
ISSN - 2345 - 105 X

         Anul patru  / nr. 02 (14), mai 2017

RIBICHINI OSCAR:RIBICHINI OSCAR:
„Moldova poate deveni un „Moldova poate deveni un 

colector european al colector european al 
uleiului alimentar uzat!“uleiului alimentar uzat!“

Zile pascale cu calamităţi naturale



mai 2017   |   Managementul Deşeurilor   |   1

CUPRINS
EDITORIAL
· Șase ani pierduţi în așteptarea Legii privind deșeurile.

ACTUALITĂŢI PE SCURT
· ...O întâlnire cu cetățenii raionului Ialoveni;
· Implementarea Convenției Minamata cu privire la 
Mercur…; 
· Zilele Pascale cu calamităţi naturale;. 
· Pentru natură Durere pentru „inginioși” Avere! 
· Registrele Emisiilor și a Transferului de poluanţi în RM.

INTERVIU  POZIŢIA OFICIALITĂŢILOR 
· Ribichini OSCAR: „Moldova poate deveni un colector 
european al uleiului alimentar uzat!”

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
· Legea nr. 209 privind deșeurile se propune spre stu-
diere… !  Partea I
· Forumul: „Perspectivele Dezvoltării Asociaţiei Naţio-
nale MDS…”;  
· Primul parteneriat public-privat semnat direct între 
colectorii de deșeuri...
· Зарубежный опыт раздельного сбора отходов 
необходим....!  
· O politică nouă promovată de Ministerul Economiei 
privind „Autonomia energetică locală”.

DIN ACTIVITATEA INSPECTORATULUI ECOLOGIC 
DE STAT (INFORMAŢII DIN TERITORIU)
· Campania: „Fii un promotor al protecţiei mediului și 
sănătăţii populaţiei ….!
· Ilie CALISTRU: „Fii un exemplu pentru comunitate!”
· Denis USTUROI: „Colectarea deșeurilor, o verigă, care 
nu este sufi cient dezvoltată la nivel local”.
· Ecologiștii la Ora Planetei în Republica Moldova;  
· Am întrat în perioada de prohibiţie;
· Bilunarul Ecologic de salubrizare de primăvară; 
· De ce tăiaţi dacă nu aţi plantat!

CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAŢIE
· Лера ВОЛЬНАЯ, „Атаки–город Будущего”;                                 
· Un proiect de perspectivă ignorant de juriul Olimpiadei …! 
· O crimă ecologică comisă de autoritatea publică …

MICUL ECOLOGIST
· Eviniment: 1 IUNIE Ziua Internaţională a Copilului;
· Mesaj către reprezentanţii generaţiei tinere ...”;
· Micul Ecologist invită copiii din grădiniţe și elevii …!;
· Viitorul începe Azi! De tine depinde!;
· O poveste despre deșeul aruncat; 

ACTUALITĂŢI DIN ŢĂRILE UE
· Succesele Germaniei în domeniul biogazului …
· Germania vrea să elimine ţintele de reciclare.
· Care din ţări susţine și care blochează politica UE 
privind deșeurile!
· Campania de abonare 2017.  

Moldova va deveni un colector european de 
uleiuri alimentare uzate

1 iunie – Ziua Inter ațională a Copilului

2

4

9

14

34

41

49

53



2    |   Managementul Deşeurilor   |   mai 2017

Şase ani pierduţi în 
aşteptarea Legii privind 

deşeurile

EDITORIALEDITORIAL

G
reu se poate explica de ce Republica Moldo-

va a transpus cu mare întârziere Directiva 

2008/98/CE la legislaţia naţională, de ce cu 

greu se implementează managementul deșeurilor în zo-

nele rurale, de ce nu s-au închis o parte din gropile de 

gunoi care poluează excesiv mediul ambiant, de ce nu 

se vrea implementarea colectării selective, de ce nimeni 

din clasa politică nu vorbește la noi despre obiectivele 

dar și realizările UE in domeniul reciclării deșeurilor, 

trecerea la o economie circulară, etc. De ce nimeni din 

ministerele de profi l nu vorbesc despre ţintele care nu 

sunt prestabilite în cadrul Strategiilor naţionale privind 

crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor 

și substanţelor chimice, care să contribuie la reducerea 

cu 30% a cantităţilor de deșeuri depozitate și creșterea 

cu 20% a ratei de reciclare până în anul 2023 și crește-

rea gradului de reutilizare și recuperare a ambalajelor cu 

20% până în anul 2027. Despre aceste ţinte noua Lege 

privind deșeurile nici nu-și amintește...

La ora actuală, problemele de gestionare a deșeuri-

lor sunt multe și foarte complexe. Deșeurile municipale 

și cele biodegradabile, deșeurile de ambalaje și DEEE, 

gunoiștile, staţiile de sortare și infrastructura de colec-

tare selectivă, sunt numai câteva din problemele cu care 

se confruntă autorităţile publice centrale și locale. S-au 

scurs peste șase ani de zile de când Ministerul Mediului 

a înaintat Parlamentului un proiect de Lege privind de-

șeurile, care cu mare greu a fost aprobat în 29.07.2016 

și publicat cu mare întârziere în Monitorul Ofi cial la 

23.12.2016. A venit momentul să ne asumăm o poziţie 

clară și tranșantă la acest subiect cum și ce să facem pen-

tru a schimba situaţia în domeniul gestionării deșeurilor, 

ne cătând la faptul că această lege nu prezintă pe deplin 

realitatea la zi ci mai mult un document teoretic decât 

practic. Trebuie să încercăm să transpunem iniţiativele 

noi cât se poate de mult în realitate. Ne dorim să trăim 

într-o societate în care deșeurile să fi e recunoscute și 

utilizate ca resursă, o societate a reciclării, compostării, 

valorifi cării, în care gropile de gunoi să fi e destinate strict 

deșeurilor nereciclabile. Vrem o societate în care econo-

mia circulară să devină o opţiune viabilă.

Legea nr. 209 privind deșeurile trebuie, înainte de 

toate, să asigure un cadru legislativ coerent pentru toţi 

cei implicaţi în “traseul deșeurilor”, iar modul de relaţi-

onare între aceștia trebuie să fi e clar și transparent. În 

plus, experienţa de până acum ne-a arătat că nivelul obli-

gaţiilor trebuie să fi e unul echilibrat pentru toţi consti-

tuenţii, pentru că riscurile se fac simţite la nivel de sis-

tem și la nivel de ţară dacă lipsește o lege bine gândită, 

obiectivă reieșind din situaţia reală în care trăim. În caz 

contrar, o asemenea lege nu va aduce nimic bun în do-

meniul gestionării deșeurilor. Noua lege vine și cu câteva 

prevederi majore.  

Cele mai importante aspecte ale noii legi sunt cele 

legate de extinderea colectării selective la nivel naţional 

până în 2018, care prevede introducerea sistemelor de 

colectare separată a hârtiei, sticlei, metalelor și maselor 

plastice, pregătirea reutilizării și reciclării acestor fl uxuri 

de deșeurilor, precum și valorifi carea materială până în 

2020. Frumos spus, dar prin care sisteme vom efectua 

colectarea selectivă și din care surse fi nanciare vom crea 

infrastructura respectivă în decurs de doi ani de zile în 

toate localităţile rurale? Vom dovedi oare să ne pregătim 

pentru colectarea, reciclarea și valorifi carea fl uxurilor de 

deșeuri în această perioadă scurtă și accelerată de timp?

 Pentru noi, moldovenii, care speram la o ţară curată 

fără deșeuri și mizerie, o ţară a colectării deșeurilor pe 

fracţii și creării unei industrii noi de reciclare, de trecere 

de la o economie liniară la una circulară, anii 2012-2017 

au fost ani pierduţi în domeniul gestionării deșeurilor. 

Am activat 20 de ani în conformitate cu Legea privind 

deșeurile de producţie și menajere, și mari succese în 

acest domeniu n-am avut. Pentru cei care pe timpuri se 

mai ocupau la nivel de minister de problemele de colec-

tare și reciclare a deșeurilor, pentru cei care mai sperau 

că Republica Moldova se va alinia la politicile europene, 

la moment nu mai activează în cadrul ministerului, în lo-

cul lor fi ind angajate persoane tinere fără experienţă în 

domeniu. În acești șase ani de zile tinerii angajaţi au acu-

mulat o experienţă și iarăși în baza actelor legislativ-nor-

mative vechi. În această perioadă au avut loc și schimbări 

triple și în cadrul conducerii de vârf a ministerului, înce-

pând cu miniștrii, vice miniștrii și terminând cu șefi i de 

direcţii. Fiecare echipă venea cu scopul de a implementa 

politici și practici noi în domeniul deșeurilor, reguli eu-

ropene în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Însă, 

situaţia politică nu le-a permis să-și realizeze scopurile, 

fi ind eliberaţi din funcţie cu numirea altora la fel necom-

petenţi în domeniul protecţiei mediului, și cel de gestio-

nare a deșeurilor. Adeseori auzeam impresiile specialiș-

tilor din cadrul ministerului veniţi de după hotare, care 

povesteau despre modul în care se organiza colectarea 
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ACTUALITĂŢI PE SCURTACTUALITĂŢI PE SCURT
Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, 

a avut o întâlnire cu cetăţenii raionului Ialovenia avut o întâlnire cu cetăţenii raionului Ialoveni

Evaluarea iniţială privind implementarea Convenţiei Evaluarea iniţială privind implementarea Convenţiei 
Minamata cu privire la Mercur în Republica MoldovaMinamata cu privire la Mercur în Republica Moldova

Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, a întreprins o 

vizită de lucru în raionul Ialoveni, unde s-a întâlnit cu vi-

cepreședintele  raionului, primarii satelor, reprezentanţii 

serviciilor desconcentrate în teritoriu, funcţionarii Consi-

liului raional cât și cu cetăţenii. Vizita a fost organizată 

întru executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

78 din 12.02.2010 „Privind stabilirea zilei de audienţă și 

de întâlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor 

autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii”.

Reprezentanţii autorităţii publice locale au pus în dis-

cuţie principalele probleme din domeniul mediului cu care 

se confruntă localităţile raionului, printre care: implemen-

tarea serviciilor de gestionare a deșeurilor   și lichidarea 

gunoiștilor neautorizate, asigurarea cu apă potabilă și ser-

vicii de canalizare, modernizarea staţiilor de epurare,  dar și 

încălcările făcute de către arendașii de păduri. În discursul 

său, Ministrul Valeriu Munteanu a informat participanţii la 

întrunire despre direcţiile prioritare de activitate ale minis-

terului, despre provocările din sectorul  de aprovizionare cu 

apă și canalizare în Republica Moldova,  despre  necesitatea 

construirii staţiilor de sortare și depozitare a deșeurilor, dar 

și despre sporirea rolului educaţiei ecologice a cetăţenilor.

În cadrul întrunirii, au fost dezbătute un șir de su-

biecte de actualitate precum Acordul de explorare a 

resurselor de petrol și gaze naturale, pentru care Mi-

nistrul Mediului a dat asigurări că acest acord nu va 

aduce niciun prejudiciu cetăţenilor sau naturii, după 

cum vehiculează intenţionat alte surse pentru a discre-

dita acest proiect. Un alt subiect pentru care ministrul 

a făcut precizări este intrarea în vigoare a noile pre-

vederi  ale Legilor nr. 417 și 418 din 2015, prin care 

primarii, viceprimarii și specialiștii desemnaţi de edili 

au deja și statut de agenţi constatatori. Modifi cările fă-

cute în Codul Contravenţional le vor permite să întoc-

mească procese verbale și să sancţioneze cetăţenii care 

încalcă legislaţia, precum și agenţii economici care ri-

dică construcţii neautorizate sau comercianţii stradali.

La fi nalul vizitei, ministrul mediului a apreciat interesul și 

implicarea participanţilor privind soluţionarea probleme-

lor de mediu, menţionând faptul că Ministerul Mediului, 

este dispus, în măsura posibilităţilor, să ofere suportul 

necesar pentru realizarea proiectelor în curs și a iniţiati-

velor noi ce ţin de protecţia mediului.

Valeriu Munteanu, alături de Giovanna Chiodi Mo-

iré, reprezentantă UNEP (Programul Naţiunilor Unite 

pentru Mediu) au susţinut o conferinţă de presă dedicată 

ratifi cării Convenţiei de la Minamata privind mercurul 

și fi nalizarea proiectului GEF/UNEP „Evaluarea iniţială 

privind implementarea Convenţiei de la Minamata cu pri-

vire la Mercur în Republica Moldova”.

În deschiderea conferinţei, Valeriu Munteanu a men-

ţionat că Republica Moldova și-a asumat angajamentul 

ferm de a promova iniţiativa globală de reducere a im-

pactului mercurului asupra mediului și sănătăţii umane. 

În acest sens, la data de 30 martie 2017, Parlamentul a 

votat proiectul de ratifi care a Convenţiei, iar de la 1 ia-

nuarie 2021 va fi  interzis importul, plasarea pe piaţă și 

exportul de produse cu adaos de mercur. Printre activită-

ţile realizate de către ministerul Mediului în cadrul pro-

iectului sunt următoarele: evaluarea și cuantifi carea sur-

selor de poluare cu mercur, evaluarea cadrului legislativ 

și instituţional pentru prevenirea și controlul poluării cu 

mercur, precum și evaluarea infrastructurii de gestionare 

a mercurului.

Deși Republica Moldova nu produce mercur, anual, 

pe piaţa internă sunt plasate un șir de produse cu conţi-

nut de mercur, cum ar fi : tuburi fl uorescente, baterii și 

acumulatori, dispozitive de măsurare, care, dacă nu sunt 

tratate în mod corespunzător, prezintă un risc sporit. Nu-

mai în anul 2014, pe piaţa Republicii Moldova au fost pla-

sate următoarele cantităţi de produse cu mercur:



POZIȚIA OFICIALITĂȚILORPOZIȚIA OFICIALITĂȚILOR

Ribichini OSCAR,

MANAGER, EXPERT INTERNAŢIONAL ÎN DOMENIUL DEȘEURILOR

RIBICHINI OSCAR, italian după naţionalitate, manager, expert internaţional în domeniul 

deșeurilor are drept scop să ajute persoanelor implicate în domeniul colectării separate 

a deșeurilor alimentare uzate produse în sectorul public și privat. D-ul OSCAR este un 

oaspete mult așteptat de către moldoveni, specialiști în domeniul colectării separate a 

deșeurilor alimentare uzate și fi ecare vizită a lui în Moldova reprezintă un interes deosebit 

pentru cei care doresc să afl e mai multe despre metodele și tehnologiile utilizate în Italia 

și aplicarea lor în condiţiile Moldovei.
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MD: Care e situaţia in Europa privind deșeurile?

Ribichini Oscar: Trăim cu toții într-o lume care se 

afl ă în continuă schimbare. În Europa tot ce e legat de 

deșeuri este complet reglementat, în fi ecare zi noile teh-

nologii perfecționează situația. Cea mai mare parte din 

deșeuri sunt transformate în materie primă secundară 

devenind apoi produse puse în circuitul economic. Aceste 

produse la rândul lor sunt din nou reutilizate în alte pro-

duse, etc. Ar fi  fost un mare păcat să irosim nechibzuit 

aceste resurse. În Europa cine produce deșeuri plătește 

o taxă, recuperarea și reutilizarea deșeurilor creează noi 

locuri de muncă și îmbunătățește economia țării. Aici, în 

Moldova, aveţi încă multe lucruri de făcut, dorim ca fi eca-

re cetăţean să conștientizeze despre faptul ca uleiul uzat 

este un deșeu foarte toxic și nociv pentru sănătate, acest 

ulei nu poate și nu trebuie să polueze mai întâi sistemul 

de canalizare, apoi gunoiștile și în fi nal apa. Fiecare din 

noi trebuie să fi e responsabil pentru protecţia naturii.

MD: În ultimul timp aţi vizitat repetat fi rma SRL 
„BioEcOil” și aţi efectuat o serie de întâlniri în câteva 
orașe din ţară. Care a fost scopul acestor întâlniri și 
care sunt semnalele pe care le-aţi primit din partea 
participanţilor? 

Ribichini Oscar: Da, întradevăr, în acest an am avut 

trei întâlniri ofi ciale de conștientizare privind situaţia rea-

lă în ceea ce privește producerea uleiului alimentar uzat 

și metodele de colectare. Prima vizită a fost la Drochia, 

unde am făcut cunoștinţă cu creatorii unui Centru de 

colectare separată a deșeurilor alimentare uzate, urmă-

toarea la Cahul unde ne-am întâlnit cu cei mai mari pro-

INTERVIU

Moldova poate deveni un colector 
european al uleiului alimentar uzat!

„SRL BioEcOil” este singura organizaţie de preluare a deșeurilor provenite din uleiuri alimen-

tare (vegetale) uzate în procesul de preparare a produselor alimentare de către persoanele fi zice și 

juridice, agenţii economici locali. SRL „BioEcOil” a fost fi inţată în anul 2016 la iniţiativa unui grup 

de specialiști activi, care au înţeles importanţa protecţiei mediul înconjurător și si-au asumat respon-

sabilităţile ce decurg din normele de aplicare a Legii privind deșeurile. Ei sunt cei care suportă toate 

pierderile ce pot apărea în activitatea organizaţiei, iar profi tul, atunci când el exista, va fi  reinvestit 

în totalitate în domeniul colectării separate a uleiurilor alimentare uzate. Despre investiţii, despre 

problemele legate de deșeurile uleiurilor alimentare uzate, dar și despre experienţa Italiei în materie 

de gestionare a deșeurilor alimentare uzate am vorbit cu Ribichini Oscar, într-un interviu pe care vi-l 

prezentăm în continuare, MD.

POZIȚIA OFICIALITĂȚILORPOZIȚIA OFICIALITĂȚILOR
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MANAGEMENTUL DEȘEURILORMANAGEMENTUL DEȘEURILOR

E cunoscut faptul că orice lege trebuie să fi e func-

ţională. Interesul nostru al tuturor este ca legea cu 

mecanismele ei de aplicare să ducă cu adevărat la 

creșterea gradului de colectare selectivă, de reciclare 

și valorifi care a deșeurilor. 

Atenţie! Până în 2018 este necesar introducerea 

sistemelor de colectare separată a hârtiei, sticlei, me-

talelor și maselor plastice, iar până în 2020 pregătirea 

pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor… Aceste 

obiective trebuie să fi e implementate și în mediul ur-

ban, și în cel rural, un lucru destul de complicat pentru 

ţară, având în vedere că avem acum foarte puţine loca-

lităţi rurale în care se colectează deșeurile nemaivor-

bind de colectarea selectivă a acestora. Datoria auto-

rităţilor centrale și locale este de a crea un mecanism 

legislativ în baza prezentei legi care ar permite funcţi-

onarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor, 

precum și a unui sistem de informare, conștientizare 

și educare a populaţiei în domeniul gestionării cores-

punzătoare a deșeurilor. 

Au trecut șase luni de la publicarea Legii nr. 209 

privind deșeurile în „Monitorul Ofi cial al Republicii 

Moldova” și acest eveniment nu a avut același ecou ca 

legile anterioare aprobate pe timpuri. Motivul cred că 

ar fi  fost acela că mulţi dintre noi nu au înţeles con-

ţinutul acestei legi. Constat cu mare regret că acum, 

când suntem la jumătate de cale până la implemen-

tarea acestei legi, nu se cunoaște legislaţia în rândul 

celor implicaţi în acest proces, în rândul autorităţilor 

publice locale, producătorilor și importatorilor de am-

balaje puse pe piaţă, colectorilor și reciclatorilor etc. 

Mulţi au auzit de această lege actuală, însă acţiuni de 

informare și conștientizare a persoanelor implicate în 

acest proces nu au avut loc. Motivul cred că ar fi  acela 

că legea actuală, este cum este, adică puţin neclară. 

De exemplu, la ora actuală nu se știe câţi producători 

și importatori de produse ambalate sunt în Republica 

Moldova și ce cantitate este pusă pe piaţă și cât trebuie 

să se colecteze și să se recicleze? Cine colectează și cât 

colectează se știe foarte puţin, dar cât ar trebui să se 

colecteze sau cât ar trebui să se recicleze sau să se va-

lorifi ce de fi ecare agent economic, nu se știe, întrucât 

nu mai există ţinte concrete a colectorilor și reciclato-

rilor de deșeuri, iar obligaţia de a declara autorităţilor 

de statistică și de mediu despre aceste activităţi nu 

sunt respectate. Mai mult decât atât, în lege nu s-a ţi-

nut cont în primul rând de realitatea socio-economică 

din ţară, de lipsa unei infrastructuri ce ţine de imple-

mentarea managementului integrat al deșeurilor, de 

lipsa unui mecanism de informare, conștientizare și 

educaţie a populaţiei în domeniul respectiv. 

Începând cu acest număr Revista „MD” va încerca 

pe tot parcursul anului să își familiarizeze cititorii săi, 

publicul larg cu conţinutul Legii nr.209 privind deșe-

urile, prezentând comentarii la articolele de bază cu 

care se confruntă zilnic autorităţile publice locale, „ac-

torii” implicaţi în procesul de gestionare a deșeurilor.

Să luăm cunoștinţă: Legea nr. 209 
privind deșeurile, trebuie să fi e 

implementată,dar cum? 
Comentarii…

Legea privind deșeurile — 

se  prezintă spre studiere și implementare!

Partea I

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 209 din 29.07.2016

privind deșeurile

Capitolul I

 DISPOZIŢII GENERALE

 Lege nr. 209 privind deșeurile cuprinde X Capitole 

și 68 de articole sau cu II capitole mai multe și cu 40 ar-

ticole mai mult faţă de Legea 1347-XIII privind deșeurile 

de producţie și menajere, consacrate problemelor ce ţin 

de gestionarea corespunzătoare a deșeurilor la nivelul 

tuturor autorităţilor implicate în acest proces și stabileș-

te bazele juridice, politica de stat și măsurile necesare 
pentru protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei prin 
prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate 
de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea 
efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea efi -
cienţei folosirii acestora. 
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La deschidere forumului, Inga Podoroghin, secreta-

rul de stat al Ministerului Mediului, a vorbit despre pache-

tul de măsuri privind implementarea legislaţiei ecologice 

în domeniul gestionării deșeurilor și despre intensifi carea 

activității de colectare și reciclare a deșeurilor, implemen-

tării managementului integrat al acestora, precum și de 

reutilizare a deșeurilor c u benefi cii atât pentru mediul 

înconjurător, cât și pentru economie. 

O dezbatere pe tema „Perspectivele Dezvoltării 

Asociaţiei Naţionale pentru Managementul Deșeuri-

lor Solide în Republica Moldova” a fost prezentat de 

către Alian LIPTAC, care în raportul său a menţionat că 

MOLDSWA este prima asociaţie în Republica Moldova 

care are ca principal obiectiv de activitate introducerea 

unui management integrat al deșeurilor în regiunile Mol-

dovei, precum și recuperarea și reciclarea deșeurilor. În 

activitatea sa, MOLDSWA sprijină pe larg introducerea 

progresului tehnic și știinţifi c în domeniul managemen-

tului integrat al deșeurilor ceea ce s-a demonstrat în pro-

cesul implementării proiectelor-pilot în ţară. Prin aceste 

activităţi, a crescut gradul de confort a calităţii vieţii locu-

itorilor, se asigură o protecţie a mediului și a conservării 

mediului înconjurător, reprezintă interesul cetăţeanului 

prin toate activităţile pe care le desfășoară. O reușită a 

Asociaţiei, este că ea a devenit recunoscută la nivel na-

ţional și internaţional. Astfel, MOLDSWA a încheiat un 

protocol de colaborare cu Ministerul Mediului (31 mar-

tie 2015), este membra ISMA, care îi permite accesul la 

ultimele noutăţi în domeniul mediului de informaţii, știri, 

soluţii, tehnologii și echipamente cu o efi cienţă ridicată 

și se folosește de un sprijin în implementarea de proiecte 

și accesarea de fonduri pentru noile proiecte în domeniul 

managementului deșeurilor. Un capitol separat a fost 

consacrat principalelor domenii de interes propunân-

du-și realizarea unor departamente în care să activeze 

specialiști de înaltă califi care în jurul cărora să fi e create 

comisii sectoriale, care să reprezinte un partener de di-

alog pentru autorităţi în implementarea unor strategii în 

domeniu. S-au propus 8 Departamente pe diferite dome-

nii de activitate, nefi ind luat în consideraţie cel ce ţine de 

informare, conștientizare și educaţie ecologică a popula-

ţie cu care se confruntă mai des specialiștii Asociaţiei în 

procesul de efectuare a studiilor de fezabilitate. 

În raportul său dl Alian LIPTAC s-a oprit asupra 

obiectivelor și activităţilor pe care le întreprinde Asocia-

ţia în ultima perioadă de timp. Ele sunt destul de diferite 

Eveniment

Forumul: „Perspectivele Dezvoltării 

Asociaţiei Naţionale pentru 

Managementul Deșeurilor Solide 

în Republica Moldova”

Forumul „Perspectivele Dezvoltării Asociaţiei Naţionale 

pentru Managementul Deșeurilor Solide în Republica Moldo-

va” din data de 01 februarie 2017 organizat de Asociaţia Na-

ţională din Republica Moldova pentru Deșeuri Solide în par-

teneriat cu Ministerul Mediului a fost un succes din punctul 

nostru de vedere necătând la unele probleme reale cu conse-

cinţe grave pentru ţara noastră privind gestionarea necores-

punzătoare a deșeurilor solide în Republica Moldova.

La acest eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai 

Asociaţiei pentru Managementul Deșeurilor, reprezentanţi 

ai ministerelor interesate, precum și reprezentanţi din 

străinătate, organizaţii nonguvernamentale, operatori de 

salubritate, colectori. MD
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Care sunt cauzele 

unei asemenea indiferenţe? 

După cum v-am informat anterior la începutul lunii 

martie 2017, conform Regulamentului privind organiza-

rea și desfășurarea Campaniei „Fii un promotor al pro-

tecţiei mediului și sănătăţii populaţiei în comunitatea 

pe care o conduci”, aprobat de către Inspectoratul Eco-

logic de Stat, primăriile trebuiau să se înscrie în această 

campanie iar susţinătorii acesteia să predea bateriile și 

acumulatorii uzaţi în cutiile speciale de colectare situate 

în magazine, școli, întreprinderi, grădiniţe etc. Pentru 

a îmbunătăţi calitatea mediului și a sănătăţii populaţiei 

am început cu drag să ne asociem în susţinerea activă a 

campaniei organizată de IES de comun acord cu Revista 

„Managementul Deșeurilor” sub patronajul Ministerului 

Mediului. Cu părere de rău nu toţi au înţeles scopul și 

avantajele acestei Campanii. Organizatorii locali ai aces-

tei acţiuni sunt Agenţiile și Inspecţiile Ecologice teritoria-

le și Primăriile locale, care au fost obligaţi să organizeze 

și să desfășoare la nivel local aceste activităţi, care se 

tergiversează până la momentul de faţă. Primarii explică 

această situaţie prin lipsa de informaţie, la rândul său și 

DIN  ACTIVITATEA  INSPECTORATULUI  ECOLOGIC  DE  STAT                                                                               DIN  ACTIVITATEA  INSPECTORATULUI  ECOLOGIC  DE  STAT                                                                               
Prin grele zile trec astăzi inspectorii de me-

diu din cadrul IES, care se afl ă zi și noapte la stra-
ja securităţii statului în momentele de cumpănă 
prin care  a trecut și continua să se simte durerea 
poporul nostru în rezultatul dezastrului ecologic 
care s-a abătut asupra noastră în zilele de Sărbă-
tori Pascale din 20-21 aprilie 2017, fi nalizându-
se cu  calamităţi naturale și pierderi materiale 
și fi nanciare uriașe atât pentru chișinăuieni cât 
și pentru populaţia din Centru și Sudul ţării. La 
etapa actuală este important ca autorităţile terito-
riale de mediu în comun cu APL să implementeze 

acţiuni de salubrizare a localităţilor, să evidenţie-
ze și unele acţiuni, care contravin situaţiei create 
în rezultatul calamităţilor naturale, nefi ind carac-
teristice prevederilor legale. O altă situaţie confi r-
mă necesitatea continuării activităţilor începute 
până la dezastrul ecologic, cum  ar fi  organizarea 
campaniei privind colectarea deșeurilor din bate-
rii și acumulatorii portabili uzați, „Cea mai verde, 
mai salubră și mai amenajată localitate”, „Râu 
curat de la sat la sat” etc. În continuare vă pre-
zentăm un set de materiale la tema propusă. MD 

Campania: „Fii un promotor 
al protecţiei mediului și să-
nătăţii populaţiei în comu-

nitatea pe care o conduci” – 
are un început nereușit!

În atenţia primarilor!

IES în comun cu A.O. „AVD” a lansat prima ediţie a Campaniei „Fii un promotor al protecţiei mediului și 
sănătăţii populaţiei în comunitatea pe care o conduci” sub patronajul Ministerului Mediului adresată celor peste 
900 de primării din Republica Moldova. Timp de 9 luni, în perioada 01 martie-30 decembrie 2017, primăriile 
din ţară au fost invitate să se înscrie pentru prima dată în această Competiţie pentru a dovedi că sunt în stare 
de a crea cele mai bune condiţii și cea mai performantă sistemă de colectare separată a deșeurilor din bate-
rii și acumulatori portabili uzaţi. Campania este un proiect care ne onorează și în același timp implică unele 
eforturi suplementare de a ne autodepăși până la urmă. În același timp regretăm faptul că la momentul actual 
sunt înscrise în această Campanie doar câteva primării, care conștientizează necesitatea implicării societăţii în 
această „Luptă” de a curăţa mediul de produsele toxice care poluează mediul și sănătatea populaţiei. Campania 
se adresează în exclusivitate autorităţilor locale, primăriilor din toate localităţile din ţară și solicită implicarea 
activă a fi ecăruia în susţinerea acestei acţiuni de importanţă naţională, debarasându-ne astfel de indiferenţa 
acumulată de zeci de ani. MD
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4 aпрeля 2017 года, газета «Аргументы и Факты в 
Молдове» опубликовало на ее страницах статью ,»Атаки-
город Будущего», автор статьи Лера ВОЛЬНАЯ которая 
написала о состояние дел во всех областях социально-
экономической и культурной  жизни этого маленького 
города  на севере Молдовы, руководимым г-ном Василия 
ТРАГИРА, примаром города  Атаки. Прочитав данный 
материал о деятельности этого руководителя пришёл 
к выводу о том, что было бы интересно чтобы  наши 
примары, читатели журнала «Маnagementul  Deşeurilor» 
узнали о добрых делах, сделанных в своё время для своих 
горожан, которые не по его вине были закрыты с после-
дующими ликвидациями министерством просвещения и  
другими руководящими деятелями страны. Информиро-
вание общественности о таких энтузиастах необходимо, 
потому что очень мало материалов пишется в последнее 
время об этой категории людей, больше их критикуют 
по разным проблемам, чем говорят доброе слова о них. 
Есть о чем критиковать  и Василия Пантелемоновича, но 
на сей раз газета рассказала читателю каким является 
настоящий примар в повседневной жизни особенно в 
таком городе как Атаки, где проживают более десяти 
национальностей. МД

Примар Атак с 16-летним стажем Василий ТРАГИРА 
уверен, что этот город ничем не хуже других. Живут здесь 
люди гордые, которые в ноги никому кланяться не будут. 
Поможет центр финансами – спасибо. А нет — самим при-
дётся искать. И хотя денег для реализации многих соци-
альных программ катастрофически не хватает, примар, 
его команда и многие жители уверены, что Атаки – город 
будущего.

Общее достояние севера
Атаки отличаются от других городов этническим 

многообразием, а  еще тем, что  99% населения являются 
носителями русского языка. Именно на этом языке и про-
исходит общение. Около половины жителей – украинцы. 
Ну а далее перечислять — пальцев не хватит. Естественно, 
«духу времени» — европейской направленности город не 
совсем соответствует, но так уж складывалось веками, что 

поддержку здешние жители искали именно на Востоке, а не 
на Западе. А от истории никуда не уйдешь.

Эта земля настолько пропитана памятью о  разных 
исторических событиях, что слушать и  слышать ее надо 
внимательно. И  для туристов здесь можно создать рай, 
только их надо сначала привлечь. И дело не только в ин-
фраструктуре, но и в политической стабильности. Боятся 
туристы ехать в страну, где в любой момент могут вскипеть 
страсти. Но туризм для Атак – направление перспективное.

- История Атак корнями уходит даже не в  века, а  в 
тысячелетия, — говорит Василий Трагира. — Когда-то это 
был портовый город, в котором бурно шла торговля. Здесь 
насчитывалось  17  синагог. В  селе Лядово есть два уни-
кальных монастыря XVII века, вырубленные в скале, – это 
сокровищница славян. Рядом — женский монастырь села 
Каларашовка. Чуть дальше, в сторону Кривы, — известные 
всему миру пещеры. В сторону Сорок – крепость. Все наши 
исторические места связаны между собой и являются об-
щим достоянием.

У нас много неразведанных, неизученных мест. Мало 
кто знает, что у нас восемь дней стоял Петр Первый, а Хо-
тинское восстание — это Атакское восстание. У  города 
когда-то были и другие названия: Слободка, Таможенный 
камень и др. Была версия, что Отаки происходит от турец-
кого слова отак – базар. Но в старых церковных книгах мы 
прочли название на кириллице – Атаки. Недавно нашли 
древний каменный крест, которому, как предполагается, 
более двух тысячелетий. Но никто этой находкой не заин-
тересовался. Так и стоит археологическая диковинка возле 
дороги, и никому она, оказывается, не нужна.

Недавно при строительстве частного дома были най-
дены останки неизвестного советского солдата, погибшего 
в годы Великой Отечественной Воины. Они были переза-
хоронены, а память воина увековечена памятником Неиз-
вестному солдату, который был открыт 9 Мая. Этот жест 
достоин уважения.

«Мы уничтожаем будущее в человеке!»
В наше время сложно строить какие-то планы, по-

скольку ситуация в стране настолько нестабильна, что по-
рой штормит. Всё начинают делить по цветам, т. е. по пар-

Лера ВОЛЬНАЯ, материал из №30 АиФ в Молдове     

Атаки–город Будущего!
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În data de 25-26 februarie curent a avut loc la 

Chișinău, Olimpiada republicană la Ecologie. Evenimen-

tul a avut loc în incinta Liceului Teoretic cu Profi l Real 

„Mihai Marinciuc”, unde au fost prezenți elevii mai mul-

tor licee de pe  tot teritoriul Republicii.

La ediția din acest an a Olimpiadei Republicane la 

Ecologie au fost înaintate 30 de proiecte reprezentate de 

64 elevi din 23 de raioane și municipii.

Elevii participanţi la Olimpiada Republicană la Eco-

logie, având ca îndrumător un profesor, au elaborat, indi-

vidual sau în grup, un proiect științifi c în care au efectuat 

o cercetare în domeniul ecologiei, în rezultatul căruia au 

propus idei inovatoare pentru soluționarea unei proble-

me de mediu.

Unul din cele 30 proiecte prezentate la Olimpiada 

Ecologică republicană a fost și a lui Alexandru MERE-

NIUC, elev a clasei a X-a IP Liceul Teoretic „Ștefan cel 

Mare”, orașul Drochia. S-a numit proiectul „Uleiul ali-

mentar uzat - sursă de poluare toxică”, o lucrare foarte 

frumoasă, bine gândită cu perspectivă, pornind de la ele-

vii, profesorii liceului și ajungând până la specialiștii de 

profi l (SRL „BioEcOil”) din mun. Chișinău. Acţiunile care 

au urmat pe parcursul pregătirii acestui proiect confi rmă 

că organizatorii acestuia sunt persoane responsabile faţă 

de mediul înconjurător, insufl aţi de dorinţa de a-și aduce 

fi ecare și toţi împreună, contribuţia la reducerea cantita-

tivă a deșeurilor periculoase ajunse la gropile de gunoi. 

Prin acest proiect, elevii și-au pus ca scop să contribuie 

la conservarea resurselor naturale, cât și la menţinerea 

unui mediu mai curat și mai sănătos. Membrii juriului 

au solicitat de la elevi să prezinte proiectele sale în mod 

convingător și despre importanţa acestuia în domeniul 

ecologiei. 

Rezultatele concursului în viziunea membrilor juriu-

lui sunt afi rmative iar deținătorii diplomelor de gradul I, 

II, III și mențiune au primit premii bănești în valoare de 

1000 lei, 800 lei, 600 lei și, respectiv, 400 lei, oferite de 

Agenţia Naţională pentru Curriculum și Evaluare. Totul 

a fost frumos, învingătorii au rămas mulţumiţi iar ceilalţi 

participanţi au cam rămas nedumeriţi cu un sentiment 

de tristeţe de atitudinea juriului faţă de unii participanţi. 

Mă refer la un singur caz ce ţine de prezentarea proiectu-

lui de către elevul clasei X IP Liceul Teoretic „Ștefan cel 

Mare”, orașul Drochia. Regretăm că membrii juriului așa 

și nu au înţeles obiectivele și importanţa acestui proiect 

ecologic de perspectivă pentru mediu și sănătatea popu-

laţiei, propus de un tânăr elev, care a constatat unde se 

aruncă deșeurile toxice de la utilizarea uleiului alimentar 

Un proiect de perspectivă ignorat de 

juriul Olimpiadei  Ecologice Republicane! 

изводственной и социальной жизни, будь то культурной,  
благоустройством или управлением  бытовыми или про-
изводственными отходами.  Для ясного понимания целей, 
для восприятия новых идей, для квалифицированного раз-
бирательства в возникающих ситуациях и для принятия по 
ним обоснованных решений ему, нужны знаний и опыт. 
В своей работе имею возможность общаться со многи-
ми примарами, и большинство из них очень нуждаются в 
актуальной информации, но финансовые затруднения не 
позволяет её получать. То есть и такая категория примаров, 
которые даже не хотят слушать об этом. Эти работники, 
какправило некомпетентны, не разбираются в сложных 
вопросах, оказываются в унизительной зависимости от 
своего окружения. Они, обычно, чтобы скрыть незнание 
дела, стремятся окружить себя столь же некомпетентными 
людьми и отдалить способных работников. В практике 
руководства известны и такие случаи, когда примар вполне 

компетентен в определеной области знаний, но в процессе 
его деятельности возникают вопросы, в которых он несве-
дущ. В таком случае очень важно обращаться к старшим 
за советом, посоветоваться с людьми при подготовке тех 
или иных решений.  Подобный путь самый правильный. 
Мы должны гордиться тем что у нас имеются такие при-
мары, как Василий Пантелеймонович, которые, несмотря 
на всякие трудности умеют их преодолевать спокойно, без 
предьявления взаимных претензии и условии, действуя 
по принципу: «ты мне – я тебе». К сожалению, такие при-
мары имеются в каждом районе, и очень некрасиво когда 
они ставят свои условия, в отношении подписки на жур-
налы или газеты на тему охраны окружающей среды. Мы 
благодарны тем примарам, которые понимают важность 
этой проблемы и без всяких напоминании решают столь 
важные для каждово из нас вопросы.

Александр ГОЛИК
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Stimaţi prieteni ai revistei!
Revista „MANAGEMENTUL DEȘEURILOR” (MD) este o publicaţie trimestrială 

adresată Autorităţilor Publice Centrale și Locale, serviciilor de salubritate, serviciilor 
specializate de colectare, reciclare, valorificare și depozitare a deșeurilor, instituţiilor 
de învăţămînt, editată de către AO „Asociaţia pentru valorificarea deșeurilor”, în cola-
borare cu Ministerul Mediului.

Dacă pe parcursul anului am avut o abonare redusă, motivul ar fi că mulţi din-
tre primari și agenţi economici nu au înţeles mesajul adresat. Din lipsa mijloacelor 
financiare și „susţinerea” acordată din partea consiliilor municipale și raionale, în pe-
rioada de abonare colegiul de redacţie nu și-a atins scopul. 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 privește infor-
marea cetăţenilor despre noutăţile și utilităţile din domeniul managementului deșe-
urilor, salubrizării localităţilor, nu doar în republică, regiune, raion, dar și în lume. Pe 
paginile revistei se regăsesc diverse interviuri cu autorităţile publice centrale, în care 
sunt prezentate opiniile acestora asupra situaţiei actuale din domeniul gestionării 
deșeurilor, recomandări și propuneri privind implementarea sistemelor de colectare, 
reciclare și depozitare a deșeurilor. 

Revista are și un puternic caracter educativ. Anume prin această revistă se vor 
desfășura campaniile de informare, conștientizare și educaţie a populaţiei în dome-
niul gestionării deșeurilor. Este un ghid pentru primari, agenţii economici, profesorii 
și elevii gimnaziilor și liceelor, privind soluţionarea problemelor de gestionare a deșe-
urilor, cunoașterea normelor legislative din domeniu și educaţia tinerei generaţii etc.

Abonament la revistă

(Indicele publicaţiei) PM 32200

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!

Numai astfel vă asiguraţi că: 
sunteţi întotdeauna la curent cu ultimele știri din domeniul gestionării 
deșeurilor; 
sunteţi informaţi despre cele mai necesare cunoștinţe și activităţi din do-
meniul managementului integrat al deșeurilor, din experienţa acumulată 
privind salubrizarea localităţilor; 
veţi primi la timp și calitativ comentarii și informaţii despre actele legisla-
tiv-normative în vigoare etc.

Puteţi perfecta fișele de abonare la orice oficiu poștal 
din localitatea Dumneavoastră!
Necompletarea, completarea incorectă sau incompletă a fișei de abonare 
poate împiedica transmiterea revistei prin poștă, către dvs.

CAMPANIA DE ABONARE 2017

de învăţământ,

Ministerul Mediului
Inspectoratul Ecologic de Stat

al Republicii Moldova

A.O. „Asociaţia pentru 
Valorifi carea Deșeurilor”
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