentru implemen-
tarea acestei Strategii.

acest document nu aduce nimic în plus decît determinarea căilor de soluţionare a problemelor ce ţin de gestiona-
rea deșeurilor. Ne-am așteptat la ceva mai mult din partea autorităţilor publice locale în vederea saluționării problemelor 
stringente cu care se confruntă zilnic, cum ar fi lipsa unei infrastructuri în domeniul colectării, reciclării, valorificării și de-
pozitării deșeurilor. așteptăm să vedem cum această Strategie va pune bazele implementării unui management integrat 
al deșeurilor, prin implicarea tuturor actorilor din domeniu. 

această Strategie este un prim pas, însă ea trebuie urmată de alte acte legislativ-normative, de rezultatele imple-
mentării planului de acţiuni anexat la Strategie, care trebuie realizat pentru a avea rezultatele scontate în anul 2027. În 
cadrul conferinţei au fost abordate unele probleme legate de planificarea sectorială, realizări și perspective în domeniul 
gestionării deșeurilor solide. Totodată, a fost discutat și rolul actual al apL în soluţionarea problemelor la nivel local, pre-
cum și a efectuării unei analize a oportunităţilor investiţionale în domeniu. 

MD

CuVînt DE sAlut  
În cuvîntul său de salut, vicepreşedintele 

Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, dl Gheorghe 
Răileanu, Primarul or. Cimişlia, a menţionat că evenimen-
tul de astăzi este un pas important şi foarte necesar în ve-
derea soluţionării problemelor grave, vechi, cronice ce ţin 
de colectarea şi prelucrarea deşeurilor. Actuala Strategie 
prezintă un eveniment de cotitură în privinţa soluţionării 
problemelor de gestionare a deşeurilor. 

Strategia a apărut din necesitatea identificării 
obiectivelor şi politicilor de acţiune, pe care Republica 
Moldova trebuie să le urmeze în domeniul gestionării 
deşeurilor în vederea atingerii obiectivelor prevăzu-
te în documentul pus în discuţie la această conferinţă. 
Problematica privind impactul negativ asupra mediului 
şi sănătăţii umane, ca urmare a eliminării deşeurilor prin 
utilizarea unor metode şi tehnologii învechite rămîne ac-
tuală, mai ales în contextul tendinţei susţinute de creştere 
a cantităţilor de deşeuri generate. 

„Acest document va aduce multe schimbări în bine 
în domeniul gestionării deşeurilor dacă ne vom implica 
cu toţii în realizarea acţiunilor ce trebuie întreprinse pen-
tru îndeplinirea obiectivelor Strategiei”, a menţionat pri-
marul or. Cimişlia. 

În alocuţiunea sa, dl Gheorghe ŞALARU, vicepre-
şedinte al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, 
ex-ministrul mediului, a ţinut să atragă atenţia partici-

panţilor asupra rolului major pe care îl are Strategia în 
soluţionarea problemei deşeurilor în Republica Moldova, 
menţionând importanţa implicării fiecărei autorităţi pu-
blice locale în implementarea cu succes a prevederilor 
strategiei. În aceeaşi ordine de idei, dl Gheorghe Şalaru a 
menționat că la momentul actual doar coordonarea acti-
vităţilor şi colaborarea strânsă între autoritatea centrală în 
domeniul protecţiei mediului şi autorităţile publice locale 
poate garanta realizarea obiectivelor transpuse în textul 
strategiei şi, implicit, să fie soluționată problema deşeuri-
lor din Republica Moldova. 
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În alocuţiunea sa dl Gheorghe Şalaru a menţionat 
că actuala  Conferinţă are o importanţă deosebită atît prin 
subiectele puse în discuţie, cît şi prin interesul societăţii 
de a soluţiona problemele gestionării deşeurilor la un alt 
nivel mai dezvoltat, european. Prin prisma  noii Strategii 
de gestionare a deşeurilor vedem că provocările sunt din 
ce în ce mai mari, concomitent şi cerinţele către autorităţi-
le publice locale, producători, importatori şi consumatori 
vor creşte. 

Pentru implementarea acestei Strategii se cere 
crearea unui sistem viabil, în aşa fel încât problemele cu 
care ne confruntăm să fie soluţionate şi auzite de cetă-
ţeni, iar acţiunile pe care  le organizăm şi le desfăşurăm 
să se bazeze pe durabilitate. Sistemul vechi de colectare 
şi depozitare a deşeurilor necesită de a fi înlocuit cu altul 
nou, mai eficient şi mai ecologic. Dacă pînă la momentul 
actual toate drumurile din localitate duceau spre zeci de 
gunoişti neautorizate, acum se pune problema ca toate 
drumurile din localitate, raion să fie orientate spre o sin-
gură gunoişte autorizată, conformă, care să corespundă 
standardelor europene. Prin această acţiune se pune pro-
bleme reducerii considerabile a numărului de gunoişti  
existente, iar unele dintre ele vor avea statut de staţii de 
sortare şi transfer al deşeurilor. De asemenea, ne bucură 
faptul că o mică parte din populaţia autohtonă, unde este 
creată o infrastructură a colectării selective a deşeurilor, 
deja a început să înţeleagă ce înseamnă o  asemenea co-
lectare, o utilizare corespunzătoare a acestor fluxuri de 
deşeuri, care în perspectiva apropiată va deveni un bu-
siness profitabil pentru primării, construit doar în baza 
unor principii foarte clare.  

Suntem în secolul XXI, avem ambiţii, proiecte, dar 
mai trebuie să avem şi cunoştinţe pentru ca să le putem 
aplica în practică. Cu regret, sunt cazuri când se finalizează 
proiecte de cîteva milioane de lei, după care eficacitatea lor 
este minimă, nefiind acceptate de populaţie. O asemenea 
situaţie are loc în acele localităţi unde beneficiarii proiecte-
lor au considerat că deciziile proprii sunt mai avantajoase 
decît părerea publicului, ignorînd în acest caz organizarea 
studiilor de fezabilitate la etapa iniţială a implementării 
proiectului. Organizarea şi desfăşurarea acestor studii sunt 
menite să asigure protecţia mediului, să trateze deşeurile 
într-o manieră ca să nu aibă efecte negative asupra mediu-
lui şi sănătăţii populaţiei, prin încurajarea punerii în aplica-

re a ierarhiei deşeurilor şi reducerii consumului de resurse,- 
nu prea sunt solicitate de beneficiarii proiectelor”.

În continuare  dl Gheorghe Şalaru a menţionat: 
„Sper că din banii investiţi în domeniul gestionării deşe-
urilor din partea  fondurilor naţionale şi europene, pînă 
în anul 2027 în toate raioanele va fi implementat Sistemul 
Integrat de Management al Deşeurilor, cu o infrastruc-
tură performantă şi o industrie a reciclării. Vom avea şi 
o legislaţie naţională europeană în domeniul gestionării 
deşeurilor, şi o altă mentalitate în acest domeniu. Aş dori 
să menţionez că „ingredientul” cel mai important în acest 
proces de gestionare corespunzătoare a deşeurilor este 
comunicarea şi în această direcţie trebuie să avem cît mai 
multe campanii de informare, conştientizare şi educaţie 
ecologică a populaţiei, avînd ca scop formarea compor-
tamentului cetăţeanului spre un mediu mai curat şi mai 
sănătos. 

La cele două ediţii publicitare (Revistele „Natura” şi 
„Mediul Ambiant”) s-a mai adăugat a treia „Managementul 
Deşeurilor”, prima publicaţie specializată care vă va pre-
zenta informaţiile utile, idei şi opinii ale specialiştilor din 
ţară şi de peste hotare în domeniul gestionării corecte a 
deşeurilor. Primul număr al revistei a fost deja expediat  
primăriilor şi agenţilor economici generatori de deşeuri, 
fiind considerat ca un „GHID al PRIMARULUI”. 

La finele Conferenţei, dl Gheorghe ŞALARU a con-
cluzionat:  „Autorităţile publice locale trebuie să se alinie-
ze la noile cerinţe legislative, la noile evoluţii tehnologice 
din domeniu şi să îmbunătăţească participarea publicului 
prin programe de instruire şi educaţie a populaţiei în do-
meniul gestionării deşeurilor”.

Viziuni stRAtEgiCE DE gEstiOnARE A DEşEuRilOR 
în REPubliCA MOlDOVA PEntRu Anii 2013-2027

(Prezentare: dna svetlana bOlOCAn, şef adjunct, 
Direcţia prevenirea poluării şi gestionării deşeurilor)

În prezentarea propusă participanţilor la 
Conferinţă dna Svetlana BOLOCAN a menţionat următoa-
rele: „Principiile şi obiectivele strategice generale şi speci-
fice care stau, în prezent, la baza activităţilor de gestiona-



33Legislația națională

re a deşeurilor în Republica Moldova, sunt determinate de 
Strategia de gestionare a deşeurilor şi de Planul de acţiuni 
privind implementarea Strategiei în perioada 2013-2027. 
Toate cele 8 principii de bază prezentate în Strategie sunt 
importante şi necesită a fi respectate şi implementate în 
activităţile de gestionare a deşeurilor. Merită o atenţie de-
osebită două principii de bază: 

- principiul prevenirii, care stabileşte ierarhizarea 
activităţilor de gestionare a  deşeurilor, în ordinea des-
crescătoare a impactului care trebuie acordată: evitarea 
apariţiei, minimizarea cantităţilor, tratarea în scopul recu-
perării, tratarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă pen-
tru mediu; 

- principiul „poluatorul plăteşte”, corelat cu princi-
piul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabili-
tăţii utilizatorului, care stabileşte necesitatea creării unui 
cadru legislativ şi economic corespunzător, astfel încît 
costurile pentru gestionarea deşeurilor să fie suportate de 
generatorul acestora. Se doreşte în societatea noastră să 
existe o politică lucidă, care să promoveze un model euro-
pean de gestionare a deşeurilor, dinamic pentru prezent 
şi pentru viitor. Structura Strategiei cuprinde patru capi-
tole, fiecare capitol are secţiunile sale proprii. Strategia 
scoate în evidenţă practicile existente privind gestionarea 
deşeurilor menajere, industriale şi celor periculoase, pre-
cum şi a altor tipuri de deşeuri care pînă  în prezent erau  
date uitării, care trebuie rezolvate în contextul dezvoltării 
durabile. În Strategie sunt nominalizate obiectivele gene-
rale de implementare a acesteia, cum ar fi: 

- dezvoltarea infrastructurii regionale de eliminare 
a deşeurilor menajere solide şi a staţiilor de transfer;

- reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabi-
le depozitate, prin crearea capacităţilor de compostare 
a acestora în cadrul staţiilor de transfer sau centrelor de 
prelucrare a deşeurilor; 

- dezvoltarea sistemelor de colectare şi tratare a 
fluxurilor de deşeuri specifice, prin promovarea şi imple-
mentarea principiului „responsabilitatea producătorului”, 
prin plasarea a cîte unui punct de colectare la nivel de re-
giune. Obiectivele generale ale Strategiei vor fi realizate 
prin intermediul obiectivelor specifice pentru fiecare tip 
de deşeuri, care numără la moment nouă tipuri.

În prezentarea sa dna Svetlana BOLOCAN aduce 
unele cifre privind situaţia existentă în domeniul gestio-
nării deşeurilor:  

- rata de generare zilnică pentru o persoană din zona 
rurală variază de la 0.3-0.4 kg/zi, respectiv 0.9 kg/ca-
pita/zi pentru zonele urbane; 

- numărul gunoiştilor constituie aproximativ 1867 uni-
tăţi, ¾ din ele sunt în exploatate de aproximativ 20-30 
de ani, avînd un grad de uzură de 80-100%;

- circa 10-25% din deşeurile medicale sunt deşeuri peri-
culoase, care necesită tratament special;

- în republică există circa 3 mii tone poluanţi organici 
persistenţi etc;

- serviciile de salubrizare din localităţile urbane trans-
portă la depozitele de DMS circa 1144-2203 mii m3 de 
deşeuri; 

- depozitele actuale de deşeuri nu sunt exploatate co-

respunzător: nu se compactează şi nu se acoperă pe-
riodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incen-
diilor, a răspîndirii mirosurilor neplăcute; 

- nu există un control strict al calităţii şi cantităţii de-
şeurilor evacuate de la depozite; - nu există facilităţi 
pentru recuperarea biogazului produs sau  pentru re-
cuperarea/tratarea filtratului; 

- drumurile de acces spre depozite şi în interiorul aces-
tora nu sunt întreţinute etc.

În prezentare s-a menţionat că, în pofida unor re-
zultate obţinute, rămîn nesoluţionate următoarele pro-
bleme: 

- lipsa reglementărilor (legislative şi normative) în do-
meniul gestionării deşeurilor adecvate situaţiei actu-
ale şi cerinţelor legislaţiei UE; 

- lipsa unor responsabilităţi clar definite pentru fiecare 
actor implicat actualmente în managementul deşe-
urilor la nivel de instituţii statale, asociaţii, ONG-uri, 
sectorul privat;

 - lipsa capacităţilor adecvate pentru eliminarea şi aco-
perirea parţială cu servicii de colectare şi transportare 
a deşeurilor în localităţile urbane (60-80 %) şi practic 
absenţa acestor servicii în cele rurale (10-20%);  

- lipsa potenţialului de reciclare şi valorificare a deşeu-
rilor etc.

Suplimentar la acţiunile prezentate în Strategie în 
vederea realizării problemelor identificate pot fi numite: 

- completarea şi modificarea  legislaţiei existente; 
- utilizarea „analizei ciclului de viaţă al deşeurilor” ca in-

strument în realizarea politicii din domeniul gestionă-
rii deşeurilor;

- îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe; - prevenirea pro-
ducerii de deşeuri. 

Strategia prevede construirea a două staţii de tra-
tare mecanico-biologică a deşeurilor în regiunea Bălţi 
şi Chişinău şi a şapte depozite pentru celelalte regiuni. 
Costul de implementare este de aproximativ 370 milioa-
ne Euro.

ROlul ACtuAl şi ACtiVitAtEA APl în DOMEniul 
MAnAgEMEntului DEşEuRilOR.  PROblEME şi 
sOluţii.
( Prezentare: CAlM, APl i, 
APl ii )  

Dl Gheorghe RAILEANU, 
vicepreşedinte al CALM, pri-
mar al  or. Cimişlia, în pre-
zentarea sa a menţionat:

„Am organizat această 
Conferinţă, pentru a discuta 
un subiect destul de impor-
tant, şi anume cum să rea-
lizăm provocările Strategiei 
naţionale în domeniul gestionării deşeurilor, cum să organi-
zăm colectarea selectivă a deşeurilor, conştientizarea popu-
laţiei şi, nu în ultimul rînd, accesarea proiectelor în domeniul 
managementului integrat al deşeurilor în fiecare din cele 
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trei Agenţii de Dezvoltare Regională din ţară. Strategia pri-
vind gestionarea deşeurilor în viziunea primarilor prezintă o 
piramidă, iar în vîrful ei se află APL. După cum va dirija au-
toritatea publică locală acest mecanism de implementare a 
strategiei, aşa vor fi şi rezultatele. Este necesar de a întreprin-
de paşi decisivi. Consider ca absenţa unei infrastructuri în 
domeniul gestionării deşeurilor şi prezenţa vechiului sistem 
de colectare şi depozitare reprezintă pentru noi una dintre 
principalele pierderi pe care le-am atins în procesul de im-
plementare a sistemului de colectare şi reciclare în aceşti 20 
de ani. În Republica Moldova se constată o întîrziere accen-
tuată în ceea ce priveşte salubrizarea atît în domeniul orga-
nizatoric, tehnic al calităţii şi continuităţii, cît şi al combaterii 
deşeurilor menajere neautorizate. Majoritatea  localităţilor 
rurale nu dispun de servicii publice de salubrizare, funcţiile 
colectării şi transportării deşeurilor fiind exercitate de către 
sectoarele specializate în cadrul întreprinderilor municipale 
de gestionare a fondului de locuinţe, aprovizionarea cu apă 
şi canalizare sau de gospodărire a apelor.”

Dl Gheorghe RAILEANU a abordat, de asemenea, şi 
unele probleme ce ţin de planificarea sectorială, realiza-
rea şi perspectivele de dezvoltare în domeniul manage-
mentului deşeurilor solide. 

În acest context, reprezentanţii Autorităţilor 
Publice Locale de diferite nivele au menţionat despre 
necesitatea aprobării unei legi în domeniul salubrizării 
localităţilor, creării unei infrastructuri privind colectarea, 
reciclarea şi depozitarea deşeurilor. Vorbind despre colec-
tarea selectivă şi depozitarea deşeurilor menajere solide 
din localităţile rurale, participanţii au dat de înţeles că ar 
fi necesar de a oferi unele pîrghii APL (comisiilor adminis-
trative din cadrul primăriilor), către persoanele care nu 
respectă prevederile legale ce ţin de amplasarea necores-
punzătoare a deşeurilor casnice şi comerciale. La această 
temă Stanislav Maican, expert CALM, a propus un proiect 
de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte 
legislative. De asemenea, reprezentanţii APL au menţio-
nat despre necesitatea organizării campaniilor de sensi-
bilizare şi educare a cetăţenilor, pentru ca aceştia să fie 
informaţi despre noile măsuri mai calitative de colectare 
şi prelucrare a deşeurilor şi impactul acestora asupra me-
diului ambiant şi sănătăţii cetăţenilor. Aceste soluţii vor 
avea un impact calitativ pe termen lung asupra dezvol-
tării comunităţilor şi cetăţenilor din Republica Moldova. 

Maria CulEşOV – director ADR sud
Linia directivă a acestei prezentări a fost dedica-

tă problemelor de realizare şi perspectivă în domeniul 
Managementului Deşeurilor Solide în contextul imple-
mentării Strategiei de Dezvoltare Regională Sud, care este 
considerată ca un document strategic pentru facilitarea 
şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivel de 
regiune.

Această Strategie a fost elaborată în cadrul pro-
iectului „Guvernarea deşeurilor - IEVP Est”  şi aprobată la 
şedinţa Consiliului Regional de Dezvoltare în luna decem-
brie 2011. Priorităţile de bază în dezvoltarea Regiunii sunt 
considerate:  
- Reabilitarea infrastructurii fizice; 
- Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării secto-

rului privat; 
- Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii tu-

ristice. 
Una dintre realizările ADR Sud în domeniul 

Managementului Deşeurilor Solide este considerată im-
plementarea în anii 2011-2012 a proiectului „Eficientizarea 
managementului deşeurilor solide în Regiunea Sud”. 
Scopul acestui Proiect prevede extinderea serviciilor de 
colectare a deşeurilor menajere solide din cele 8 centre 
raionale (Leova, Cimişlia, Căuşeni, Ştefan Vodă, Cantemir, 
Basarabeasca, Taraclia şi Cahul) şi introducerea colectării 
selective în zonele cu blocuri locative. Bugetul proiectului 
constituie 14.266.372.07 lei.

Rezultatele proiectului includ următoarele activităţi:
- achiziţionarea a 1070 containere de diferite capacităţi; 
- achiziţionarea a 5 autospeciale şi a 3 buldozere; 
- achiziţionarea a 8 prese pentru balotarea plasticului;
- construirea a 320 de platforme pentru colectarea de-

şeurilor. 
Considerăm  că necesităţile elaborării a Strategiei 

de Management al Deşeurilor Solide sunt urmatoarele:
- Acoperirea redusă cu servicii de colectare în jur de 25%; 
- Ratele de reciclare reduse de 15-20%;
- Lipsa tratării în mod corespunzător a deşeurilor speci-

fice;
- Prezenţa a peste 191 de gunoişti neconforme, afectînd 

un spaţiu de peste 257 ha;
- Poluarea  factorilor de mediu şi a sănătăţii publice. 

Componentele strategice ale Strategiei MDS în 
RDS pot fi nominalizate după cum urmează:
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- Dezvoltarea instituţională; 
- Colectarea şi reciclarea deşeurilor;
- Tratarea şi eliminarea deşeurilor; 
- Finanţarea şi recuperarea cheltuielilor;
- Informarea şi educaţia populaţiei.

Sunt în curs de derulare următoarele proiecte: 
- „Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în 

raionul Cimişlia” – aplicant Consiliul raional Cimişlia;
 - „Extinderea sistemului de management al deşeurilor 

solide din or. Leova în or. Iargara” – aplicant Primăria 
or. Iargara. 

La finele acestei prezentări s-a menţionat că tema-
tica acestor dezbateri pe marginea Strategiei este destul 
de diversă şi complicată pentru că presupune implicarea 
mai multor părţi, scopul fiind unul singur, ca Republica 
Moldova să atingă obiectivele stipulate în Strategia naţi-
onală de gestionare a deşeurilor pentru anii 2013-2027.

Maria luCHiAn – specialist, secţia 
Managementul Deşeurilor

În alocațiunea sa, dna Maria LUCHIAN s-a referit la 
îmbunătăţirea sistemului integrat de management al de-
şeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti. 
După cum s-a menţionat, istoria acestui proiect a început 
încă în anul 2009 prin construirea primelor platforme în 
două localităţi, cu susţinerea PNUD. Pe parcursul anilor 
2010-2014, acest proiect a căpătat o dezvoltare nouă, 
având o acoperire financiară din partea ADR Centru şi 
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), 
după care au urmat acţiuni de îmbunătăţire a sistemului 
integrat de management al deşeurilor solide în raioanele 
Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti.  

Printre acţiunile de bază ale Proiectului-pilot pla-
nificate şi realizate în perioada anilor 2011-2012 enume-
răm următoarele:

- Elaborarea Conceptului pentru prestarea comună 
a serviciilor în cele trei raioane; 

- Efectuarea studiului de referinţă privind impactul 
poluării asupra sănătăţii şi a mediului ambiant;

- Evaluarea comercială a Prestatorului municipal 
de servicii;

- Pregătirea proiectului tehnic pentru centrul de 
reciclare; 

- Pregătirea pentru cooperarea internaţională; 
Implementarea investiţiilor suplimentare etc.  

Următoarea etapă de implementare a proiectu-
lui-pilot o considerăm una dintre cele mai importante şi 
responsabile, care s-a desfăşurat în toate cele trei raioane 
pe parcursul anilor 2013-2014.

În această perioadă pot fi menţionate următoarele 
evenimente: 

- Implementarea investiţiilor în sumă de 36117,7 
mii lei; 

- Aplicarea taxei locale privind evacuarea deşeuri-
lor conform deciziilor consiliilor locale; 

- Efectuarea studiului de fezabilitate privind depo-
zitul sanitar regional;

- Pregătirea evaluării impactului asupra mediului şi 
documentaţiei de proiect, şi a documentelor de licitaţie 
(în două etape);

- Amenajarea a 4 gunoişti temporare (s. Alcedar, s. 
Cuşmirca, s. Răspopeni şi or. Şoldăneşti); - Lansarea servi-
ciilor de colectare a DMS; 

- Desfăşurarea campaniei de sensibilizare şi crea-
rea CLC:

La momentul actual, ADR Centru efectuează lucrări 
de selectare a localităţilor pentru 3 depozite regionale în 
vederea depozitării deşeurilor şi alte activităţi. 

În acelaşi timp, pentru îmbunătăţirea sistemului 
integrat de management al deşeurilor solide, este necesa-
ră  soluţionarea următoarelor probleme: 

- Sistemul de gestionare a deşeurilor în regiune 
este reprezentat de o arie scăzută de acoperire cu servicii 
de colectare; 

- Inexistenţa infrastructurii de colectare separată 
şi de sortare în majoritatea localităţilor, lipsa capacităţilor 
de reciclare pentru anumite tipuri de deşeuri;

- Eliminarea deşeurilor solide se realizează exclusiv 
prin depozitare etc. Prin prezentarea acestei informaţii, 
vreau să cred că una dintre descoperirile pe care parti-
cipanţii conferinţei le-au făcut este tocmai aceea că uni-
versul deşeurilor, gestionarea lor reprezintă un fenomen 
complex, extrem de variat, care implică într-o manieră di-
rectă şi nu simbolică toţi actorii vieții sociale, economice 
şi de protecţie a mediului.

NOTĂ: Urmare a desfășurării acestui eveniment, 
concluzionăm că organizatorii să nu se oprească la 
această  acţiune, conferința a pus începutul unui dialog 
asupra problemelor gestionării corespunzătoare a de-
șeurilor, care necesită a fi continuat cu toţi actorii impli-
caţi în acest domeniu: colectorii, reciclatorii, valorifica-
torii, serviciile de salubrizare etc. Astfel, dialogul cu toţi 
actorii în problemele ce ţin de gestionarea deșeurilor va 
da rezultate pozitive în acest domeniu de activitate. În 
caz contrar - obiectivele și ţintele Strategiei vor rămîne 
doar pe hîrtie. A.g.



36 “MD” nr. 4, decembrie 2014

CE POŢI FACE TU, PERSONAL, PENTRU UN 
MEDIU CURAT ŞI SĂNĂTOS?

pentru ameliorarea situaţiei la capitolul poluarea mediului ambiant, inclusiv cea legată de deșeurile produse în fie-
care gospodărie particulară, agent economic sau instituţie publică, este necesar ca fiecare dintre noi să întreprindă acţiuni 
concrete pentru a menţine un mediu curat și sănătos. Recomandările propuse se referă atît la persoanele fizice, cît și la alte 
categorii ale căror activităţi pot duce la minimizarea cantităţilor de deșeuri generate. 

Acţiunile pe care le putem face zilnic pentru îmbunătăţi-
rea situaţiei pot fi prezentate prin respectarea următoarelor 
recomandări utile:

1. Nu aruncaţi nimic la întîmplare: pe trotuare şi străzi, în 
parcuri şi grădini, în ape şi pe marginea obiectelor acvatice, pe 
marginea şoselelor şi oriunde vă recreaţi în natură! Chiar dacă 
nu găsiţi imediat un coş de gunoi, asta nu înseamnă că nu este 
de datoria Dvs. să aveţi grijă unde aruncaţi deşeurile. Acest lu-
cru va diminua cheltuielile pentru a avea o localitate curată !

2. Învăţaţi sistemul de marcare şi identificare a ambalaje-
lor, pentru a putea recunoaşte uşor materialele din care sunt 
confecţionate ambalajele ce se pot recicla.

3. Sortaţi pe categorii gunoiul pe care îl produceţi. Folo-
siţi saci menajeri de culori diferite sau cutii de carton marca-
te, astfel încît familia Dvs. să ştie unde să pună deşeurile de 
hîrtie şi carton, recipientele din plastic, cutiile de aluminiu, 
sticla obişnuită şi resturile organice.

4. Nu depozitaţi deşeurile lîngă sau pe container, chiar 
dacă acestea sunt deja pline. Sunaţi operatorul din localitate 
şi informaţi-l despre situaţia existentă. 

5. Depuneţi resturile alimentare într-o pungă de hîrtie şi 
nu de polietilenă, astfel veţi accelera biodegradarea lor.

6. Promovaţi conceptul de colectare selectivă în cercul de 
prieteni şi la locul în care vă desfăşuraţi activitatea. 

7. Evitaţi pe cît este posibil procurarea articolelor de uni-
că folosinţă, în special a veselei.

8. Procuraţi băuturile în sticle returnabile-veţi economisi 
atît banii Dvs., cît si ai producătorilor de sticlă. 

9. Nu cumpăraţi maioneză în cutii de plastic, ci în borca-
ne. Acestea pot fi utilizate încă de 20 de ori înainte de a fi 
reciclate, pe când cutiile de masă plastică se aruncă imediat 
la gunoi.

10. Evitaţi să cumpăraţi fructe şi legume ambalate în pe-
liculă.

11. Scoateţi capacele de la sticlele de masă plastică pe 
care le duceţi la containerele de gunoi. Adesea aceste dopuri 
sunt confecţionate din mase plastice mixte, ceea ce compli-
că procesul de reciclare.

12. Nu aruncaţi jucăriile vechi, ci donaţi-le şcolilor-inter-
nat sau caselor de copii. Fiţi siguri că reprezentanţii acestor 
instituţii vă vor aprecia gestul la justa lui valoare.

13. Refolosiţi sacoşele de polietilenă, nu le aruncaţi ime-
diat în pubelă.

14. Setaţi imprimanta şi aparatul de xerocopiere astfel în-
cît să imprime pe ambele părţi ale colii de hîrtie, nu doar pe 
una singură. Astfel veţi economisi numărul de foi necesare 
pentru imprimarea unui document.

15. În cazul în care unul şi acelaşi document poate fi citit 
de către mai multe persoane din oficiu, nu este nevoie să fa-
ceţi cîte o copie pentru fiecare dintre ele.

16. Nu aruncaţi hîrtiile în pubelă, ci puneţi-le într-o pun-
gă de hîrtie, pe care ulterior o veţi arunca în containerul pen-
tru deşeurile din hîrtie.

17. Evitaţi să procuraţi băuturi în cutii de aluminiu. Aces-
tea din urmă sunt o formă de ambalare prea scumpă, deoa-
rece la producerea lor se consumă multă energie electrică.
în CAlitAtE DE COnsuMAtOR 

a) Minimizează cantitatea de deşeuri pe care le produci. 
Cumpără produse ecologice şi cu puţine ambalaje.

b) Reutilizează ambalajele acolo unde acest lucru este po-
sibil.

c) Colectează deşeurile separat în vederea reciclării lor. 
d) Compostează materialele organice (pentru a avea un în-

grăşămînt natural).
e) ia măsuri speciale la depozitarea deşeurilor casnice peri-

culoase (nu arunca la voia întîmplării uleiurile de la auto 
sau bateriile de acumulator).

în CAlitAtE DE OM DE AfACERi
a) Dezvoltă produse şi tehnologii care minimizează cantita-

tea de deşeuri generate. Tu îţi cunoşti produsele mai bine 
decît oricine altul.

b) Minimizează pierderile de energie şi de materiale care 
pot chiar economisi sume importante din bugetul aface-
rii tale.

c) Limitează nivelul ambalajelor la produsele pe care le re-
alizezi şi aranjează cu cei care îţi vînd produsele sau alţi 
agenţi economici să recupereze ambalajele în vederea 
reutilizării sau reciclării lor.

d) Încurajează-i pe furnizorii tăi să reducă nivelul ambalaje-
lor în care îţi livrează produsele lor.

în CAlitAtE DE REPREzEntAnt Al AutORităţii PubliCE
a) Adoptă un plan de management al deşeurilor la nivel lo-

cal şi alocă resursele necesare implementării lui.
b) Minimizează cantitatea de deşeuri generate prin procu-

rarea de produse ecologice. 
c) Încurajează oamenii de afaceri şi cetăţenii să minimalize-

ze cantitatea de deşeuri pe care le produc. 
d) Facilitează reciclarea şi recuperarea prin instalarea de 

containere separate pentru colectarea deferitelor cate-
gorii de deşeuri.

e) Stabileşte soluţii pentru colectarea separată a deşeurilor 
casnice periculoase şi toxice.

f ) Încurajează parteneriatele cu mediul de afaceri în vede-
rea găsirii căilor de reducere a cantităţii de deşeuri ge-
nerate.

Vă îndemnăm să dezvoltaţi un sistem propriu de co-
lectare selectivă a gunoiului. Obiectivul nostru principal este 
să valorificăm deşeurile, nu să le lichidăm. Implicîndu-vă 
în sistemul de colectare separată, veţi aduce o contribuţie 
esenţială la soluţionarea problemei deşeurilor. Cu eforturi 
mici se pot obţine rezultate mari. A.g.
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10 PORUNCI PENTRU UN MEDIU CURAT, 
PRACTICATE ÎN GERMANIA

În prezentul material vă prezentăm 10 porunci practicate în Germania de către fiecare cetăţean, dispus să res-
pecte întocmai aceste reguli, pe care noi, moldovenii, nu le respectăm întocmai. Germania dispune de 8 tipuri de re-
cipiente pentru colectarea tuturor tipurilor de gunoi. Situaţia reală privind tipurile de recipiente utilizate doar într-un 
mic cartier din Chişinău, Albişoara, 74-84, se prezintă în fotomontajul din prezentul număr. O colectare exemplară a 
deşeurilor depinde nu doar de serviciile de salubritate, ci şi de atitudinea populaţiei, a fiecăruia dintre noi. Pentru a 
avea o cultură ca nemţii, domeniul salubrizării trebuie să fie finanţat, să se creeze o infrastructură corespunzătoare 
cerinţelor legislative, o educaţie ecologică a populaţiei în acest domeniu.   Considerăm că este timpul de trecut de la 
vorbe la fapte! 

În Germania, această colectare exemplară a deşeu-
rilor – inclusiv a ambalajelor, ce constituie obiectul princi-
pal de activitate al DSD – nu ar fi posibilă fără contribuţia 
substanţială şi mai ales liber consimţită a cetăţeanului, 
dispus să respecte o mulţime de reguli care, unora, li s-ar 
părea chiar stupide.

De exemplu, câţi dintre noi am fi dispuşi să spălăm 
paharul gol de iaurt, înainte de a-l introduce într-un reci-
pient pentru colectarea plasticului? Sau când am fi găsit 
timpul necesar să spălăm sticlele (fie ele PET-uri sau am-
balaje de sticlă) înainte de a le sorta după culori şi a le 
introduce în containere speciale?

Anume astfel 
decurg lucrurile în Ger-
mania, ţara unde sunt 
8 (opt!) tipuri de con-
tainere cu 8 feluri de 
gunoi menajer, pe baza 
unor reguli care au de-
venit deja a doua natu-
ră pentru majoritatea 
locuitorilor.

 Ca să nu mai 
vorbim despre acele 
comunităţi mai mici în 
care există chiar mai 
multe tipuri de contai-
nere, în plus faţă de cele 
stipulate prin lege, cum 
ar fi cel pentru colectarea cadavrelor de animale şi pasări, 
care sunt şi ele reciclate în mod specific, de către unităţi 
industriale specializate.

Trebuie să recunoaştem faptul că, pentru cei mai 
mulţi dintre noi, această rigurozitate tipic nemţească tran-
spusă într-un hăţiş de reguli seamănă a haos… organizat.

Nu întâmplător, am aflat multe opinii pe internet, 
mai ales ale expaţilor stabiliţi în Germania pe durate mai 
lungi de timp, care consideră că, pentru a înţelege siste-
mul de reciclare şi a aplica în cele mai mici amănunte re-
gulile de profil din această ţară, îţi trebuie să susţii o teză 
de doctor!

Rezumând cele expuse, iată ceea ce s-ar putea 
numi, pe scurt, un decalog al reciclării, în stil german, aşa 
cum este el definit de Katie, pe blogul http://www.makin-
gthishome.com.

Porunca 1. Ambalajele de tip PET şi paharele de 
iaurt vor fi returnate la magazinele alimentare mai mari, 
unde sunt dispozitive speciale care le compactează şi eli-
berează bonuri cu contravaloarea ambalajelor reciclate.

Porunca 2. Ambalajele de sticlă vor fi sortate pe 
culori şi depuse în trei tipuri de containere: pentru sticlă 
brună, verde şi incoloră.

Porunca 3. Toate deşeurile de hârtie, mai puţin 
cele murdare de resturi 
alimentare, ajung la 
tomberonul albastru. 
Pentru cele „impurifi-
cate” cu alimente, exis-
tă…

Porunca 4. De-
şeurile menajere orga-
nice (resturi de alimen-
te, plante etc., inclusiv 
hârtia murdară care a 
servit la împacheta-
rea lor) ajung în tom-
beroanele maro, cele 
mai dizgraţioase şi mai 
murdare din „bateriile” 
ce flanchează uşa din 

spate a fiecărei case.
Porunca 5. Orice ambalaj de plastic şi metal (cu ex-

cepţia celor menţionate anterior), care este inscripţionat 
cu Punctul Verde, va ajunge obligatoriu în tomberonul 
galben. Aici este inclusă chiar şi folia de staniol care îm-
pachetează untul, dacă are Punctul Verde pe ea. Iar acesta 
este prezent pe absolut toate ambalajele produselor co-
mercializate în Germania…

Porunca 6. Pentru polistirenul expandat sunt re-
guli specifice, deoarece acest tip de substanţă este foar-
te greu biodegradabilă (milioane de ani), iar utilizarea sa 
este tot mai rară în Germania. Dacă totuşi există, el va fi, 
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cel mai probabil, marcat cu Punctul Verde, deci va ajunge 
în tomberonul galben. Excepţie fac casoletele cu mânca-
re „de luat acasă” din restaurante, care trebuie aruncate în 
tomberonul negru cu „de toate”, deoarece restaurantele 
nu au contract cu organizaţia DSD, nu plătesc către Gru-
ner Punkt şi, prin urmare, aceasta nu le va recicla deşeurile.

Porunca 7. Îmbrăcămintea şi încălţămintea uzată, 
precum şi alte deşeuri textile, vor ajunge în containere 
speciale, deşi de multe ori ele sunt donate unor organiza-
ţii de caritate, care îşi trimit 
agenţii cu regularitate să 
colecteze haine pentru cei 
săraci.

Porunca 8. Ambala-
jele metalice (cele care nu 
sunt marcate cu Punctul 
Verde) ajung, de obicei, în 
tomberonul maro, deşi în 
oraşele mici există persoane 
care colectează fierul vechi 
şi îl duc la reciclat pe cont 
propriu.

Porunca 9. Locul 
bateriilor uzate este în con-
tainere special amplasate în 
incinta magazinelor de elec-

tronice. La fel se întâmplă şi cu tuburile fluorescente uza-
te, care nu vor fi – în niciun caz – sparte în mod necontro-
lat, pentru că ar elibera halogeni dăunători în atmosferă.

Porunca 10. Becurile obişnuite vor ajunge în tom-
beronul gri sau negru, destinat – de asemenea – deşeuri-
lor generale menajere (de la mucuri de ţigări la fotografii 
vechi), care nu pot fi prelucrate şi reciclate, deci sunt pur 
şi simplu distruse prin ardere.

 Pentru obiectele voluminoase din gospodărie, 
la care cetăţeanul german se 
hotărăşte să renunţe (de la 
mobilă la electronice), există 
zile stabilite când primăria 
lansează campanii de colec-
tare. Cei care, totuşi, nu vor să 
ţină televizorul vechi în casă 
până la anunţarea unei astfel 
de campanii, trebuie să anun-
ţe primăria, care va trimite un 
camion să preia obiectele, sau 
pot să le transporte pe cont 
propriu la unul din numeroa-
sele centre de colectare pre-
zente în – sau aproape de – 
orice localitate din Germania. 
MD

EXPERIENŢA SUEDEZĂ, UN MODEL PENTRU 
REPUblICA MOlDOVA 
ÎN DOMENIUL INCINERĂRII DEŞEURILOR

În Republica Moldova anual se generează cantităţi mari de deşeuri, ducînd la pierderi inutile de materiale şi de 
energie, aducînd şi prejudicii enorme mediului, sănătăţii şi calităţii vieţii. Reducerea acestor efecte negative este sco-
pul strategic al guvernării. În pofida dificultăților cu care ne confruntăm, la moment, există posibilităţi de ameliorare 
a gestionării anumitor fluxuri de deşeuri importante, fără cheltuieli financiare mari. Conform estimărilor, cantitatea 
medie anuală a deşeurilor biodegradabile constituie 1,9 mln tone, dintre care 42,5 % le revin deşeurilor provenite din 
industria produselor şi băuturilor, 22,1 % deşeurilor comunale şi cîte 18,8 % deşeurilor animaliere şi fitotehnice. În 
total, cantitatea medie anuală a deşeurilor biodegradabile, inclusiv a celor biologice, care sunt supuse degradării con-
stituie 75 % din cantitatea totală a deşeurilor generate în ţară. Printre modurile de gestionare a deşeurilor practicate 
în ţară, cum ar fi colectarea separată, digestia anaerobă, compostarea şi depozitarea, mai există şi o altă formă care se 
practică ilegal la nivel „primitiv” – incinerarea deşeurilor. 

 În prezent, în ţară lipseşte o politică naţională în 
acest domeniu de utilizare a tehnicilor de gestionare a 
deşeurilor, inclusiv a celor biodegradabile. Unica metodă 
tradiţională de tratare este evacuarea în amestec a deşe-
urilor cu depozitarea lor la gropile de gunoi, cu excepţia 
colectării unei cantităţi neesenţiale de hîrtie şi carton din 
categoria celor biodegradabile şi a PET-urilor, şi peliculei 
din categoria celor reciclabile. 

 Această situaţie poate conduce la agravarea 
repercusiunilor negative asupra mediului şi a utilizării 
tehnologiilor de gestionare a deşeurilor. Din aceste con-
siderente se propune ca specialiştii în domeniu să se de-
termine la nivel naţional care din metodele existente sunt 
binevenite pentru asigurarea gestionării corespunzătoare 
a deşeurilor în ţară. În această situaţie trebuie să se ţină 
seama de progresele tehnologice şi de noile realizări ale 
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activităţii de cercetare acumulate în statele comunitare. 
 Acest material are drept obiectiv punerea în dis-

cuţie a aspectelor ce ţin de utilizarea corespunzătoare a 
deşeurilor, de noile realizări ale cercetării de domeniu şi 
invită părţile interesate să contribuie prin împărtăşirea 
cunoştinţelor, experienţei şi opiniilor lor cu privire la că-
ile de soluţionare a acestora. Este important ca în proce-
sul de dezbateri să se ţină cont de ierarhia opţiunilor de 
gestionare a deşeurilor, de eventualele beneficii de ordin 
economic, social şi de mediu, precum şi de cele mai efi-
ciente instrumente de politică necesare atingerii acestui 
obiectiv. Dat fiind faptul că în ultimii ani în ţară, la diferite 
niveluri, se discută problema construirii unor uzine de in-
cinerare a deşeurilor, care este susţinută de unii şi răspinsă 
de alţii, considerăm necesar de a prezenta cititorului une-
le aspecte din experienţa statelor Uniunii Europene. Inci-
nerarea reprezintă una din tehnicile actuale de gestionare 
a deşeurilor, care funcţionează cu succes în majoritatea 
ţărilor din statele comunitare. Deşeurile biodegradabile 
sunt de obicei incinerate împreună cu DMS şi, în funcţie 
de eficienţa energetică, ea poate fi considerată o valorifi-
care energetică, ori o operaţiune de eliminare. Deşeurile 
biodegradabile incinerate sunt considerate ca fiind com-
bustibili din surse „regenerabile” cu carbon în contextul 
Directivei privind electricitatea produsă din surse regene-
rabile. Este necesar de menţionat că între statele - mem-
bre există diferenţe în ceea ce priveşte DMS şi gestionarea 
lor. Astfel, sunt ţări care, pentru a devia deşeurile de la de-
pozitele de deşeuri, se bazează pe incinerarea materiale-
lor. Cele mai mari procente de deşeuri incinerate, conform 
statisticii europene, s-au înregistrat în Danemarca (54%), 
Suedia (51%), Belgia (42%), Luxemburg şi Olanda (ambe-
le cu 38%), Germania (37%), Franţa şi Australia (ambele 
cu cîte 35%). În aceste ţări, incinerarea deşeurilor biode-
gradabile, care nu sunt colectate separat, se reciclează de 
obicei cu ajutorul cogenerării de energie electrică şi ter-
mică cu condensare de gaze de ardere, ducînd la un ran-
dament energetic ridicat şi la o cantitate netă de energie 
valorificată. Pentru Republica Moldova, Suedia este o ţară 
model, al cărui nivel de dezvoltare îl privim cu invidie. În 
calitate de exemplu, poate servi sistemul suedez de ges-
tionare a deşeurilor municipale, un sistem care, şi-a do-
vedit eficacitatea în condiţiile în care toate deşeurile care 
nu se reciclează se valorifică energetic. De exemplu, 20 % 
din termoficarea Suediei provine din arderea deşeurilor, 
iar peste 250000 de locuinţe sunt alimentate cu energie 
electrică din această sursă. Pentru suedezi deşeurile nu 
sunt nici pe departe o problemă naţională. Deşeurile din 
Suedia înlocuiesc cu succes petrolul şi gazul în produce-
rea energiei electrice şi termice. Gunoiul casnic trebuie 
privit ca o posibilă soluţie la problema energetică, nu ca 
o povară pentru autorităţile publice locale. Suedia se află 

printre ţările europene care reciclează cel mai mult din ce 
consumă, cetăţenii fiind atît de implicaţi în problemele 
de mediu încît statul este nevoit să importe 800000 de 
tone în fiecare an, scrie The Huffington Post, citat de zia-
rul Financiar. Gospodăriile Suedeze reciclează majoritatea 
deşeurilor, numai 4% ajung în depozite, pe cînd în Mol-
dova 99% din deşeuri sunt depozitate în amestec la gro-
pile de gunoi. Firma USITAL din oraşul suedez LINKOPING 
arde la propriu 450,0 mii tone de gunoi pe an în regim de 
cogenerare şi produce curent electric şi energie termică, 
energie distribuită locuitorilor oraşului. Această cantitate 
de deşeuri produce echivalentul a 100,0 mii de tone de 
petrol, suficient pentru a genera energia electrică şi termi-
că pentru Linkoping, un oraş cu 150 mii de locuitori. Mai 
mult, firma respectivă încasează bani de trei ori. În primul 
rînd, pentru colectarea deşeurilor, în al doilea rînd pentru 
energia termică furnizată cetăţenilor şi în al treilea rînd 
pentru energia electrică, furnizată în sistemul energetic 
naţional. La rîndul său, locuitorii oraşului sunt mulţumiţi 
pentru că plătesc preţuri mai mici pentru încălzire şi elec-
tricitate, iar municipalitatea obţine profit din deşeuri, pro-
fit pe care îl învesteşte în proiectele sale. Deşeurile rămase 
în urma incinerării sunt şi ele folositoare, plăcile de cenuşă 
fiind utilizate la fundaţiile drumurilor şi în construcţii. 

Prin acest exemplu arătăm dimensiunea prăpastiei 
care separă aceste două ţări. Suedia, o ţară în care deşe-
urile sunt folosite în interesul populaţiei în totalitate. Prin 
reciclare şi prin producerea energiei termice şi electrice şi 
o altă ţară, în care deşeurile se aruncă la gropile de gunoi 
şi unde autorităţile nu pot găsi limbă comună pentru so-
luţionarea problemei şi împărţirea profitului. O astfel de 
practică nu este unica în Europa, unde atitudinea statu-
lui faţă de gestionarea corespunzătoare a deşeurilor este 
pusă la nivel naţional. La cele menţionate mai sus aş com-
pleta că sunt ţări în care rata de valorificare a materialelor 
este ridicată, însă rata incinerării este relativ scăzută, cum 
ar fi: Spania, Italia, în timp ce altele îşi dezvoltă rapid ca-
pacităţile de compostare şi de tratare mecanico - biologi-
că. Şi ultima categorie de state care recurg la depozitarea 
deşeurilor şi pentru care această metodă continuă să fie o 
provocare majoră din cauza lipsei de capacitatea consti-
tuie noile state - membre şi ţările în curs de aderare la UE, 
printre care se numără şi Republica Moldova. Posibilitatea 
de a alege dintre diferitele opţiuni de tratare trebuie ex-
plicată şi justificată în planurile naţionale sau regionale de 
gestionare a deşeurilor. Alegerea metodei de tratare a de-
şeurilor trebuie să ne aparţină nouă, dar nu unor persoa-
ne cointeresate, care hotărăsc fără a ne consulta. Părerea 
societăţii trebuie să devină deschisă. 

La 31 ianuarie curent, Consiliul orăşenesc Orhei 
a adoptat o decizie privind construcţia unei uzine de 
ardere a deşeurilor, contrar prevederilor legale. Despre 
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acest caz redacţia a informat publicul în numărul doi al 
Revistei. Considerăm necesar de a repeta suplimentar că, 
construirea unei asemenea uzine de incinerare necesită 
efectuarea unui complex de măsuri preventive prevăzute 
de legislaţie şi Directivele Uniunii Europene în domeniu, 
care nu sunt respectate. Rezultatele studiului de fezabili-
tate, care necesită a fi efectuat, concluziile expertizei eco-
logice efectuate la nivel internaţional, precum şi instala-
ţiile de incinerare trebuie puse la dispoziţia publicului cu 
suficient timp înainte de a începe construcţia. Publicul ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces la rezultatele investi-
gaţiilor efectuate pe marginea construcţiei uzinei şi, în 
primul rînd, asupra efectelor potenţiale asupra mediului 
şi sănătăţii oamenilor. Mai mult ca atît, autoritatea publi-
că locală nu este pregătită pentru a exploata o aseme-
nea uzină. Prezenta staţie de sortare este de model vechi, 
care permite de a sorta manual două tipuri de deşeuri, 
cum ar fi: cartonul şi PET-urile. Restul deşeurilor sunt 
aruncate în amestec la groapa de gunoi, care prezintă o 
bombă toxică. 

Vorbind despre aspectele economice, sociale şi de 
mediu referitoare la incinerarea deşeurilor biodegradabi-
le, menţionăm următoarele. Incinerarea acestor deşeuri 
împreună cu deşeurile municipale mixte poate fi utilizată 
pentru a valorifica energia dintr-o sursă de carbon neutru, 
constituind astfel o alternativă la combustibilii fosili. Cu 
toate acestea, randamentul energetic al incineratoarelor 
actuale de DMS variază în mod semnificativ, în funcţie de 
capacitatea unei instalaţii de incinerare de a genera ener-
gie termică, electrică sau ambele în instalaţii de cogene-
rare destinate producerii de energie electrică şi termică, 
precum şi în funcţie de tehnologia utilizată.

Efectele incineratorilor de DSM, care conţin deşe-
uri biodegradabile asupra mediului, sunt legate în spe-
cial de emisiile eliberate în atmosferă de incineratoare, 
inclusiv emisii de gaze cu efect de seră, de pierderile de 
materie organică şi de alte resurse conţinute de bioma-
să. Respectarea dispoziţiilor Directivei privind incinerarea 
deşeurilor permite limitarea, în măsura posibilităților, a 
emisiilor de anumite metale grele şi a unei game de alte 
emisii, inclusiv de dioxine, şi implică reducerea tuturor 
riscurilor pentru sănătate. Cu toate acestea, vor avea loc 
unele emisii. De asemenea, incinerarea va exercita o anu-
mită presiune asupra mediului ca urmare a necesităţii de 
a elimina cenuşa şi zgura, reziduurile rezultate în urma de-
poluării gazelor de ardere, care trebuie efectuată conform 
metodei de eliminare a deşeurilor periculoase. Directiva 
privind incinerarea prevede reducerea la minimum a emi-
siilor rezultate în urma incinerării DMS. 

Drept exemplu poate servi unul dintre cele mai 
moderne şi mai complexe incineratoare din Europa, de-
ţinut de SC ECOFIRE SISTEMS SRL, care funcţionează în 

localitatea LUMINA din judeţul Constanţa. Instalaţia este 
extrem de sigură şi de performantă, cu o capacitate de in-
cinerare de 1200 de kilograme pe oră, mai mare de 10000 
de tone anual. 

Dacă Republica Moldova îşi va respecta obligaţiile 
asumate faţă de Uniunea Europeană şi va închide toate 
crematoriile spitaliceşti, va asigura o colectare a tuturor 
deşeurilor periculoase din ţară, se va soluţiona problema  
tratării acestei fracţii de deşeuri.

Incineratoarele de la LUMINA au două linii cu ca-
pacităţi diferite, dar care pot funcţiona concomitent în 
condiţii de maximă securitate. Prima linie de incinerare 
are o capacitate de 500 de kilograme pe oră, iar cea de-a 
doua de 700 de kilograme. Sistemele de siguranţă, de 
ultima generaţie, sunt unice în România şi fac din acest 
incinerator unul dintre cele mai sigure în Europa. Sistemul 
de epurare a gazelor este bazat pe cărbune activ, dozat 
automat în raport cu tipul noxelor care apar. Sistemul de 
alimentare este şi el complet automatizat, ca şi cel de eva-
cuare a cenuşii. 

De fapt, rolul omului în procesul de incinerare este 
cel de supraveghere. Camera de combustie are drept scop 
tratarea şi arderea gazelor la o temperatură mai mare de 
1100 grade Celsius, cu un timp de staţionare la această 
valoare a temperaturii de minimum 2 secunde. 

Directiva-cadru privind deşeurile, revizuită, încu-
rajează trecerea la instalaţii noi cu o eficienţă energetică 
ridicată. Din punct de vedere economic, incinerarea ne-
cesită investiţii mai mari decît depozitarea deşeurilor sau 
tratarea biologică, însă poate realiza importante econo-
mii fără ca să implice modificarea sistemelor actuale de 
colectare a DMS în vederea depozitării, generînd totodată 
venituri din valorificarea energetică, în special în cazul în 
care eficienţa este maximizată prin utilizarea de deşeuri 
în cadrul instalaţiilor de cogenerare cu randament ridicat, 
destinate producerii de energie electrică şi termică. 

O perspectivă de preluare şi incinerare prin co-
procesarea deşeurilor din industrie şi a celor menajere 
o reprezintă industria cimentului, în cazul de faţă uzina 
Lafarge.

Astăzi, uzina este dispusă să primească cît mai 
multe deşeuri de pe piaţa locală şi din raioanele din veci-
nătate. Pentru aceasta, se cere o conlucrare a autorităţilor 
publice locale cu administraţia uzinei sub patronajul au-
torităţilor centrale şi locale de mediu, precum şi efectua-
rea unor cheltuieli financiare pentru modernizarea siste-
mului de ardere a deşeurilor şi cel de protecţie a mediului, 
precum şi a sistemului de colectare selectivă şi transpor-
tare a deşeurilor. Face oare de construit o uzină nouă de 
incinerare a deşeurilor, dacă există o asemenea uzină în 
regiunea respectivă şi care poate utiliza deşeurile precum 
majoritatea uzinelor din ţările comunitare. MD 
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APA POTABILĂ + DEŞEURILE TOXICE 
= INAMICUL SĂNĂTĂŢII !

Situaţia curentă creată în zonele rurale privind asi-
gurarea populaţiei cu apă potabilă constituie o provocare 
pentru sistemul de sănătate publică şi de protecţie a me-
diului, provenită de la atitudinea omului faţă de deşeul pe 
care îl generează, acesta fiind aruncat pretutindeni.

CE REPREzintă DEşEul? 
După ce am adresat această întrebare oamenilor 

de la ţară, răspunsul, în majoritatea cazurilor, a fost ur-
mătorul: deşeul este ceva murdar, cu miros urît, fără nicio 
valoare, ce ocupă loc şi trebuie aruncat”. Această abordare 
este total incorectă.

Specialiştii mediului promovează o altă definiţie, 
mai ecologică, mai aproape de realitate. Conform Legii nr. 
1347-XIII din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie 
şi menajere, deşeul se defineşte ca „substanţe, materiale, 
obiecte, resturi de materii prime, provenite din activităţi 
economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, in-
tegral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre 
care unele sunt reutilizabile după prelucrare”. Cu regret, 
prima formulare „ce prezintă deşeul” a rămas în mentali-
tatea populaţiei de la ţară aceeaşi. Din cauza nepăsării, in-
diferenţei şi comodităţii majoritatea generatorilor de de-
şeuri, fie menajere sau organice (animaliere), depozitează 
deşeurile la întâmplare, fără a avea un loc special pentru 
compostarea lor, amplasat mai departe de fîntîni şi surse 
acvatice. Indiferenţa pe care o manifestă omul faţă de de-
şeu, față de natură este în primul rînd din cauza că acesta 
nu este informat despre riscurile la care se expune, moti-
vînd că actualele cerinţe sanitaro-ecologice faţă de deşeu 
n-au fost înaintate de către autorităţile locale. 

Redacţia Revistei „MD” începe publicarea pe paginile ei a unui set de materiale prin care se va promova diminuarea 
impactului și degradării mediului în legătură cu atitudinea omului faţă de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, ce 
provoacă adevărate dezastre ecologice.

Un șir de factori de risc din domeniul gestionării deșeurilor pot afecta atît mediul, cît și sănătatea populaţiei. În 
acest articol vom pune în discuţie poluarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a populaţiei în rezultatul depozitării 
incorecte a deșeurilor menajere și a celor animaliere în condiţii casnice, practică utilizată pe larg în zonele rurale ale ţării.

În prezent, problema gestionării corecte a deşeu-
rilor se manifestă tot mai acut din cauza creşterii şi diver-
sificării acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot 
mai pronunţat, asupra mediului înconjurător, sănătăţii 
populaţiei şi, în primul rînd, asupra calităţii apei potabi-
le. Este necesar ca autorităţile publice locale în comun cu 
autorităţile teritoriale de mediu şi sănătate publică, în ac-
tivitatea cotidiană, să contribuie la formarea la cetăţeni a 
conştiinţei şi a conduitei ecologice, să înveţe a gîndi pen-
tru natură. În caz contrar, nu vor fi schimbări radicale în 
acest domeniu, vom crea un adevărat pericol atît pentru 
mediu, cît şi pentru om. 

Nu trebuie să manifestăm indiferenţă nici faţă de 
ecosistemele urbane şi rurale, care contribuie la produce-
rea zilnică a unor cantităţi imense de deşeuri şi care nu 

pun numai probleme de spaţiu pentru depozitarea este-
tică, ci sunt şi o sursă de poluare, ameninţînd sănătatea 
oamenilor. Totodată, nu trebuie să uităm că deşeurile de-
gradează mediul înconjurător, contaminează apele sub-
terane (modul de depozitare face posibilă infiltrarea apei 
de ploaie, care antrenează substanţe poluante şi germeni 
patogeni). Deşeurile casnice menajere şi cele organice 
sunt sursele poluării apelor subterane cu nitraţi şi nitriţi, 
dar şi cu alte elemente poluante. 

Un aspect negativ îl constituie şi faptul că oamenii 
depozitează împreună deşeurile, fiind amestecate şi con-
taminate din punct de vedere chimic şi ecologic, recupe-
rarea lor fiind dificilă. 
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factorii nominalizaţi mai sus duc la poluarea 
apei potabile cu poluanţi toxici, care la momentul ac-
tual sunt duşmanul principal al sănătăţii omului şi nu 
numai.

 POluAREA APEi 
Apa este simbolul vieţii şi constituie inima biosfe-

rei, fiind considerată cea mai răspîndită substanţă de pe 
Terra. În mod obişnuit, apa în natură se găseşte într-un cir-
cuit continuu. Datorită circuitului său rapid, apa constitu-
ie o resursă ce poate fi reînnoită. Timpul petrecut în dife-
rite faze ale ciclului variază foarte mult. Din aceste consi-
derente, Omul, prin acţiunile sale de diminuare a poluării 
factorilor de mediu, poate contribui treptat la reînnoirea 
calităţii apei. Pentru aceasta, va trebui o perioadă înde-
lungată de timp, care pe parcurs va reveni, dacă nu pentru 
generaţia noastră, atunci pentru urmaşii noştri. Este nece-
sar de remarcat importanţa apei potabile pentru sănăta-
te, avînd în vedere necesitatea vitală permanentă 
a prezenţei apei potabile pentru procesele fizio-
logice, biochimice ce au loc în organismul uman, 
precum şi pentru igienă, necesităţi menajere etc. 
Importanţa şi contribuţia apei în menţinerea sau 
deteriorarea sănătăţii populaţiei derivă din rolul 
apei pentru om şi atitudinea acestuia faţă de apă 
şi utilizarea ei corectă. 

Noţiunea de poluare a apei a căpătat o de-
finiţie ce variază de la ţară la ţară, de la localitate 
la localitate şi se referă, în special, la efectele dă-
unătoare pe care poluarea apelor le cauzează. În 
general, prin poluarea apei subînţelegem modi-
ficarea calităţii ei, ce rezultă din diverse activităţi 
umane şi care o face inaptă pentru utilizare în di-
verse scopuri.

Accesul populaţiei la apă potabilă este im-
perios necesar pentru sănătate, este unul dintre 
drepturile de bază ale omului şi o componentă 
importantă a politicii de sănătate publică, care, cu regret, 
nu se respectă pretutindeni. Din lipsă de apă potabilă 
omul de la ţară o foloseşte pe cea din fîntîni, poluată şi ne-
dezinfectată. La rîndul lor, nu toţi primarii conştientizează 
acest pericol pe care îl aduc apele din aceste surse. Apa 
poluată dăunează grav sănătăţii. Ea nu trebuie să conţină 
agenţi patogeni sau bacterii indicatoare la o poluare cu 

fecalii, care reprezintă cel mai mare risc microbian, asociat 
cu consumul. 

Persoanele care consumă apă contaminată sunt 
supuse atacului de infectare.

La momentul actual, în majoritatea localităţilor, şi 
în special în cele rurale, din Republica Moldova, nu avem 
nici o siguranţă în apa potabilă, deoarece ea este infectată 
cu diferiţi poluatori patogeni. Conform cercetărilor efec-
tuate de către instituţiile de profil, circa 70-80 % din fîn-
tînile din zona rurală conţin cantităţi supranormative de 
nitraţi şi coli-bacterii, precum şi alte substanţe periculoa-
se pentru sănătatea oamenilor şi, în primul rînd, a copiilor. 

În contextul celor expuse mai sus, aş menţiona ur-
mătoarele. Nu toate problemele pot fi soluţionate prin su-
port financiar şi prin construirea sistemelor de alimentare 
cu apă potabilă şi canalizare. Soluţionarea multor proble-
me legate de folosirea raţională a acestor sisteme ţine de 
activităţile educaţionale şi promoţionale ale autorităţilor 

publice locale coordonate cu autorităţile teritoriale de 
mediu şi de sănătate publică. În acest caz este important 
ca pentru oamenii de la ţară să fie create condiţii necesare 
ca aceştia să dispună de baie sau duş. 

Cu regret, actualmente majoritatea oamenilor de 
la ţară se spală în lighean, cu apă de la fîntîna poluată sau 
se scaldă în locurile acvatice poluate. „Necesitățile” şi le 
fac la groapa din grădină, în faţa casei vecinului sau lîngă 
o fîntînă. De aici fecalele ajung în pînza freatică şi astfel 
circuitul se închide. Cu apa infectată cu fecale oamenii fac 
mîncare, se spală şi îşi potolesc setea. Fîntînile din care 
beau sunt contaminate de culturi bacteriene, nitraţi, ni-
triţi, săruri de amoniu etc. Posibil că prin aceasta se expli-
că multiplele boli de care suferă populaţia de la ţară. Este 
o viaţă grea, plină de lipsuri şi nevoi, cu sate pustii, fără 
tineri, unde şi unde poţi vedea cîte o persoană în etate. 

Este ruşinos faptul că unii politicieni consideră cu 
mîndrie că Moldova este o ţară europeană. Din punct de 
vedere geografic suntem o ţară europeană, dar cultura 
şi dezvoltarea socio-economică sunt foarte departe de 
Europa.  A.g.
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FLUXURI SPECIFICE DE DEŞEURI
Redacţia Revistei „MD” propune cititorului o serie 

de materiale despre diferitele fluxuri de deşeuri specifice 
cu care se confruntă populaţia din localităţile urbane şi 
rurale ale ţării şi care vor fi opţiunile privind colectarea şi 
tratarea acestora în condiţii autohtone. 

În actualul număr vă propunem unele informaţii 
referitoare la deşeurile periculoase (toxice) depozitate în 
amestec cu alte deşeuri municipale. 

DEşEuRilE PERiCulOAsE – DEşEuRi 
tOxiCE, inflAMAbilE, ExPlOziVE, infECţiOAsE, 
COROziVE sAu DE Altă nAtuRă CARE, în CAz DE 
gEstiOnARE nEADECVAtă, AfECtEAză ECHilibRul 
ECOsistEMElOR şi DăunEAză sănătAtEA uMAnă.

Unele deşeuri casnice sunt foarte periculoase pen-
tru depozitare în amestec cu deşeurile menajere solide, 
fără să ne dăm seama că ele pot cauza prejudicii mediului 
şi sănătăţii umane. 

Din categoria deşeurilor periculoase fac parte cele 
nominalizate în tabelul de mai jos.

tiPuRi DE DEşEuRi MuniCiPAlE PERiCulOAsE
Conform Listei europene a deşeurilor, dintre cele 

40 de tipuri de deşeuri, 14 sunt încadrate ca deşeuri pe-
riculoase. 

În prezent, în ţară lipseşte un sistem bine argumen-
tat în vederea colectării separate a deşeurilor menajere peri-
culoase, cu excepţia unor întreprinderi ce în mod individual 
întreprind acţiuni de incinerare a deşeurilor periculoase sau 
dispun de contracte cu unii operatori economici specializaţi 
în domeniu. Aceste deşeuri, în majoritatea cazurilor, sunt 
amestecate cu deşeurile municipale solide, apărînd proble-
me semnificative la depunerea pe terenuri de depozitare.

În tabelul ce urmează se prezintă estimativ evolu-
ţia cantităţilor de deşeuri periculoase din deşeurile muni-
cipale acumulate pe parcursul anilor 2010-2012.

                                                                    tabelul 1

Cod deşeu tipurile deşeurilor
20 01 13* Solvenţi
20 01 14* Acizi
20 15* Alcali
20 17* Fotochimice
20 19* Pesticide
20 01 21 Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur
20 01 23* Echipamente scoase din funcţiune, care conţin clorofluorcarburi
20 01 26* Uleiuri şi grăsimi, altele decît cele menţionate în 20 01 25
20 01 27* Vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini care conţin substanţe periculoase
20 01 29* Detergenţi care conţin substanţe periculoase
20 01 31* Medicamente citotoxice şi citostatice
20 01 33* Baterii şi acumulatori incluşi la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

20 01 35* Echipamente electrice şi electronice scoase din funcţiune, altele decît cele menţionate la 
20 01 21 şi 20 01 23, conţinînd componente periculoase

20 01 37* Lemn conţinând substanţe periculoase

tabelul 2
Evoluţia cantităţilor de deşeuri periculoase din deşeurile menajere (tone)                

2010 ( la sfîrşitul 
anului)

2011 (la sfîrşitul 
anului)

2012 ( la sfîrşitul 
anului) 

total formate 
2010 - 2012

Mediul urban 
(Chişinău, bălţi) 2690,734 2548,31 2759,985 1003,656

Mediul rural 3813,523 3518,452 3599,755 346,215

total deşeuri la 
sfîrşitul anului 6504,257 6066,762 6359,74 1349,871

                       
 Sursa: Biroul Naţional de statistică

Practica europeană propune mai multe metode utilizate în mod frecvent pentru colectarea separată a deşeurilor 
menajere periculoase, şi anume:

1. Colectarea mobilă cu ajutorul unor mașini speciale. acest sistem de colectare funcţionează sub controlul unui opera-
tor de serviciu de salubritate. Există două variante de colectare: prin orare de colectare pentru arii specifice, sau la cerere;

2. puncte de colectare comunale fixe sau mobile (puncte speciale de colectare);
3. Sisteme de returnare, organizate de distribuitori, în special pentru acumulatori uzaţi, deșeuri provenite din uleiuri și 

medicamente.
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este riscantă. Din experienţa altor state cunoaştem că 
acest sistem nu a avut succes, din lipsa controlului. Din 
acest motiv, containerele de colectare trebuie să fie pro-
tejate. Acest lucru se poate realiza prin amplasarea lor 
la magazinele ce comercializează produsele respective, 
companii specializate, sau la punctele de colectare. 

OPţiunEA 5. COlECtAREA PRin MAgAzinE sAu 
COMPAnii sPECiAlizAtE

Acest sistem poate funcţiona pentru colectarea 
bateriilor de maşină folosite, becurilor şi tuburilor fluores-
cente şi a celor economice, precum şi a uleiurilor uzate, 
în colaborare cu magazinele responsabile de colectarea 
articolelor în cauză. Aceasta reprezintă o soluţie reco-
mandată pentru colectarea mai multor fluxuri de deşeuri 
periculoase.  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 
este necesar să se realizeze numai în instalaţii autorizate 
în acest scop. Este bine venit de a efectua la nivel naţional 
o inventariere a tuturor instalaţiilor de incinerare în ţară, 
de a le aduce la condiţiile tehnice şi de a le utiliza în sco-
pul tratării şi eliminării acestor deşeuri periculoase. 

pentru tratarea/eliminarea deșeurilor periculoase 
din deșeurile menajere se urmărește:

a) colectarea separată a deşeurilor de către opera-
torii de salubritate existenţi la nivel de raion, municipiu;

b) depozitarea temporară a deşeurilor periculoase 
sortate în locuri speciale pregătite;

c) valorificarea deşeurilor periculoase reciclabile 
de către agenţii economici autorizaţi; 

d) eliminarea deşeurilor periculoase nereciclabile 
de incinerare sau coincinerare.

Tratamentul general al deșeurilor menajere pericu-
loase urmărește două căi principale:

1. Incinerarea termică pentru fracţii organice în 
conformitate cu Directiva UE;

2. Tratarea fizico-chimică pentru acizi şi baze.
Aceste cinci opţiuni prezintă un interes deosebit în 

procesul de gestionare a deşeurilor. Redacţia va publica 
pe paginile ei materialele prezentate de persoanele coin-
teresate în domeniul colectării deşeurilor.

OPţiunEA 1. COlECtAREA DEşEuRilOR 
PERiCulOAsE PROVEnitE Din gOsPODăRii PRin 
unităţilE MObilE

Acest sistem poate fi acceptat de primării şi de 
locuitori din următoarele considerente. La fiecare apro-
ximativ 2-3 luni, o autospecială vine la un punct de co-
lectare bine stabilit s-au într-un loc special, unde aproxi-
mativ 2-3 ore va colecta deşeurile periculoase aduse de 
locuitorii care stau în apropiere. De obicei, la un punct de 
colectare în condiţiile autohtone este conectată o locali-
tate cu o populaţie de pînă la 2500 locuitori, sau 4-5 mii 
persoane într-un centru raional. Maşina de colectare poa-
te deservi un raion întreg cu o frecvenţă de 45-60 de zile. 
Colectarea deşeurilor periculoase este gratuită pentru 
clienţi. Costurile pentru acest sistem pot fi incluse în taxa 
pentru colectarea deşeurilor cotidiene.

OPţiunEA 2. COlECtAREA DiRECtă DE lA 
gOsPODăRii

Deşeurile periculoase sunt colectate de la gospo-
dării după ce s-a stabilit o dată concretă la telefon. Pentru 
ca această opţiune să se implementeze, este necesar ca 
Primăria să dispună de condiţiile necesare pentru a colec-
ta aceste deşeuri periculoase de la populaţie.

ObţiunEA 3. PunCtElE DE COlECtARE A 
DEşEuRilOR PERiCulOAsE

Autorităţile publice locale trebuie să creeze puncte 
oficiale de colectare a deşeurilor, inclusiv a celor periculoa-
se din gospodării şi din sectorul comercial. Un avantaj al 
sistemului îl constituie durata permanentă de funcţionare. 
La aceste puncte pot fi colectate toate tipurile de deşeuri 
periculoase. Însă, este nevoie de personal calificat pentru 
clasificarea şi presortarea deşeurilor periculoase. Din acest 
motiv numărul punctelor de colectare ar trebui limitate şi 
poziţionate atent, în raport cu structura aşezărilor.

OPţiunEA 4. COntAinERE PEntRu COlECtAREA 
DEşEuRilOR PERiCulOAsE PE CAtEgORii 

Instalarea containerelor pentru colectarea deşeu-
rilor periculoase pe categorii, în spaţii nesupravegheate, 

CINCI OPŢIUNI DE COLECTARE A DEŞEURILOR 
PERICULOASE PRODUSE ÎN GOSPODĂRII
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Stimaţi consilieri ai municipiului CHIŞINĂU!
Locuitorii municipiului Chişinău care îşi au domiciliul în blocurile de locuinţe din str. Albişoara, 70-84, sunt ne-

mulţumiţi de situaţia creată în ceea ce priveşte aspectul teritoriilor adiacente blocurilor de locuinţe din adresa nomi-
nalizată, de starea deplorabilă a băncilor de odihnă din curţi, precum şi de coşurile de gunoi, foarte vechi, deteriorate, 
care se află într-o stare antisanitară, nefiind curăţate şi reparate cu anii.

Aşadar, locatarii din adresele citate au nevoie de implicarea consilierilor municipali, pentru a contribui la soluţi-
onarea problemelor cu care aceştia se confruntă. Majoritatea coşurilor de gunoi trebuie aruncate.

În cele ce urmează vă prezentăm cîteva fotografii cu recipiente „clasice” şi bănci „moderne”. Problema respectivă 
este abordată de locatari ani în şir, însă, cu regret, personalul responsabil al primăriei şi preturii de sector nu întreprinde 
nicio acțiune. oare nu poate fi elaborat un model clasic de recipiente pentru toate zonele locative din mun. Chişinău, 
aşa cum se procedează în statele comunitare?  Locatarii blocurilor de locuinţe nominalizate aşteaptă acţiuni concrete 
din partea Primăriei! MD

La solicitarea locatarilor

F O T O R E P O R T A J: SOARTA COŞURILOR DE GUNOI
 (RECiPiEntE DE VOluM MiC)

(zona locativ- comunală ALBIŞOARA -70-84)
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CURĂŢENIA ESTE MAMA SĂNĂTĂŢII!

Replica Revistei: Dezastrul ecologic creat în zonele băncilor de odihnă se datorează totalmente 
locatarilor, care trebuie să înţeleagă că numai de ei depinde starea sanitară a teritoriilor adiacente blocu-
rilor de locuit. Omul trebuie să-și formeze o conștiinţă și o conduită ecologică și să nu aștepte că cineva va 
strînge mizeria antisanitară produsă de ei.
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CAMPANIA DE ABONARE 2015
Stimaţi prieteni ai revistei!
Revista „MANAGEMENTUL DEŞEURILOR” (MD) este o publicaţie trimestrială adresată Autorităţilor Publice Centra-

le şi Locale, serviciilor de salubritate, serviciilor specializate de colectare, reciclare, valorificare şi depozitare a deşeurilor, 
instituţiilor de învăţămînt, editată de către AO „Asociaţia pentru valorificarea deşeurilor”, în colaborare cu Ministerul Me-
diului.

Dacă pe parcursul anului am avut o abonare redusă motivul ar fi că mulţi dintre primari şi agenţii economici nu 
au înţeles mesajul adresat. Din lipsa mijloacelor financiare şi „susţinerea” acordată din partea consiliilor municipale şi 
raionale, în perioada de abonare colegiul de redacţie nu şi-a atins scopul. Constatăm cu mare regret că unii primari au 
refuzat în mod categoric abonarea din motive ce ţin de relaţiile cu unii angajaţi ai Ministerului Mediului. 

Totodată, tînăra publicaţie are rezultate considerabile în ceea ce priveşte informarea cetăţenilor despre noutăţile 
şi utilităţile din domeniul managementului deşeurilor, salubrizării localităţilor, nu numai în republică, regiune, raion, dar 
şi în lume. Pe paginile revistei se regăsesc diverse interviuri cu autorităţile publice centrale, în care sunt prezentate opinia 
acestora asupra situaţiei actuale din domeniul gestionării deşeurilor, recomandări şi propuneri privind implementarea 
sistemelor de colectare, reciclare şi depozitare a deşeurilor. 

Revista are şi un puternic caracter educativ. Anume prin această revistă se vor desfăşura campaniile de informare, 
conştientizare şi educaţie a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor. Este un ghid pentru primari, agenţii economici, 
profesorii şi elevii gimnaziilor şi liceelor, privind soluţionarea problemelor de gestionare a deşeurilor, cunoaşterea norme-
lor legislative din domeniu şi educaţia tinerei generaţii etc.

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
•	 un prieten adevărat în domeniul gestionării 

adecvate a deşeurilor şi salubrizării  localităţilor

•	 Aveţi posibilitatea să vă abonaţi la revista „MD” 
pentru a o primi din primul trimestru al anului 
2015!

•	 Rămîneţi în continuare cu noi. Abonaţi-vă la 
„Managementul 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 și taxele poștale!

ABONAŢI-VĂ LA REVISTA „MANAGEMENTUL DEŞEURILOR”
Numai astfel vă asiguraţi că: 
•	 sunteţi întotdeauna la curent cu ultimele ştiri din domeniul gestionării deşeurilor; 
•	 sunteţi informaţi despre cele mai necesare cunoştinţe şi activităţi din domeniul managementului integrat al 

deşeurilor, din experienţa acumulată privind salubrizarea localităţilor; 
•	 veţi primi la timp şi calitativ comentarii şi informaţii despre actele legislativ-normative în vigoare etc.

ATENŢIE!
Puteţi perfecta fişele de abonare la orice oficiu poştal din localitatea Dumneavoastră!
Necompletarea, completarea incorectă sau incompletă a fişei de abonare poate împiedica transmiterea revistei prin 
poştă, către dvs.
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