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Începutul anului 2019 a marcat 
viața multor oameni, dar și activita-
tea „Asociației pentru Valorificarea 
Deșeurilor”, editor al Revistei „Ma-
nagementul Deșeurilor”. Cu regret 
și multă durere în suflet, am trăit 
pierderea unui om unic, de o valoa-
re de nedescris în cuvinte, Dl. Golic 
Alexandru, Președintele Asociației și 
Directorul Revistei, care a depus un 
efort imens și poate mult prea multă 
abnegație în domeniul pentru care a 
muncit zi și noapte, ultimii 10 ani.  

În speranța unei schimbări po-
zitive, Dl. Golic a reușit să publice  
și să mențină unica revistă de profil 
la nivel național, care tratează pro-
blema deșeurilor sub diverse forme. 
În total a publicat 20 numere de re-
vistă, mai mult de 600 de articole și 
peste o mie de pagini scrise despre 
deșeuri și multe alte probleme legate 
de poluarea mediului.  El a reușit să 
dezvolte o Asociație, care prin inter-
mediul domeniilor sale de activitate 
a devenit un important furnizor de 
soluţii, idei și opinii, destinate pro-
blemelor de management al deșeuri-
lor, atât municipale, cât și industriale 
și totodată o sursă veridică de infor-
mare și soluții de ghidare a societății 
prin conștientizare și educaţie ecolo-
gică în vederea colectării, reciclării și 
valorificării produselor, atunci când 
acestea devin deșeuri. 

Să fii purtătorul de cuvânt al 
implementării managementului in-
tegrat al deșeurilor în Republica 
Moldova, nu este o sarcină ușoară, 
mai ales când sunt foarte puțini cei 
care întradevăr doresc să schimbe 
ceva, sau mai corect spus oameni 
competenți și pregătiți să abordeze 
probleme serioase și să identifice 
soluții pe măsură. De multe ori ne 
întrebăm cum de am ajuns la atât de 

multă mizerie și ignoranță, cum de 
autoritățile nu înțeleg riscul pe ter-
men lung și consecințele dramatice 
ale acestei gestionări iresponsabi-
le a deșeurilor, etc.? Și da, de vină 
suntem toți, indiscutabil, dar totuși 
uneori îmi permit să mai dau vina și 
pe alții, fără a arăta cu degetul (ei, 
cei despre care vorbesc, se vor re-
găsi oarecum în aceste cuvinte…) în 
speranța că sănătatea populației și 
viitorul tinerii generației nu va fi ul-
timul obiectiv în lista de priorități a 
clasei politice, care luptă mereu pen-
tru putere și nu reușesc să împartă 
între ei „jucăria”.  

În ziua de azi, cel mai mare 
dușman al omului este ignoranța. 
Împotriva ei, luptăm zilnic, mizând 
pe ideea că doar o societate infor-
mată  poate schimba viitorul. Anul 
acesta, în cadrul proiectului „Oraș 
curat cu e-Deșeu reciclat”, pe care 
l-am lansat la finele anului 2018, am 
reușit să implicăm în activități priete-
noase mediului peste  30 de instituții 
de învățământ, cu peste 30 mii elevi 
și studenți. Așteptările ne-au fost 
depășite, iar rezultatele înregistrate 

ne conving, că schimbarea nu este 
în cei care guvernează azi, puțin 
probabil să-și schimbe percepțiile, 
schimbarea este în generațiile noi, 
cei care vor deveni promotorii ino-
vării în cadrul unui sistem economic 
circular, în care nimic nu se pierde, 
iar deșeuri nu există. În schimb exis-
tă resurse noi, care de fiecare dată 
sunt reintroduse în noi procese de 
producție, astfel încât nimic nu se 
pierde. 

Mult prea multe s-au făcut, pen-
tru a ne opri, iar în memoria Dl. Go-
lic, suntem obligați să-i continuăm 
activitatea și să promovăm în con-
tinuare un spirit eco-responsabil în 
rând cetățenilor. În acest sens, pe 
parcursul  anului 2019, vom conti-
nua activitatea editorială prin publi-
carea celor 4 numere noi a Revistei 
„Managementul Deșeurilor”, inclu-
siv derularea proiectelor lansate.  
Prin activitățile planificate, vom oferi 
suport informațional și ghidare pen-
tru a educa și crește o generație să-
nătoasă și orientată cu fața spre na-
tură. Să nu uităm că nu putem primi 
mai mult decât dăm și nu avem drep-
tul să ne plângem în momentele difi-
cile, atunci când conștient înțelegem 
că nu am făcut nimic la momentul 
potrivit.

La final, într-un amalgam de 
emoții și trăiri, care m-au invadat în 
momentul în care am scris primul 
meu editorial, țin să mă prezint ca 
noul Director al Revistei și promotor 
al gândurilor și muncii  asidue a unui 
tată, care mereu va trăi în sufletul și 
amintirile mele.

Bahnaru (Golic) aurelia,
doctor în economie, 
Director Revista „Managementul 
Deșeurilor”

În memoria unui om unic, 
alexandru golic,  
Directorul Revistei  

„Managementul Deșeurilor”

Editorial
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Cabinetul de miniștri a aprobat, 
Sistemul naţional de monitorizare 
și raportare a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și altor informaţii re-
levante pentru schimbările climati-
ce. Obiectivul este crearea cadrului 
legal și instituţional pentru monito-
rizarea tuturor emisiilor antropice 
de gaze cu efect de seră și evaluarea 
progresului înregistrat cu privire la 
îndeplinirea angajamentelor naţio-
nale și internaţionale referitoare la 
emisiile în cauză.

În prezentarea proiectului, Mi-
nistrul Agriculturii Dezvoltării Regi-
onale şi Mediului, Nicolae Ciubuc, a 
făcut referinţă la importanţa imple-
mentării acestui proiect, menţionând 
că: „Sistemul respectiv va contribui 
la luarea unor decizii echilibrate şi 
argumentate privind politicile viitoare 
în domeniul atenuării şi adaptării la 
schimbările climatice”.

Aprobarea acestui document in-
clude şi Regulamentul privind institu-
irea şi funcţionarea sistemului naţio-
nal de monitorizare şi raportare; lista 
autorităţilor şi instituţiilor responsa-

bile care fac parte din sistem; lista ga-
zelor cu efect de seră şi potenţialul lor 
de încălzire globală, care vor fi luate 
în consideraţie la inventarierea emisi-
ilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul Regulamentului stabi-
leşte procedura de colectare, proce-
sare şi raportare a datelor cu privire 
la emisiile de gaze cu efect de seră în 
adresa Secretariatului Convenţiei pri-
vind Schimbarea Climei, cu utilizarea 
următoarelor instrumente de rapor-
tare: inventarul naţional al gazelor 
cu efect de seră; raportul naţional de 
inventariere; comunicarea naţională; 
raportul bienal actualizat.

De menţionat că aplicarea siste-
mului propus spre aprobare va contri-
bui la obţinerea datelor necesare eva-
luării şi raportării: angajamentelor 
internaţionale ale Republicii Moldova 
faţă de Convenţia privind schimbarea 
climei, Protocolul de la Kyoto şi Acor-
dul de la Paris; contribuţiei Naţionale 
Determinate la Acordul de la Paris; 
strategiei de dezvoltare cu emisii re-
duse.

Sursa: Guvernul RM                                  

Sistemul național de 
monitorizare și raportare a 
emisiilor de gaze cu efect 

de seră a fost aprobat

Peste 1500 
de oameni au 
participat la 
salubrizarea 
albiei râului Bâc 

Spre regret, cu mult timp în 
urmă, râul Bâc s-a transformat 
într-un canal de deşeuri toxice, 
fapt care expune riscului sănă-
tatea locuitorilor Capitalei. Prea 
puţine acţiuni au fost întreprinse 
spre a remedia situaţia. Cu toate 
acestea, salutăm iniţiativă Pri-
măriei mun. Chişinău, care pe 
data de 16 martie 2019 a reuşit 
să adune peste 1500 de oameni 
în activităţi de salubrizare şi cu-
răţare a albiei râului. 

De dimineaţă, Primarul ge-
neral interimar, Ruslan Codrea-
nu, alături de voluntari şi angaja-
ţii municipalităţii, a participat la 
acţiunea de curăţenie a albiei râ-
ului Bâc pe tronsonul str. Ismail 
- str. Lunca Bâcului.

Timp de două ore, reprezen-
tanţii municipalităţii, ai sectoru-
lui asociativ, agenţii economici, 
elevi şi cetăţeni au colectat circa 
6000 de saci de deşeuri şi au fost 
evacuate 89 de curse de deşeuri. 
Rezultate frumoase obţinute se 
datorează cetăţenilor şi repre-
zentanţilor sectorului asociativ, 
care s-au implicat activ, alături 
de angajaţii serviciilor de salu-
brizare, în acţiunea de curăţenie. 

actualităţi pE scurt
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În conformitate cu prevederi-
le art. 2 al Protocolului Adițional la 
Acordul între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Moldova pri-
vind implementarea programului de 
asistență tehnică şi financiară neram-

bursabilă de 100 milioane de euro, 
cuantumul de 15 milioane de euro va 
fi destinat pentru 4 proiecte în dome-
niul protecției mediului şi adaptării la 
schimbările climatice sau destinate 
reducerii emisiilor de gaze cu efect 
de seră.

Primul proiect ține de elimina-
rea surselor de poluare directă a ape-
lor subterane prin lichidarea fântâni-
lor arteziene deteriorate/abandonate 

şi evaluarea fântânilor neexploatabile 
pentru conservarea lor, care va fi im-
plementat de către Întreprinderea 
de Stat Expediţia Hidrogeologică 
din Moldova şi are un buget total de 
2,650,000 euro. În cadrul proiectului 

vor fi efectuate lucrările de 
conservare sau lichidare a 
900 sonde arteziere am-
plasate pe teritoriul a 26 
raioane ale țării. Pentru 
prima etapă a proiectului 
vor fi lichidate/conservate 
111 sonde arteziene aban-
donate de pe teritoriul 
raioanelor Nisporeni şi 
Hânceşti.

Cel de-al doilea pro-
iect va fi implementat 
de către Primăria mun. 

Chişinău şi are un buget de 10 mi-
lioane de euro şi prezintă soluții de 
adaptare la schimbările climatice 
pentru bazinul râului Bâc. Proiec-
tul are ca scop reducerea impactu-
lui inundațiilor pe o suprafață de 
min. 500 ha din spațiul urban al or. 
Chişinău, şi min. 100 ha din tere-
nurile raionului Străşeni precum şi 
menținerea, pe timp de secetă, a volu-
mului min. 90 000 m3 de apă pe sec-

torul de râu consolidat şi amenajat 
dintre str. Mihai Viteazul şi str. Fere-
deului, or. Chişinău. 

Al treilea proiect ține de restabili-
rea şi menținerea ecosistemelor lăcus-
tre din lunca Prutului de Jos (Manta, 
Beleu), parte componentă a zonei ume-
de RAMSAR. Valoarea totală a proiec-
tului fiind de 1,5 mln de euro. Proiec-
tul prevede reconstrucţia şi refacerea 
regimului hidrologic lacurilor Beleu şi 
Manta, reducerea pierderilor de biodi-
versitate prin îmbunătățirea gestionării 
biodiversității şi a resurselor naturale, 
micşorarea variaţiilor de nivel din la-
curi, micşorarea gradului de colmatare 
şi păstrarea fluxului de păsări migra-
toare, prin îmbunătăţirea condiţiilor 
pentru cuibăritul şi hrana acestora.  

Ultimul proiect se referă la re-
ducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră prin îmbunătăţirea manage-
mentului deşeurilor periculoase în 
Republica Moldova. În acest context, 
urmează ca Întreprinderea de Stat 
,,Centrul de Gestionare a Deşeurilor 
Periculoase”. Valoarea totală a pro-
iectului constituie circa 955 mii de 
euro. Din suma totală țara noastră 
va oferi o cotă de cofinanțare de circa 
105 mii de euro.

România va oferi 15 milioane de euro pentru proiecte 
destinate protecţiei mediului, adaptării la schimbările climatice 
sau reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

UE oferă 5 milioane euro  
pentru dezvoltarea şi 
abilitarea cetăţenilor 
moldoveni

ONG-uri din patru regiuni ale ţării – Nord, Centru, 
Sud şi UTA Găgăuzia – vor primi granturi în valoare totală 
de 3,75 milioane de euro pentru contribuţia lor la anga-
jarea cetăţenilor în procesul de planificare şi prestare a 
serviciilor publice, monitorizarea autorităţilor publice, dar 
şi implicarea activă în procesul decizional local în dome-
niul serviciilor publice. Acest lucru va avea loc prin inter-
mediul proiectului „Abilitarea Cetăţenilor din Republica 
Moldova”, care are o valoare totală de 5 milioane de euro 
şi este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de 
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Prin intermediul acestui proiect, cetăţenii vor fi în-
curajaţi să abordeze problemele de mediu, de sănătate, 
să agreeze împreună cu autorităţile publice priorităţile şi 
soluţiile respectivelor probleme. De asemenea, vor con-

tribui la edificarea capacităţilor instituţiilor publice de a 
utiliza metode participative şi incluzive în procesele de 
luare a deciziilor şi elaborare a politicilor. Participarea şi 
angajarea cetăţenilor în procesul de planificare şi livrare 
a serviciilor publice le va permite acestora să monitorize-
ze activitatea autorităţilor publice şi să se implice activ în 
procesul decizional local. În cadrul proiectului se doreş-
te implicarea a cel puţin 18 ONG-uri şi 1800 de cetăţeni 
care să participe la planificarea politicilor publice locale.
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Proiectul  „Dezvoltarea capacităţilor în  
implementarea responsabilităţii extinse a  
producătorilor în Republica Moldova” a fost finalizat 

Pe data de 6 martie 
2019, la Chișinău a avut 
loc un eveniment dedi-
cat totalizării rezultatelor 
proiectului  ”Dezvoltarea 
capacităţilor în implemen-
tarea responsabilităţii ex-
tinse a producătorilor în 
Republica Moldova”. Eve-
nimentul a fost organizat 
cu suportul Oficiului Pre-
venirea Poluării Mediului, 
având sprijinul financiar 
al Agenţiei Slovace pentru 
Cooperare Internaţională 
și Dezvoltare.

 ”În contextul aderă-
rii Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană şi a 
Acordului de Asociere, in-

tervine o nouă abordare în 
problemele de gestionare 
a deşeurilor, legislaţia eu-
ropeană reprezentând un 
punct de reper în procesul 
de dezvoltarea a noului 
cadru naţional. Legea pri-
vind deşeurile nr. 209 din 
29 iulie 2016, elaborată 
cu suportul Agenţiei Slo-
vace de Mediu, răspunde 
tuturor prevederilor di-
rectivelor UE din dome-
niu şi, cel mai important, 
stipulează noul cadru şi 
rolurile autorităţilor şi 
operatorilor economici, 
stabilind o abordare nouă 
a politicii de mediu prin 
care răspunderea unui 
producător pentru produ-
sul său este extinsă până 
la etapa de post consum 
din ciclul de viaţă al acelui 
produs. Implementarea 
responsabilităţii extinse a 
producătorului contribu-
ie la internaţionalizarea 

cheltuielilor de mediu şi 
va stimula producătorii să 
ţină cont de aspectele de 
mediu de-a lungul întregii 
vieţi a produsului, de la 
proiectare până la faza de 
deşeuri. Acesta este consi-
derat un instrument major 
în sprijinul implementării 
ierarhiei gestionării de-
şeurilor, prin promovarea 
prevenirii, minimizării, 
reutilizării, reciclării, şi re-
ducerii eliminării finale a 
deşeurilor”, a punctat dna 
Svetlana Bolocan, şef de 
direcţie în cadrul Ministe-
rului Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale şi Mediului 
în cadrul evenimentului.

Potrivit oficialilor, 
prin aprobarea Regu-
lamentului, Guvernul a 
aprobat mecanismul de 
aplicare a principiului de 
responsabilitate extinsă 
a producătorului. Astfel, 
agenţii economici care pla-
sează pe piaţă echipamen-
tele electrice şi electronice 
vor crea puncte de colecta-
re pentru a prelua gratuit 
aparatele electrice uzate, 
la achiziţionarea sau fur-
nizarea unui echipament 
nou, cumpărătorul poate 
solicita aceasta după prin-
cipiul ”unul la unul”.

Pe parcursul anului 
2018, în cadrul proiectu-
lui menţionat, dar şi cu 

suportul instrumentului 
TAIEX, Ministerul Agricul-
turii Dezvoltării Regionale 
şi Mediului a întreprins un 
şi de activităţi menite să 
susţină procesul de imple-
mentare al noului cadru 
legal, printre care sunt un 
şir de seminare de instrui-
re cu autorităţile de mediu 
şi reprezentanţii busine-
ssului, şi o vizită de studiu 
în una din ţările UE. Toto-
dată, cu suportul proiectu-
lui au fost oferite primele 
5 containere de colectare 
a DEEE de dimensiuni 
mici, fiind elaborat şi un 
spot video de promovare 
a responsabilităţii extinse 
a producătorului.  Printre 
participanţi ai seminaru-
lui au fost reprezentanţi 
mediului de afaceri, insti-
tuţiile de stat şi experţi din 
domeniul gestionării deşe-
urilor.

Menţionăm că Hotă-
rârea  Guvernului pentru 
aprobarea Regulamentu-
lui privind deşeurile de 
echipamente electrice şi 
electronice, document ce 
stabileşte măsuri de pre-
venire sau reducere a efec-
telor negative ale generării 
şi gestionării deşeurilor de 
echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) a in-
trat în vigoare din data de 
23 septembrie, 2018.

Christina Otto, manager de proiect la Agenţia de 
Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), a menţio-
nat că este important ca cetăţenii implicaţi în procesul de 
luare a deciziilor să garanteze prin această participare că 
deciziile luate vor răspunde necesităţilor populaţiei. Fur-
nizarea unor servicii publice locale calitative înseamnă şi 
implicarea grupurilor sociale în procesele de luare a deci-
ziilor. Se are în vedere grupuri diferite, precum şi grupuri 
vulnerabile, tineretul, persoane în vârstă, grupuri etnice, 
religioase. Christina Otto consideră că este important 
să crească gradul de conştientizare a ceea ce înseamnă 
dezvoltarea durabilă a ţării, mai ales în ceea ce privesc 
temele legate de mediu, furnizarea apei, sanitaţie, mana-
gementul deşeurilor solide, eficienţa energetică.

Marco Gemmer, reprezentantul Delegaţiei Uni-
unii Europene în Republica Moldova, a declarat că se 
doreşte implicarea ONG-urilor la iniţiativele care ţin 
de aprovizionarea cu apă şi managementul deşeurilor 
solide. Reprezentantul Delegaţiei UE mizează că prin 
intermediul proiectului va avea loc o mai mare demo-
cratizare la nivel local, iar ONG-urile locale vor avea ast-
fel oportunităţi mai solide de dezvoltare. Proiectul va fi 
implementat până la sfârşitul anului 2021.
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În cadrul Agenţiei de 
Mediu a fost creat Labo-
ratorul de Referinţă de 
Mediu, care este respon-
sabil de supravegherea 
calităţii componentelor 
de mediu (ape de suprafa-
ţă, ape uzate, aer, sol, alu-

viuni acvatice, precipitaţii 
atmosferice, nivelul de-
bitului dozei ambientale 
a radiaţiei gama, etc.), în 
baza unei reţele ample de 
monitorizare amplasată 
pe întreg teritoriul Repu-
blicii Moldova.

Sarcina principală a 
acestui laborator este mo-
nitorizarea calităţii com-
ponentelor mediului şi 
determinarea nivelului de 
poluare, depistarea cazu-
rilor de poluare înaltă sau 
excepţională în componen-
tele mediului,  prevenirea şi 
reducerea efectelor negative 
asupra  mediul  ambiant  şi 
populaţiei, înştiinţarea în re-
gim de urgenţă a organelor 
cu funcţii de control şi luare 
a deciziilor, privind gradul 
excepţional de poluare a 
mediului şi familiarizarea 
sistematică a societăţii civile 
privind calitatea mediului.

Laboratorul de Refe-
rinţă de Mediu include 6 
subdiviziuni:
  Laboratorul pentru Cali-

tatea Aerului Atmosferic;
  Laboratorul pentru Cali-

tatea Apei;
  Laboratorul pentru Cali-

tatea Solului;
  Laboratorul pentru De-

şeuri;

  Laboratorul pentru Ra-
dioactivitatea Mediului;

  Serviciul Operativ de In-
vestigaţii Ecologice 
Subdiviziunile Labora-

torului de Referinţă de Me-
diu cooperează şi acordă 
tuturor instituţiilor, bene-
ficiarilor sau persoanelor 
fizice cointeresate, în ter-
meni şi la nivel calitativ, ser-
vicii privitor la următoarele 
investigaţii:
  gradul de poluare al ape-

lor de suprafaţă şi celor 
uzate;

  gradul de poluare şi ferti-
litatea solului;

  gradul de poluare al ae-
rului atmosferic în zona 
posturilor staţionare de 
observaţii;

  nivelul fondului radioac-
tiv în stratul de aer de la 
sol;

  identificarea poluării re-
zultate din gestionarea 
deşeurilor.

Sursa: Agenţia de Mediu

gama de servicii prestate de  
laboratorul de referință de mediu

Guvernul se va implica la nivel naţional  
în soluţionarea problemei gestionării deşeurilor…

Autorităţile publice locale vor avea atribuţii doar 
de colectare, de asigurare etapizată a condiţiilor pen-
tru colectarea separată şi transportarea deşeurilor. Iar 
Guvernul va avea competenţe extinse la nivel naţional 
în domeniul managementului deşeurilor. Proiectul 
respectiv de lege a fost aprobat la data de 07 martie 
2019, de Cabinetul de miniştri prin angajare de răs-
pundere.

„În discuţiile pe care le-am avut chiar în campania 
electorală cu primarii, am înţeles că nu poate fi pusă 
această problemă doar pe umerii primarilor. De ace-
ea, modificăm Legea cu privire la deşeuri, astfel încât 
această obligaţiune să fie nu doar pe seama primarilor, 
dar şi a administraţiei publice centrale. Ulterior, ur-
mează să ducem la bun sfârşit proiectul şi să rezolvăm 
această problemă mare pentru Republica Moldova’’, a 
spus Pavel Filip.

Modificările aprobate delimitează competenţele în 
domeniul gestionării deşeurilor între Guvern, institu-

ţiile subordonate şi autorităţile administraţiei publice 
locale.

Aplicarea noilor prevederi legale se va realiza în 
limita mijloacelor financiare alocate în bugetul de stat 
pentru acest domeniu.

Sursa: Guvernul RM
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actualităţi

„Gunoiul tău este comoara mea” —  
MOVECO, un proiect pentru economia circulară 

Șaisprezece parte-
neri din 10 ţări dunărene 
promovează cooperarea 
transnaţională pentru a 
accelera tranziţia spre 
economia circulară, în 
cadrul proiectului MO-
VECO. Proiectul este co-
finanţat de Uniunea Eu-
ropenă prin intermediul 
Programului Transnaţio-
nal Dunărea.

MOVECO înseamnă 
„Mobilizarea învăţării in-
stituţionale pentru o mai 
bună exploatare a Cer-
cetării şi Inovării pentru 
economia circulară”. Re-
cent, în cadrul proiectului 
a fost lansată şi o platfor-
mă online, care încurajea-
ză promovarea economiei 
circulare. Prin interme-
diul acesteia, organizaţiile 
din ţările riverane Dunării 
(Germania, Austria, Slova-
cia, Ungaria, Croația, Ser-
bia, România, Bulgaria, 
Republica Moldova, Ucrai-

na), pot face schimburi 
de produse, materiale şi 
resurse, creând reţele de 
cooperare.

Pentru participare în 
acest proiect este necesar 
să vă înregistraţi pe o plat-
formă, care va oferi acces 
la o piaţă virtuală, unde or-
ganizaţiile vor putea lansa 
cereri sau oferte pentru 
reutilizarea produselor 
sau resurselor şi materia-
lelor.

Practic, vor putea 
crea reţele, face schimb de 
informaţii şi intra în tran-
zacţii comerciale cu deşe-

uri. Accesul în platformă 
presupune şi oportunităţi 
de cooperare în domeniul 
economiei circulare, prin 
secţiunea „Idei şi discuţii”, 

dar şi materiale de infor-
mare şi instruire pentru 
astfel de proiecte. Mai 
multe informaţii:  https://
danube-goes-circular.eu/

În scopul sporirii 
transparenţei în ac-
tivitatea Agenției de 
Mediu, precum şi a 
conlucrării acesteia cu 
societatea civilă prin 
oferirea de informaţii 
ce ţin de activitatea 
sa, în cadrul Agenției 
de Mediu a fost creată 
Linia instituțională 
pentru informare, în 
conformitate cu preve-
derile Regulamentului 
de funcționare a siste-
mului liniilor telefonice 

anticorupţie, aprobat 
prin Legea nr. 252 din 
25.10.2013.

Programul de 
lucru al liniei instituţio-
nale pentru informare 
este: 8.00–17.00 (între-
rupere 12.00-13.00).

MADRM a aprobat decizia privind 
Contingentele pentru importul 
hidroclorofluorocarburilor halogenate 
(HCFC) pentru anul 2019 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guver-
nului nr. 856 din 13.07.2016 privind aprobarea Pro-
gramului de suprimare eşalonată a hidroclorofluoro-
carburilor halogenate pentru anii 2016-2040 cît şi a 
Hotărîrii Guvernului nr. 589 din 21.06.2018 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea 
mecanismului de repartizare a contingentelor anu-
ale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halo-
genate, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regiona-
le şi Mediului a aprobat deciziile privind acordarea 
contingentelor anuale pentru importul HCFC pentru 
anul 2019, următorilor agenți economici:

  S.C. ,,Ecolux” S.R.L. - 3056 kg;
  S.R.L. ,,York Refrigerent” - 1351 kg;
  S.A. ,,Frigomaş” - 1860 kg;
  S.R.L. ,,Frigoind” - 3973 kg;
  S.R.L. ,,Frio-Dins” - 756 kg.

Astfel, agenții economici sus-menționați vor de-
pune la Agenția de Mediu (Direcția reglementare şi 
acte permisive de mediu) setul de acte necesar pen-
tru obținerea autorizației pentru importul, exportul 
sau reexportul substanțelor ce distrug stratul de 
ozon, al produselor şi al echipamentului care conțin 
asemenea substanțe, conform cap. IV. ,,Managemen-
tul, evidenţa” din Legea nr. 852 din 14.02.2002 pen-
tru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul 
comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor 
halogenate care distrug stratul de ozon.

Sursa: Agenția de Mediu

Linia instituţională 
pentru informare:  
022 820 787
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Pe 15 februarie 2019 a fost pu-
blicată Legea nr. 277 din 29 noiem-
brie 2018 privind substanţele chimi-
ce, care stabileşte noile abordări de 
gestionare a substanţelor, ameste-
curilor şi produselor chimice aline-
ate la standardele europene şi este 
direcţionată la executarea, în mod 
coordonat, a angajamentelor asu-
mate de Republica Moldova în urma 
ratificării tratatelor internaţionale de 
mediu, ce reglementează substan-
ţele chimice, stocurile şi deşeurile 
acestora, precum şi a Acordului de 
Asociere între Republica Moldova, 
pe de o parte, şi Uniunea Europeană 
şi Comunitatea Europeană a Ener-
giei Atomice şi statele membre ale 
acestora, pe de altă parte.

Fiind supus expertizei externe 
din partea parlamentarilor şi experţi-
lor europeni şi transpunând prevede-
rile generale a 13 acte europene, pre-
zenta lege reprezintă următorul pas 
spre crearea unui pachet general de 
acte normative pentru consolidarea 
cadrului legal coerent de manage-
ment integrat al substanţelor chimi-
ce pe întreg ciclul de viaţă a acestora 
şi deşeurilor periculoase, asigurând 
protecţia mediului şi sănătăţii popu-
laţiei în Republica Moldova.

Legea stabileşte un cadru unic 
de reglementare şi abordări de bază 
ale managementului substanţelor, 
amestecurilor şi produselor chimice 
pentru plasarea pe piaţă a acestora, 
în vederea protecţiei mediului, sănă-
tăţii omului, animalelor şi altor orga-
nisme vii. Această lege se referă şi la 
articole care conţin substanţele sau 
amestecurile chimice periculoase. 
Concomitent Legea creează o plat-
formă de aplicare a cadrului Uniunii 
Europene prin preluarea sau trans-
punerea reglementărilor europene 
în domeniu, precum şi platforma de 
transpunere a prevederilor tratatelor 
internaţionale la care Republica Mol-
dova este parte.

Respectiv, la intrarea în vigoare 
a Legii privind substanţele chimice 
va fi promovat şi aprobat un şir de 
acte normative care nu au existat şi 
actualmente nu există în Republica 
Moldova. Astfel, primul pas care va fi 
realizat se axează pe stabilirea trep-
tată a unui sistem de clasificare, am-
balare şi etichetare a substanţelor 
şi amestecurilor chimice, asigurînd, 
(prin implementarea Sistemului Glo-
bal Armonizat al ONU privind clasi-
ficarea şi etichetarea substanţelor 
chimice), informarea profesionişti-
lor şi publicului larg în privinţa sub-
stanţelor şi amestecurilor chimice şi 
proprietăţilor acestora şi, respectiv, 
reducerea riscurilor pentru mediul 
înconjurător şi sănătatea umană. 
Stabilirea sistemului naţional de 
clasificare, ambalare şi etichetare a 
substanţelor şi amestecurilor va con-
tribui şi la consolidarea şi implemen-
tarea cadrului normativ sectorial.

Prin articolul 17, Legea stabileş-
te cerinţele de interzicere şi restricţi-
onare la producerea, introducerea pe 
piaţă şi utilizarea de către persoanele 
fizice şi juridice a substanţelor chimi-
ce periculoase şi creează o platformă 

pentru elaborarea actelor normative 
în domeniul dat. Restricţiile se re-
feră şi la detergenţii care nu cores-
pund prevederilor prezentei legi şi 
cadrului normativ aprobat în temeiul 
acesteia.  Necesită a fi menţionat că 
actualmente respectivele reglemen-
tări ale detergenţilor nu există în ţara 
noastră, ceea ce nu contribuie la pro-
tecţia mediului şi sănătatea umană.

De asemenea, prin transpunerea 
în legislaţia naţională a Regulamentu-
lui UE nr. 649/2012 privind exportul 
şi importul de produse chimice care 
prezintă risc, bazat pe prevederile 
Convenţiei de la Rotterdam privind 
procedura de consimţământ prealabil 
în cunoştinţă de cauză aplicabilă anu-
mitor substanţe chimice periculoase 
şi pesticide care fac obiectul comerţu-
lui internaţional, vor fi stabilite cerin-
ţele pentru exportul şi importul pro-
duselor chimice care prezintă risc.

În baza Legii privind substanţe-
le chimice şi mecanismul de imple-
mentare a acesteia vor fi stabilite 
şi alte reglementări ce ţin de bune 
practici de laborator, metodele de 
testare a substanţelor chimice şi de-
şeurilor acestora etc.

Legea privind substanţele chimice — 
un pas important pentru protecţia 

mediului şi a sănătăţii umane

noutăți lEgislativE
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În rezultatul implementării în 
ansamblu a legislaţiei în domeniul 
substanţelor chimice şi deşeurilor va 
fi asigurată protecţia consumatorului 
autohton prin intermediul cadrului 
legislativ corespunzător şi prin asi-
gurarea consumatorului cu bunuri 
şi articole cu conţinut de substanţe 
chimice care să corespundă standar-
delor europene. De asemenea, piaţa 
internă va fi asigurată cu produse 
chimice mai sigure ca rezultat al ac-
ţiunilor statului de a interzice plasa-
rea pe piaţă a substanţelor şi ames-
tecurilor chimice care prezintă risc 
pentru sănătatea umană şi mediu şi 
care au fost interzise la nivel interna-
ţional, precum şi prin constrîngerea 
agenţilor economici de a respecta 
reglementările referitoare la etiche-
tarea, clasificarea, ambalarea, depo-
zitarea, comercializarea şi utilizarea 
substanţelor chimice. În plus, armo-

nizarea sistemului de clasificare şi 
etichetare în Moldova va crea condi-
ţii favorabile pentru producătorii de 
substanţe şi amestecuri din Moldova 
şi facilitează posibilitatea de a acţio-
na pe o piaţă globalizată.

Astfel, se anticipează diminua-
rea ratei de îmbolnăviri în rândurile 
angajaţilor datorate efectului negativ 
al substanţelor chimice care pre-
zintă risc pentru sănătate, sporirea 
nivelului de productivitate a muncii 
ca urmare a reducerii îmbolnăvirilor 
la locul de muncă, cauzate de lipsa 
mecanismelor de informare şi aver-
tizare a pericolelor, precum şi micşo-
rarea costurilor de asigurare socială 
pentru incapacitate de muncă pentru 
îmbolnăviri datorate neinformării po-
pulaţiei cu privire la riscurile prezen-
tate de unele produse chimice peri-
culoase şi a lipsei unui management 
integrat al substanţelor chimice.

Mai mult ca atât prin prevenirea 
plasării pe piaţă a substanţelor şi 
amestecurilor chimice periculoase, 
şi în special a celor bioacumulative 
şi persistente, în mediu starea me-
diului ambiant se va îmbunătăţi con-
siderabil, iar în consecinţă va spori şi 
calitatea vieţii populaţiei, animalelor 
şi altor organisme vii.

Pentru a asigura o trasabilitate 
durabilă în domeniul managementu-
lui integrat al substanţelor chimice, 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului a scos în evi-
denţă acest domeniu ca prioritar 
pentru Republica Moldova, care se 
regăseşte în Strategia Naţională de 
Dezvoltare ,,Moldova-2030” (Legea 
nr. 333/2018), pentru care va fi ne-
cesară atingerea ţintelor, conform 
priorităţilor care vor fi stabilite pe 
termen mediu la nivel de ţară.

Sursa: MADRM

Prin Hotărârea Guvernului 
nr.682 din 11.07.2018 a fost apro-
bat conceptul Sistemului  informa-
ţional automatizat „Managementul 
deșeurilor” SIA “MD”. Informaţii 
ample despre cum funcţionează 
acest sistem, cadrul legal și regis-
trul producătorilor sunt publicate 
pe portalul  https://siamd.gov.md

Obiectivul general al SIA „MD” 
constă în formarea unei resurse in-
formaţionale privind informaţiile des-
pre deşeurile din Republica Moldova 
în vederea implementării Clasificato-

rului European privind Lista deşeuri-
lor, inclusiv a celor periculoase. 

Prin implementarea SIA „MD” 
se vor atinge următoarele scopuri:

  formarea bazei de date unificate 
standardizate la nivel naţional 
referitor la  datele şi informaţiile 
privind deşeurile

  evaluarea şi comunicarea riscu-
rilor;

  realizarea procedurilor de au-
torizare, notificare  şi raportare 
a deşeurilor  reglementate în 
conformitate cu prevederile di-

rectivelor şi regulamentelor UE, 
Convenţiei de la Basel privind 
controlul transportului peste 
frontiere al deşeurilor pericu-
loase şi al eliminării acestora, 
transpuse în legislaţia naţiona-
lă, inclusiv prin Legea nr. 209 
din 29 iulie 2016 privind deşeu-
rile;

  eficientizarea activităţii autori-
tăţilor antrenate în procesul de 
gestionare a deşeurilor;

  schimbul informaţional intermi-
nisterial şi interinstituţional;

Conceptul Sistemului  informaţional 
automatizat „Managementul 

deşeurilor” SIA “MD”
Sistemul informaţional automatizat „Managementul deşeurilor” (în continuare — SIA „MD”) reprezin-

tă un sistem informaţional constituit dintr-un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, mijloace 
tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune, şi destinat acumulării informaţiei privind pro-
dusele plasate pe piaţă şi deşeurile generate, conform Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile (art. 
12 alin. (5) lit. d), art. 33 alin. (1)), în baza rapoartelor prezentate de către agenţii economici participanţi la 
procesul de gestionare a deşeurilor. Totodată, sistemul informaţional menţionat efectuează validarea au-
tomatizată a conţinutului cererilor expediate de către solicitanţii de autorizaţie şi înregistrează automat 
toate acţiunile efectuate de către utilizatori. Deoarece evidenţei de stat sînt supuse toate deşeurile, atît 
cele generate, cît şi cele recepţionate, cu specificarea măsurilor de tratare pentru activităţi de reutilizare, 
eliminare, depozitare etc., SIA „MD” dispune de toate instrumentele care să asigure această evidenţă.
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  dezvoltarea şi menţinerea No-
menclatorului producătorilor de 
produse cu responsabilitate ex-
tinsă a producătorilor, inclusiv 
Nomenclatorul producătorilor 
de echipamente electrice şi elec-
tronice (EEE);

  accesul publicului la informaţia 
privind gestionarea deşeurilor;

  generarea rapoartelor privind 
starea gestionării deşeurilor;

  schimbul de informaţii privind 
gestionarea deşeurilor cu sis-
temul informaţional al Agenţiei 
Europene de Mediu şi cu autori-
tăţile de mediu din alte ţări.
Una dintre funcţiile de bază ale 

sistemului este formarea băncii de 
date a sistemului, care presupune 
funcţiile de luare în evidenţă, de 
actualizare şi radiere a obiectelor 
informaţionale (modificarea statu-
tului obiectului). Principalele in-
formaţii luate la evidenţă de sistem 
sunt:

1. cererile de desfăşurare a acti-
vităţii de gestionare a deşeurilor şi a 
documentelor anexate la acestea;

2. producătorii de deşeuri, aso-
ciaţiilor producătorilor care, la nivel 
profesional, proiectează, produc, 
prelucrează, tratează, vînd şi/sau 
importă produse supuse regimului 
de responsabilitate extinsă a produ-
cătorului, menţionate în art. 12 din 
Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 pri-
vind deşeurile;  

3. autorizaţiile de mediu pen-
tru gestionarea deşeurilor, conform 
art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 
2016 privind deşeurile;

4. notificările pentru transferul 
deşeurilor, eliberate în corespundere 
cu art. 64 din Legea nr. 209 din 29 
iulie 2016 privind deşeurile;

5. cantităţile de deşeuri forma-
te în procesul producerii, colectă-
rii, transportării şi tratării, inclusiv 
deşeurile recuperate sau eliminate, 
precum şi la import, export, tranzit 
(tipul, volumul, proprietăţile şi origi-
nea deşeurilor, destinaţia acestora, 
periodicitatea colectării, transportă-
rii şi procedeele de tratare a deşeu-
rilor);

6. demersurile proprietarilor de 
deşeuri privind încetarea statutului 
de deşeuri, în urma efectuării opera-
ţiunilor de valorificare; 

7. datele despre cantităţile 
produselor amplasate pe piaţă, pre-

zentate de producătorii de mărfuri, 
inclusiv de distribuitori, în privinţa 
cărora este valabilă răspunderea ex-
tinsă a producătorului; 

8. datele despre cantităţile de-
şeurilor primite şi tratate sub aspec-
tul categoriilor de mărfuri, oferite 
de operatorii sistemelor individuale 
şi colective de colectare a deşeuri-
lor, precum şi de staţiile de tratare 
a deşeurilor, în privinţa cărora este 
aplicată răspunderea extinsă a pro-
ducătorului;

9. instituţiile şi întreprinderile 
scutite de îndeplinirea cerinţelor de 
autorizare a activităţilor de valorifi-
care şi eliminare a deşeurilor; 

10. datele despre cantităţile, ti-
purile şi metodele de tratare sau eli-
minare a deşeurilor, despre operaţi-
unile realizate cu acestea, transmise 
de către instituţiile sau întreprinde-
rile scutite de necesitatea obţinerii 
autorizaţiilor pentru activitatea de 
recuperare şi eliminare a deşeurilor; 

11. depozitele de deşeuri; 
12. datele despre instalaţiile de 

tratare, prelucrare, recuperare şi eli-
minare a deşeurilor şi locul amplasă-
rii acestora;

13. datele obţinute de la ope-
ratorii depozitelor de deşeuri des-
pre tipurile şi cantităţile de deşeuri 
eliminate, despre rezultatele moni-

torizării privind starea mediului la 
depozit;

14. informaţii obţinute de la 
operatorii depozitelor despre mări-
mea mijloacelor pecuniare, colectate 
de fondul creat pentru asigurarea 
financiară a eliminării încălcărilor 
admise în procesul construcţiei sau 
apărute în timpul exploatării, ori des-
pre mărimea compensaţiei în cazul 
accidentelor produse pe depozit;

15. date obţinute de la opera-
torii staţiilor de prelucrare despre 
corespunderea normativelor de acu-
mulare şi prelucrare a deşeurilor de 
baterii, acumulatorilor, echipamen-
telor electrice şi electronice, anvelo-
pelor uzate, vehiculelor scoase din 
uz şi ambalajului; 

16. terenurile afectate de polu-
anţi organici persistenţi.

În cadrul sistemului (în dosarul 
electronic al procedurii de eliberare 
a actelor permisive), indiferent de ti-
pul lor, se stochează, se analizează, 
se procesează şi/sau se perfectează 
următoarele documente:

  cererea de solicitare pentru 
eliberarea/prelungirea/ modifi-
carea/corectarea/suspendarea 
actului permisiv;

  copia contractului (conform for-
mularului recomandat) cu admi-
nistratorul obiectului, în cazul 
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în care deşeurile sînt trimise la 
un obiect ce aparţine altui agent 
economic sau este exploatat de 
mai mulţi beneficiari; 

  copia actului ce adevereşte peri-
metrul minier, eliberat de către 
Agenţia pentru Geologie şi Re-
surse Minerale, în cazul ampla-
sării deşeurilor în subsoluri, în 
conformitate cu art. 25 alin. (5) 
pct. 4) lit. a) din Legea nr. 209 
din 29 iulie 2016 privind deşeu-
rile; 

  copia avizului Agenţiei pentru 
Geologie şi Resurse Minerale ce 
demonstrează lipsa impactului 
negativ al deşeurilor asupra ca-
lităţii apelor subterane, în con-
formitate cu art. 25 alin. (5) pct. 
4) lit. b) din Legea nr. 209 din 29 
iulie 2016 privind deşeurile; 

  dovada unei garanţii financiare 
pentru a asigura că obligaţiile 
ce decurg din autorizaţie sînt 
îndeplinite şi că procedurile 
de închidere a depozitului sînt 
respectate, în conformitate cu 
art. 25 alin. (5) pct. 4) lit. c) din 
Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 
privind deşeurile;

  planul de operare a sistemului 
de colectare şi tratare a deşe-
urilor, în caz de solicitare a au-
torizaţiei pentru desfăşurarea 

activităţilor ce ţin de implemen-
tarea responsabilităţii extinse a 
producătorului pentru produse-
le menţionate în art. 25 alin. (6) 
lit. d) din Legea nr. 209 din 29 
iulie 2016 privind deşeurile.
Scenariile referitoare la obiec-

tul informaţional „Producători de 
produse supuse reglementărilor res-
ponsabilităţii extinse a producătoru-
lui”:

1. înregistrarea primară  – de 
către registratori, la solicitarea pro-
ducătorului de produse supuse regle-
mentărilor responsabilităţii extinse a 
producătorului. Datele privind echi-
pamentele electrice şi electronice 
se colectează conform Hotărîrii Gu-
vernului nr. 212  din  7 martie 2018 
„Pentru aprobarea Regulamentului 
privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice”;

2. categorii de echipamente 
electrice şi electronice: aparate de 
uz casnic de mari dimensiuni; apara-
te de uz casnic de mici dimensiuni; 
echipamente informatice şi de tele-
comunicaţii; echipamente de larg 
consum; echipamente de iluminat; 
unelte electrice şi electronice (cu 
excepţia uneltelor industriale fixe 
de mari dimensiuni); jucării, echi-
pamente sportive şi de agrement; 
dispozitive medicale (cu excepţia tu-
turor produselor implantate şi infec-
tate); instrumente de supraveghere 
şi control; distribuitoare automate;

3. raportarea şi includerea da-
telor pentru fiecare dintre aceste ca-
tegorii se efectuează conform listei 
produselor care trebuie luate în con-
siderare în sensul regulamentului 
privind DEEE (art. 12 din Legea nr. 
209 din 29 iulie 2016 privind deşe-
urile): 

  actualizarea datelor – de către 
registrator, la solicitarea produ-
cătorului de  produse supuse re-
glementărilor responsabilităţii 
extinse a producătorului; 

  scoaterea din evidenţă – la radi-
erea obiectului din sistem sau 
la solicitarea producătorului de 
produse, conform pct. 53 din 
Hotărîrea Guvernului nr. 212  
din 7 martie 2018 „Pentru apro-
barea Regulamentului privind 
deşeurile de echipamente elec-
trice şi electronice”, supuse re-
glementărilor responsabilităţii 
extinse a producătorului.

Evidenţa şi raportarea  
deşeurilor

Menţionăm, că modul de ţinere 
a evidenţei şi de transmitere a date-
lor şi informaţiilor despre deşeuri şi 
gestionarea acestora se face în baza 
Listei deşeurilor, aprobate prin Hotă-
rîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianu-
arie 2018 şi Instrucţiunii cu privire 
la ţinerea evidenţei şi transmiterea 
datelor şi informaţiilor despre deşe-
uri şi gestionarea acestora, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 501 
din 29 mai 2018. Conform acesto-
ra, deţinătorii de deşeuri trebuie să 
raporteze anual Agenţiei de Mediu 
cantitatea totală a fiecărei categorii 
de deşeuri pe care le generează/re-
cepţionează/colectează, precum şi 
informaţiile cu privire la gestionarea 
acestora, până la data de 30 aprilie 
a anului ce urmează după anul ges-
tionar. Totodată, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului privind 
deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice, aprobat prin Hotărâ-
rea Guvernului nr. 212 din 7 martie 
2018, producătorii de EEE au obli-
gaţia de a se înregistra în Lista pro-
ducătorilor de produse supuse regle-
mentărilor responsabilităţii extinse 
a producătorilor, până la iniţierea 
activităţii de plasare pe piaţă, prin in-
termediul Sistemului informaţional 
automatizat „Managementul deşeu-
rilor”, primind un număr de înregis-
trare, pe care îl vor comunica tuturor 
reţelelor comerciale prin care sunt 
vândute EEE în maximum 30 de zile 
de la atribuire. Menţionăm că, la mo-
ment are loc testarea procesului de 
implementare de către Agenţia de 
Mediu a Sistemului informaţional 
automatizat „Managementul deşeu-
rilor”, care poate fi accesat pe site-ul 
siamd.gov.md.

SIAMD a fost elaborat de către 
Oficiul Prevenirea Poluării Mediu-
lui pe lângă Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului în 
cadrul proiectului "Dezvoltarea ca-
pacităţilor în implementarea respon-
sabilităţii extinse a producătorilor în 
Republica Moldova”, implementat 
către Ministerul Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale şi Mediului al Repu-
blicii Moldova cu suportul Agenţiei 
Slovace pentru Dezvoltare şi Coope-
rare.
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gheorghe manJEru,  
şeful inspectoratului pentru  
protecţia mediului: 
Fiecare cetăţean trebuie să conştientizeze 
că comportamentul ecologic adecvat este 
o obligaţie şi nicidecum o opţiune de care 
te poţi dezice. Ne vom concentra activita-
tea pe viitor în noua formulă — IPM şi pe 
managementul corect al deşeurilor ca pro-
blemă cu încărcătură ecologică de prima 
linie şi în special pe cel al deşeurilor muni-
cipale, care creează disconfort cotidian.

Urmare urbanizării extinse şi consumului în 
exces, managementul deşeurilor municipale se 
prezintă ca o provocare a secolului. Lipsa spaţii-
lor de depozitare, poluarea şi cantităţile din ce în 
ce mai mari de deşeuri, în primul rând, menajere 
duc la o modificare esenţială a atitudinii faţă de 
acestea, atât din partea autorităţilor centrale, cât 
şi a actorilor responsabili din domeniu.

În condiţiile în care Republica Moldova are 
probleme mari în gestionarea deşeurilor muni-

cipale solide, în implementarea sistemelor de 
colectare selectivă a deşeurilor şi a închiderii 
depozitelor de deşeuri neconforme, activitatea 
Inspectoratului pentru Protecţia Mediului (IPM) 
este foarte importantă. Pentru a afla care sunt 
preocupările, priorităţile în activitate şi schimbă-
rile din această instituţie am discutat cu dl Ghe-
orghe MANJERU, şeful Inspectoratului pentru 
Protecţia Mediului. 

poziţia oficialităţilor
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MD: Domnule Gheorghe MAN-
JERU, au trecut 7 luni de când aţi 
preluat plenar conducerea Inspecto-
ratului, astăzi numit, pentru Protec-
ţia Mediului. Care este după părerea 
dumneavoastră atribuţia principală a 
instituţiei pe care o conduceţi după 
reformare?

Gheorghe MANJERU: Din ca-
pul locului vreau să Vă spun că nu 
mi-a fost uşor să mă hotărăsc de a 
participa la acest concurs organizat 
de Ministerul Agriculturii, Dezvoltă-
rii Regionale şi Mediului la funcţia 
de şef al Inspectoratului pentru Pro-
tecţia Mediului, dar ce m-a făcut să 
particip? - am avut un avantaj faţă de 
alţi concurenţi. Anterior am fost le-
gat de problemele de mediu pe linie 
practică şi administrativă, probabil 
cred că ştiţi, mai înainte am lucrat 
în calitate de şef al Inspectoratului 
Ecologic de Stat. Atribuţiile insti-
tuţiei reformate sunt totuşi diferite 
faţă de fostul Inspectorat Ecologic 
de Stat, fiindcă prin Regulament 
Inspectoratul pentru Protecţia Me-
diului statuează obligaţiuni şi func-
ţii specializate doar de inspectare şi 
control a agenţilor economici, per-
soanelor fizice şi juridice. Poziţia de 
şef al Inspectoratului pentru Protec-
ţia Mediului este o mare provocare 
pentru mine, aşa cum această insti-
tuţie este într-un fel o poliţie de me-
diu, fapt ce te solicită să fii prezent 
de cele mai multe ori la locul faptei, 
contravenţiei.

Dar să revenim la întrebarea 
dumneavoastră. Pot să Vă spun că, 
din punctul meu de vedere, IPM 
este instituţia care trebuie să pună 
accentul principal pe prevenirea 
contravenţiilor, pe educaţie şi pe 
sensibilizarea cetăţenilor, comuni-
tăţilor şi opiniei publice înainte de 
a aplica sancţiuni pentru încălcarea 
legislaţiei de mediu. Şi aceasta pen-
tru că, la limită, oricât am amenda 
noi un agent economic care a dis-

trus, spre exemplu, o arie naturală 
protejată, şi aria respectivă nu mai 
poate fi salvată, pierderea ei nu poa-
te fi exprimată în bani întocmai pre-
judiciului cauzat. Să curmăm din 
start contravenţia de mediu, să nu 
ne reducem la contabilizarea fapte-
lor. 

MD: Care au fost schimbările 
principale făcute în cadrul Inspecto-
ratului conform noii structuri?

Gheorghe MANJERU: Să fa-
cem o precizare mai întâi: există 
o opinie potrivit căreia dacă şe-
ful unei structuri instituţionale se 
schimbă, automat urmează să se 
petreacă o restructurare în toată in-
stituţia, care tocmai pe viitor îşi va 
arăta eficienţa. Dacă s-ar face aşa 
de fiecare dată, n-ar mai funcţiona 
nimic corelat. Atunci când vrem ca 
lucrurile să meargă şi să meargă 
mai bine, trebuie să acţionăm chib-
zuit şi să luăm decizii echilibrate, 
plecând de la experienţa anterioară. 
Ştiţi, probabil, că de multe ori s-a 
ajuns la aceea, că cu schimbarea 
conducerii, inclusiv şi în Ministe-
rul Mediului de odinioară, se creau 
blocaje la luarea deciziilor în cadrul 
instituţiilor, aveau loc schimbări de 
cadre, idei noi, doar pentru că se 
voia schimbarea, schimbarea cu 
orice preţ. În ceea ce priveşte IPM, 
odată cu intrarea în vigoare a HG 
nr. 548 din 13.06.2018 la nivelul in-
stituţiei s-a redus neesenţial numă-
rul de personal, doar cu 7 unităţi. 
IPM este o instituţie de inspecţie şi 
control de care s-a ocupat şi anteri-
or Inspectoratul Ecologic de Stat, 
aflată în subordinea Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
şi Mediului. IPM - ul supraveghează 
şi controlează activităţile cu impact 
major asupra mediului înconjurător 
şi aplică sancţiuni de amendare şi 
de suspendare şi sistare a activităţii 
agenţilor economici, persoanelor fi-

zice şi juridice ca urmare a poluării 
şi deteriorării mediului, sau pentru 
nerespectarea legislaţiei în dome-
niul protecţiei mediului. La mo-
ment, IPM funcţionează ca organ 
de specialitate cu personalitate juri-
dică, finanţată integral de la bugetul 
de stat şi este condusă de un şef şi 
doi adjuncţi având în subordine 35 
Inspecţii teritoriale pentru protecţia 
mediului, care sunt instituţii fără 
personalitate juridică. IPM dispune 
de un efectiv de 161 inspectori, din-
tre care 26 activează în cadrul apa-
ratului central al Inspectoratului

MD: Din cât se cunoaşte, Centre-
le de investigaţii ecologice din cadrul 
fostelor Agenţii Ecologice au trecut în 
gestiunea Agenţiei de Mediu. O atare 
decizie va crea multiple probleme la 
stabilirea faptelor contravenţionale 
comise, gradului de sancţionare a ce-
lor care au comis aceste fapte, gradu-
lui de poluare etc. Cum veţi proceda 
Dumneavoastră privitor la complica-
ţiile care survin?

Gheorghe MANJERU: În vizi-
unea mea, Centrelor de Investiga-
ţii Ecologice li se acorda o atenţie 
deosebită în procesul de combatere 
a contravenţiilor de mediu. Lipsa 
acestor laboratoare zonale, evident, 
va crea incomodităţi Inspecţiilor 
pentru protecţia mediului din teri-
toriu pe anumite materiale, proce-
se-verbale trimise în judecată sau 
în procuratură fără probe de con-
firmare a încălcărilor depistate, iar 
rezultatele materialelor examinate 
ar putea fi considerate netemeinice. 
Întrucât temeinicia procesului- ver-
bal trebuie să se bazeze pe probe ce 
înlătură orice dubiu cu privire la gra-
dul de poluare, la fapta sau autorul 
acesteia, probe care să dovedească 
încălcarea de către persoana fizică 
sau juridică a normelor ecologice. 
Acesta este un lucru foarte volumi-
nos. Potrivit normelor Codului con-

„Implementarea continuă a legislației 
de mediu — atribuție și obligație  a 
Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
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travenţional al Republicii Moldova, 
agenţii constatatori au încheiat în 
anul 2018 mai mult de 3900 proce-
se-verbale cu privire la contravenţii 
pe diferite compartimente de me-
diu, multe din aceste materiale au 
fost susţinute de investigaţiile de 
laborator. Sperăm că aceste Centre 
vor rămâne şi pe viitor în strânsa le-
gătură cu subdiviziunile teritoriale 
ale noastre şi vor efectua în continu-
are lucrările de laborator necesare 
inspecţiilor pentru determinarea 
infracţiunilor comise în domeniul 
mediului. Gândim că în cadrul CIE 
se va crea o structură de intervenţie 
rapidă, care va răspunde prompt so-
licitărilor noastre.

MD: Aţi vorbit şi despre HG nr. 
548 din 13.06.2018 care a devenit 
într-un fel şi program de activitate 
a IPM. Ce propune nou, necunoscut 
până acum, această hotărâre? 

Gheorghe MANJERU: Prac-
tic, obiectivele hotărârii determină 
o oportunitate pentru implementa-
rea unei strategii manageriale, care 
urmăreşte creşterea standardelor 
profesionale şi eficientizarea acţi-
unilor de control ecologic. Pot să 
spun că s-a lucrat la modificarea 
criteriilor de planificare a activită-
ţii IPM pe termen mediu şi lung. 
Aceasta presupune o schimbare de 
optică prin focalizarea pe obiective 
cu impact major asupra mediului. 
De asemenea au fost finalizate no-
ile criterii de planificare a obiecti-
velor pentru anul 2019, respectiv 
normele metodologice de inspecţie 
şi control adaptate la strategia de 
management. În concluzie, prin 
acţiunile pe care le desfăşurăm, ne 
propunem să reducem, pe cât mai 
mult posibil, abaterile de la preve-
derile legislaţiei de mediu, efectu-
ând doar inspectarea şi controlul în 
primul rând.

MD: Este bine să cunoască toa-
tă lumea care sunt, în prezent, princi-
palele responsabilităţi ale Inspectora-
tului pentru Protecţia Mediului?

Gheorghe MANJERU: Ca să 
fiu înţeles corect şi să răspund la 
întrebarea Dumneavoastră, vreau 
să se ştie că activitatea de inspecţie 
şi control a IPM este structurată pe 

trei obiective de bază şi anume: pre-
venirea poluării mediului, controlul 
şi inspectarea gradului de poluare 
a factorilor de mediu (aer, apă, sol, 
subsol şi ape subterane, deşeurile şi 
substanţele şi preparatele chimice 
periculoase, biodiversitatea, biose-
curitatea şi ariile naturale protejate) 
şi sancţionarea contravenţiilor de 
mediu.

Inspectoratul Pentru Protecţia 
Mediului are un rol determinant 
în domeniul asigurării securităţii 
mediului prin acţiuni de prevenire 
a riscurilor şi reducerea ameninţă-
rilor de ordin ecologic, sancţionării 
încălcărilor prevederilor legale pri-
vind protecţia mediului. 

MD: Cu toate că obiectul Revis-
tei este managementul deşeurilor, ci-
titorii revistei doresc să afle cât mai 
multe lucruri concrete şi despre atri-
buţiile şi responsabilităţile Inspecto-
ratului în domeniul protecţiei mediului 
şi al controlului habitatelor naturale, 
biodiversităţii si ariilor protejate, com-
ponente de mediu cu care noi ne în-
tâlnim foarte des?

Gheorghe MANJERU: În ac-
tivitatea cotidiană atribuţiile şi res-
ponsabilităţile de bază ale IPM ţin 
de inspectare şi control în domeniul 
protecţiei mediului conform HG nr. 
548 din 13.06.2018 şi în mod spe-
cial cele ce ţin de deşeurile muni-
cipale solide care totuşi sunt puse 
în faţă. În acest sens urmărim acti-
vitatea autorităţilor publice locale, 
agenţilor economici privind acţiuni-
le întreprinse în domeniul protecţi-
ei mediului şi verificăm respectarea 
legislaţiei de mediu şi a indicatori-
lor stabiliţi, precum şi gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor odată 
ce vorbim despre acestea. Pot să 
spun că IPM va urmări atent des-
făşurarea colectării selective, reci-
clării, valorificării, transferurilor/
importurilor de deşeuri, astfel încât 
tranzacţiile de pe piaţa deşeurilor 
să se desfăşoare în limitele cadrului 
legal.

Totuşi mai întâi să ne lămurim, 
care sunt atribuţiile si responsabili-
tăţile de bază ale IPM în domeniul 
protecţiei mediului privitor la deşe-
uri şi apoi revenim la biodiversitate. 
Vă prezint doar cele mai principale 
din ele: 

  controlul activităţilor cu impact 
negativ asupra mediului încon-
jurător şi aplicarea sancţiunilor 
contravenţionale prevăzute de 
legislaţie;

  controlul felului cum sunt res-
pectate prevederile actelor de 
reglementare privind protecţia 
mediului, inclusiv măsurile sta-
bilite în programele activităţilor 
economico-sociale, precum şi 
respectarea procedurilor legale 
la emiterea actelor permisive;

  participarea nemijlocitâ la eli-
minarea sau diminuarea efec-
telor nocive ale poluării facto-
rilor de mediu şi la stabilirea 
cauzelor acestora;

  propunerea organului emitent 
de a suspenda şi/sau anula acte-
le de reglementare emise cu ne-
respectarea prevederilor legale;

  constatarea faptelor ce consti-
tuie contravenţii şi aplicarea 
sancţiunilor contravenţionale 
în domeniul protecţiei mediu-
lui, sesizarea organele de cer-
cetare penală şi colaborarea cu 
acestea la constatarea faptelor, 
care potrivit legislaţiei de me-
diu, constituie infracţiuni;

  verificarea sesizărilor cu pri-
vire la încălcarea legislaţiei în 
vigoare în domeniul protecţiei 
mediului;

  verificarea la obiectivele con-
trolate a prezenţei autorizaţii-
lor de mediu, achitării obligaţii-
lor financiare faţă de FEN;

  punerea la dispoziţia publicu-
lui larg a datelor privind starea 
mediului în conformitate cu le-
gislaţia privind accesul publicu-
lui la informaţia de mediu.
Referitor la atribuţiile şi res-

ponsabilităţile din domeniul habi-
tatelor naturale, biodiversităţii şi 
ariilor protejate aşi enumera urmă-
toarele: 

  controlul modului de respec-
tare a legislaţiei privind ariile 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei, fa-
unei sălbatice şi acvaculturii;

  urmărirea respectării condiţii-
lor din autorizaţia de mediu;

  controlul lucrărilor cu impact 
asupra zonelor de habitat na-
tural, de conservare a ecosiste-
melor, a florei, faunei sălbatice 
şi acvaculturii;
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  controlul modului de respecta-
re a măsurilor de conservare în 
scopul menţinerii sau refacerii 
unor habitate naturale pe anu-
mite suprafeţe terestre şi acva-
tice din ţară;

  controlul modului de valorifica-
re a resurselor biologice, de flo-
ră şi faună sălbatică, a fondului 
piscicol din apele naturale şi a 
animalelor sălbatice de interes 
vânătoresc.
Activitatea Inspectoratului pen-

tru Protecţia Mediului are şi latura 
de prevenire despre care v-am spus 
mai înainte şi la care eu ţin foarte 
mult. În acest sens, inspectorii noştri 
vor desfăşura mai activ activităţile de 
informare, de conştientizare şi vor 
participa împreună cu alte autori-
tăţi publice la educarea populaţiei în 
sensul protejării, conservării şi ame-
liorării calităţii mediului, inclusiv şi a 
gestionării corecte a deşeurilor.

MD: Fiindcă v-aţi axat mai mult 
pe gestionarea deşeurilor, dar Redac-
ţia a şi dorit, vrem să Vă opriţi puţin 
asupra atribuţiilor specifice ale IPM în 
acest domeniu.

Gheorghe MANJERU: Există 
un diapazon destul de larg de atri-
buţii care ne revin în ceea ce priveş-
te controlul gestiunii deşeurilor în 
conformitate cu obiectivele prevă-
zute în HG nr.548, strategiilor naţi-
onale, Legii nr.209/2016. De aceea, 
mă voi folosi de această ocazie pen-
tru a face cunoscut publicului larg 
responsabilităţile noastre. Concret, 
în acest domeniu inspectorii de 
mediu au mai multe atribuţii spe-
cifice. În primul rând, IPM exercită 
pe întreg teritoriul ţării controlul 
activităţii agenţilor economici, per-
soanelor fizice şi juridice privind 
conformarea la cerinţele legislaţiei 
de mediu în domeniul gestiunii de-
şeurilor de orice natură, respectiv 
- regimul deşeurilor, colectarea se-
lectivă, gestionarea ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, a uleiurilor 
uzate, regimul bateriilor şi acumula-
torilor portabili uzaţi, depozitarea şi 
incinerarea deşeurilor, transportul 
deşeurilor periculoase şi nepericu-
loase pe teritoriul ţării, transferurile 
de deşeuri, gestionarea vehiculelor 
vechi şi a vehiculelor scoase din uz, 
gestionarea deşeurilor de echipa-

mente electrice şi electronice, ges-
tionarea deşeurilor din industriile 
extractive, gestionarea anvelopelor 
uzate, utilizarea nămolurilor în agri-
cultură, gestionarea deşeurilor de la 
construcţii etc.

De asemenea, noi, constatăm 
contravenţiile şi aplicăm sancţiuni-
le prevăzute de legislaţia de mediu 
în domeniul gestiunii deşeurilor de 
orice natură. Şi nu în ultimul rând, 
IPM controlează respectarea preve-
derilor legale privind gestionarea, 
depozitarea şi valorificarea deşeu-
rilor provenite în urma activităţii de 
creştere şi îngrăşare a animalelor şi 
păsărilor, de prelucrare şi industri-
alizare a produselor animaliere şi 
cerealiere, precum şi activitatea de 
neutralizare a deşeurilor de origine 
animalieră.

Responsabil pentru acest do-
meniu este nominalizată Direcţia 
control, gestionare deşeuri şi sub-
stanţe chimice din cadrul aparatului 
IPM. 

Pentru cei din teritoriu, veniţi 
recent în structurile noastre, care 
sunt implicaţi în acest gen de activi-
tate, le aduc la cunoştinţă acele mă-
suri de inspecţie şi control, care vor 
fi efectuate în limitele cadrului legal 
de către inspectorii de mediu.

Aşa deci inspectorii de mediu 
respectivi: 
a) vor exercita controlul privind 

respectarea actelor normative 
ce ţin de protecţia mediului în-
conjurător în procesul de fabri-
care, depozitare, transportare, 
utilizare, neutralizare şi înhu-
mare a deşeurilor de orice tip, 
a produselor şi substanţelor 
nocive şi a deşeurilor rezultate 
din acestea;

b) vor exercita controlul privind 
respectarea modului de depozi-
tare şi gestionare a deşeurilor 
de orice provenienţă şi a sub-
stanţelor chimice, stabilite în 
actele normative de specialita-
te;

c) vor exercita controlul împreu-
nă cu autorităţile vamale şi alte 
autorităţi publice centrale şi 
locale şi vor lua măsuri pentru 
asigurarea conformităţii încăr-
căturilor cu documentele înso-
ţitoare şi pentru respectarea 
prevederilor legale referitoare 
la îndeplinirea condiţiilor de 

import, export şi tranzit a deşe-
urilor şi substanţelor chimice 
periculoase şi toxice;

d) vor exercita supravegherea pie-
ţei privind ambalajele şi deşeu-
rile de ambalaj;

e) vor exercita controlul privind 
respectarea de către instituţii, 
organizaţii şi agenţii economici 
a limitelor de depozitare a de-
şeurilor, a ţintelor de colectare 
separată şi de reciclare a diferi-
tor fluxuri de deşeuri şi a deşe-
urilor de produse supuse regle-
mentărilor de responsabilitate 
extinsă a producătorului;

f) vor efectua controlul agenţilor 
economici, instituţiilor şi orga-
nizaţiilor privind formarea, va-
lorificarea şi eliminarea deşeu-
rilor, precum şi a stocurilor de 
deşeuri păstrate;

g) vor înainta autorităţilor abili-
tate propuneri de sistare a ac-
tivităţii agenţilor economici în 
cazul nerespectării actelor nor-
mative în domeniul protecţiei 
mediului;

h) vor efectua controale inopina-
te în modul şi limita prevăzută 
de lege în vederea depistării şi 
contracarării cazurilor de gesti-
onare neregulamentară a deşe-
urilor şi a substanţelor chimice. 
Prin urmare, întotdeauna vor 

apărea provocări noi cărora IPM, 
alături de alte instituţii din dome-
niu, va trebui să le facă faţă.

MD: Inspectoratul pentru Pro-
tecţia Mediului este obligat regula-
mentar de a efectua controale la ni-
velul tuturor agenţilor economici pro-
ducători, importatori şi distribuitori 
de ambalaje şi deşeuri de ambalaje, 
produselor nominalizate în articole-
le 49-61 ale Legii privind deşeurile 
209/2016, care sunt puse pe piaţa in-
ternă fără a fi înregistraţi în Registrul 
(Lista) producătorilor, importatorilor 
de produse supuse reglementărilor 
de responsabilitate extinsă , deţinută 
de autoritatea de reglementare. Cum 
vor decurge aceste controale şi cum 
planificaţi desfăşurarea lor?

Gheorghe MANJERU: După 
cum sunt informat, pe tot parcursul 
anului 2018 nu s-au practicat ase-
menea controale asupra agenţilor 
economici care nu s-au înregistrat 
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în Registrul respectiv, deoarece a 
fost o perioadă organizatorică de 
pregătire a producătorilor, inclusiv 
şi a inspectorilor de a efectua ase-
menea controale mai mult din con-
siderentele că anterior n-am fost im-
plicaţi în asemenea activităţi. Însă, 
suntem convinşi că în urma verifică-
rilor care vor avea loc pe viitor de 
către inspectorii de mediu din teri-
toriu vor fi constatate neconformi-
tăţi, respectiv existenţa unor agenţi 
economici care nu sunt autorizaţi 
să facă comerţ cu deşeuri sau care 
nu dispun de autorizaţii de mediu 
pentru colectarea, reciclarea şi va-
lorificarea unor tipuri de deşeuri. 
De exemplu, la moment, dispunem 
doar de 36 autorizaţii de mediu eli-
berate agenţilor economici pentru 
aşa activităţi. În realitate numărul 
lor este cu mult mai mare, acestea 
valorifică deşeuri fără să aibă auto-
rizaţie de mediu. De exemplu, nu-
mai în domeniul reciclării şi valori-
ficării deşeurilor pentru producerea 
peleţilor şi brichetelor activează 38 
de agenţi economici, care în proce-
sul de producere poluează mediul. 
De asemenea, sunt unii agenţi eco-
nomici care dispun de instalaţiile 
de co-incinerare care necesită a fi 
verificate, există situaţii în care sunt 
depăşiri ale condiţiilor de accepta-
bilitate pentru procesul de co-inci-
nerare. În urma depistării acestor 
constatări vor fi aplicate amenzi, 
sancţiuni complementare şi măsuri 
de conformare.

MD: Şi înainte se discuta despre 
deşeurile periculoase, problemă care 
se afla în atenţia opiniei publice şi 
acum. Ce poate face IPM pentru a 
ţine sub control gestionarea acestor 
deşeuri?

Gheorghe MANJERU: Proble-
ma deşeurilor periculoase a fost şi 
este una din cele mai complicate 
pentru autorităţile de mediu, inclu-
siv şi a celor de control. Astăzi IPM 
se confruntă la această temă cu o 
serie de probleme cum ar fi monito-
rizarea acestora, colectarea separa-
tă, tratarea şi depozitarea lor pentru 
a preîntâmpina poluarea mediului 
şi afectarea sănătăţii populaţiei. În 
ceea ce priveşte deşeurile pericu-
loase depozitate în diferite locaţii 
situaţia e puţin mai simplă fiindcă 

se află permanent sub control. In-
spectorii de mediu au efectuat mai 
multe controale, atât pe parcursul 
anului 2018, cât şi în perioada an-
terioară, în urma cărora s-au con-
statat mai multe neconformităţi cu 
privire la modul de gestionare a de-
şeurilor, ca de exemplu, lipsa fişelor 
privind evidenţa stocării deşeurilor, 
depozitare temporară neconformă, 
nereguli privind etichetarea etc. Ca 
urmare a celor constatate, autorită-
ţile competente au fost amendate, li 
s-au prescris măsuri de conformare 
şi termenii de înlăturare a încăl-
cărilor. Mai greu se sancţionează 
problemele ce ţin de gestionarea 
deşeurilor periculoase generate în 
condiţii casnice, zi de zi. Din lipsa 
unei conştiinţe reduse a populaţiei, 
precum şi a infrastructurii respec-
tive pentru colectarea deşeurilor 
periculoase, acestea sunt aruncate 
la coşurile de gunoi în amestec cu 
alte deşeuri, apoi transportate la 
gropile de gunoi. Necitând la acţi-
unile întreprinse de inspectori în 
comun cu autorităţile publice loca-
le, schimbări sensibile spre bine nu 
se observă. Pe scurt, subliniez că 
şi în acest caz IPM îşi face datoria 
potrivit atribuţiilor pe care le are. 
Însă aceasta nu înseamnă, că acti-
vitatea instituţiei din care fac parte 
nu poate fi eficientizată. Măsurile pe 
care le-am luat şi pe care le vom în-
treprinde în continuare ţin, pe de-o 
parte, de intensificarea controalelor 
şi monitorizarea situaţiei, iar pe de 
altă parte, de intensificarea coope-
rării cu autorităţile locale. În acest 
sens, pe plan local, vom dezvolta o 
colaborare strânsă cu toate institu-
ţiile cu atribuţii de prevenire şi con-
trol, dar şi cu cele producătoare de 
astfel de deşeuri.

MD: Ce sancţiuni au aplicat in-
spectorii de mediu pentru neregulile 
constatate?

 
Gheorghe MANJERU: Pentru 

un răspuns mai exact aşi utiliza da-
tele din momentul venirii mele în 
funcţie. În primele 7 luni de activita-
te în calitate de şef, la nivelul struc-
turilor teritoriale ale IPM s-au efec-
tuat 1133 controale în domeniul po-
luării şi 2658 controale în domeniul 
biodiversităţii şi ariilor protejate. Ca 
urmare a acestor controale au fost 
aplicate în total, 3222 sancţiuni în 
formă de amenzi contravenţionale 
în valoare de peste 3 mln 028 mii 
lei şi emise 35 dispoziţii de sistare 
a activităţii. De exemplu, Inspecţia 
pentru Protecţia Mediului Chişinău 
a finalizat un control tematic privind 
verificarea stării de depozitare a de-
şeurilor şi salubrizare a localităţii 
Truşeni, care s-a finalizat cu închi-
derea gunoiştii şi sancţionarea con-
ducerii Primăriei. Astăzi localitatea 
transportă deşeurile la depozitul 
din s. Ţânţăreni. Pentru neconfor-
mităţile constatate în timpul con-
troalelor au fost stabilite prescripţii 
obligatorii privind salubrizarea şi 
igienizarea zonelor în care au fost 
identificate depozitări necontrolate 
de deşeuri şi cu privire la prezenta-
rea datelor statistice privind gestio-
narea deşeurilor.

Subliniez faptul că numărul 
de inspectări neplanificate a fost 
în creştere, marea majoritate fiind 
efectuate ca urmare a sesizărilor 
parvenite din teritoriu, ale autosesi-
zării IPM şi cele întreprinse pentru 
identificarea de noi obiective. Aceste 
rezultate conduc la concluzia că ac-
tivitatea IPM s-a intensificat pe toate 
domeniile de activitate care ţin de 
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atribuţiile instituţiei. De asemenea, 
în timpul verificărilor s-a constatat 
că 80-90% din numărul total de lo-
calităţi rurale nu dispun de servicii 
de salubrizare, respectiv nu au im-
plementat şi sistemul de colectare 
selectivă a deşeurilor municipale. 

MD: Care sunt problemele con-
statate de inspectorii IPM în relaţiile 
cu cetăţenii, cu autorităţile publice 
locale şi cu agenţii economici?

Gheorghe MANGERU: Dintre 
entităţile ce le-aţi nominalizat, cele 
mai multe probleme sunt generate 
de populaţie, care cu mici excepţii, 
nu-şi asumă nici o obligaţie faţă 
de mediu, - incendiază frunzele, 
miriştile fără să supravegheze lo-
cul, aruncă la întâmplare deşeurile 
menajere provenite din construcţii 
şi demolări. Referitor la atribuţiile 
noastre în acest sens, aş vrea să 
se înţeleagă corect un lucru, - IPM 
nu se ocupă cu sancţionarea unui 
cetăţean care a aruncat din întâm-
plare o hârtie pe stradă. Asemenea 
fapte sunt de obicei, sancţionate de 
organele de supraveghere şi menţi-
nere a ordinii publice, respectiv de 
Poliţie, de angajaţii primăriei abili-
taţi cu dreptul de a întocmi proce-
se-verbale cetăţenilor care aruncă 
gunoiul în locuri neautorizate. IPM 
are la control fenomenele şi proce-
sele de poluare sau de degradare a 
factorilor de mediu cu impact sem-
nificativ asupra mediului, care pot 
fi provocate şi de cetăţeni. Dacă ne 
referim la autorităţile publice locale 
aici cele mai frecvente nereguli de-
curg din modul deficitar de punere 
în aplicare a atribuţiilor prevăzute 
de lege, fie că e vorba de salubrizare 
sau, de pildă, de crearea condiţiilor 
pentru colectarea selectivă a deşe-
urilor şi depozitarea acestora. În 
ceea ce priveşte agenţii economici, 
cele mai des întâlnite nereguli se re-
feră la nerespectarea procedurilor 
prevăzute de legislaţia ecologică, de 
lipsa autorizaţiilor de mediu care au 
ca rezultat poluarea sau distrugerea 
mediului natural. Tuturor celor no-
minalizaţi le doresc ca să conştien-
tizeze că un comportament ecologic 
corespunzător este o obligaţie şi nu 
o opţiune pentru ei. Dacă vom re-
uşi să disciplinăm marii poluatori, 
atunci şi cetăţenii vor deveni mai 

responsabili şi mai atenţi faţă de 
mediu în viaţa de zi cu zi.

MD: Care este situaţia depozi-
telor neconforme de deşeuri în con-
textul prevederilor actelor legislativ-
normative în vigoare? Vor fi închise în 
următorii ani şi cu ce va contribui IPM 
în acest sens?

Gheorghe MANJERU: Catego-
ric aceste depozite cu timpul vor fi 
închise, pe măsura creării unor al-
ternative durabile la acestea, cum ar 
fi construcţia celor 7 depozite regio-
nale planificate de strategiile naţio-
nale, sau construcţia unor depozite 
comunitare (raionale), care vor de-
servi localităţile a 4-5 raioane etc. În 
ţară deja avem asemenea exemple. 

Practic, problema de fond nu o 
reprezintă sistarea activităţii depo-
zitelor rău administrate, însă este 
problemă ce facem cu deşeurile, 
unde le ducem după ce depozitele 
se închid. Depozitele neconforme 
reprezintă o soluţie temporară, iar 
pentru amenajarea acestora este 
nevoie de fonduri pe care autorită-
ţile locale nu le au.

Strict legat de activitatea IPM, 
conform Planului de activitate a In-
spectoratului, vor fi realizate anual 
controale planificate la depozitele 
de deşeuri municipale neconforme.

Situaţia actuală arată că la ni-
vel naţional există 1146 depozite 
de deşeuri municipale neconfor-
me, dintre care doar 6 depozite în 
ultimii ani sunt construite conform 
standardelor. Mă refer la depozitele 
din raioanele Nisporeni, Sîngerei, 
Teleneşti, Hînceşti şi Comrat. Din 
depozitele de deşeuri neconforme 
în ultimii ani unele au fost închise, 
cum ar fi cele 6 depozite din raioa-
nele Cimişlia, Ocniţa, Basarabeas-
ca, Ialoveni, Orhei şi Nisporeni.

Ca să concluzionez, în urma 
acţiunilor de inspectare şi control 
efectuate la depozitele de deşeuri 
neconforme, IPM a constatat că toa-
te depozitele neconforme existente 
continuă să primească deşeurile în 
amestec, ne fiind colectate selectiv.

MD: Cu alte cuvinte, ar fi bine ca 
aceste depozite se fie cât mai curând 
sistate/ închise, dar ce propune IPM, 
DVS pentru a soluţiona această pro-
blemă?

Gheorghe MANJERU: După 
cum probabil ştiţi, Guvernul a pro-
pus elaborarea unui Concept nou 
în domeniul gestionării deşeurilor 
solide. Sperăm că acest document 
va include şi problemele depozitării 
deşeurilor, o problemă care ar trebui 
să prevadă etapele de construcţie a 
noilor depozite şi închiderea a celor 
neconforme. Mai mult ca atât, este 
necesară construcţia staţiilor de sor-
tare fără de care este imposibil de a 
recicla deşeurile. La această dată, 
Moldova dispune doar de 4 staţii de 
sortare, dintre care una performantă, 
care asigură selectarea deşeurilor pe 
fracţii, micşorând, astfel, cantitatea 
de deşeuri depozitate la gropile de 
gunoi. Este de dorit ca o asemenea 
staţie de sortare să activeze în fieca-
re regiune din ţară în dependenţă de 
cantitatea de deşeuri generată. 

MD: În fiecare an, este de dorit, 
ca IPM să efectueze conform unui 
plan prestabilit controale tematice 
privind gestionarea deşeurilor. Ce ac-
ţiuni de aşa fel aţi prevăzut pentru 
anul 2019?

Gheorghe MANJERU: Temati-
cile acestor controale se vor axa în 
primul rând pe verificarea depozite-
lor de deşeuri municipale, a instala-
ţiilor de incinerare şi sterilizare, a 
salubrizării cursurilor de apă a lo-
calităţilor şi a căilor de comunicare.

De asemenea vor fi verificaţi 
operatorii economici care colec-
tează, valorifică şi tratează deşeuri 
periculoase sau care desfăşoară 
activităţi de colectare şi transport a 
deşeurilor medicale.

La această dată se află în curs 
de desfăşurare controalele depo-
zitării deşeurilor practic în toate 
raioanele din ţară. Rezultatele con-
troalelor vor fi analizate şi aduse la 
cunoştinţa publicului, folosind pagi-
na electronică a Inspectoratului – 
www.ipm.gov.md. 

MD: Aţi vorbit despre colectarea 
selectivă, ce face IPM în sensul impli-
cării inspectorilor de mediu în acest 
domeniu privind atingerea obiective-
lor de colectare şi reciclare stabilite 
de Strategia de gestionare a deşe-
urilor în Republica Moldova pentru 
2013-2027? Are competenţe IPM 
pentru fortificarea acestui fenomen?
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Gheorghe MANJERU: Colec-
tarea deşeurilor reciclabile întră în 
competenţa primăriilor, respectiv a 
agenţilor economici care gestionea-
ză colectarea selectivă a deşeurilor 
şi care au şi obligaţia de a suprave-
ghea aceste zone. Totodată, Poliţia 
locală are atribuţii privind respecta-
rea prevederilor legale referitoare 
la condiţiile de colectare, transport 
şi depozitare a deşeurilor menajere 
solide. Recunoaştem, că atât IPM, 
cât şi inspectorii din teritoriu n-au 
fost implicaţi activ în acest proces 
de colectare selectivă a deşeurilor. 
N-am acţionat în acest sens, aşa 
cum ar fi trebuit de cerut de la auto-
rităţile publice locale, de la respon-
sabilii din domeniul gestiunii deşeu-
rilor să respecte ţintele de colectare 
şi reciclare şi să se ocupe cu această 
problemă. Pe viitor vom desfăşura 
acţiuni tematice în fiecare raion, lo-
calitate, prin care vom aduce la cu-
noştinţă autorităţilor publice locale 
obligaţia privind crearea sistemelor 
integrate de gestionare a deşeurilor 
şi substanţelor chimice, care să con-
tribuie la reciclarea a cel puţin 30% 
din deşeurile depozitate. 

Rolul nostru, al instituţiilor de 
mediu, este acela de a convinge ce-
tăţenii să ne sprijine în efortul nos-
tru de a realiza ţintele de colectare 
şi reciclare. Pentru aceasta e nevoie 
de o schimbare de comportament la 
nivel naţional şi local şi eu am con-
vingerea că numai astfel, împreună 
cu alţi actori sociali, vom reuşi să 
atingem aceste ţinte. 

MD: Să ne întoarcem la colecta-
rea selectivă şi Vă rog să-mi spuneţi 
în ce condiţii o autoritate publică lo-
cală îşi poate face un punct de colec-
tare a deşeurilor?

Gheorghe MANJERU: În pri-
mul rând un aşa punct de colectare 
trebuie să se facă, dacă vorbim des-
pre zona locativă rurală, într-un loc 
comod pentru toţi locuitorii satului, 
iar dacă vorbim despre un munici-
piu aceste puncte de colectare a de-
şeurilor este bine să fie amenajate 
în zonele locative în apropierea con-
sumatorilor dar nu lângă un parc, o 
şcoală sau lângă un obiectiv turistic. 
Trebuie ca ele să nu afecteze facto-
rii de mediu, să nu aducă discon-
fort cetăţenilor. Numai îndeplinind 

aceste criterii, obţinând autorizaţia 
de mediu, punctul de colectare îşi 
poate începe activitatea. Ar fi de 
dorit ca municipalităţile Chişinău, 
Bălţi şi altor oraşe mai mici să ofere 
orăşenilor mici puncte de colectare 
a deşeurilor. Raţional ar fi să pu-
tem ajunge în interiorul cartierelor 
cu organizarea de micropuncte de 
colectare separată a deşeurilor din 
considerentele că este foarte greu 
să-i ceri unui locuitor dintre-un sec-
tor să se ducă în alt sector cu o sa-
coşă cu deşeuri. 

MD: Şi înainte vreme, cu 30–40 
de ani în urmă, existau asemenea mici 
centre (puncte) de colectare, e ade-
vărat, mai primitive, dar care primeau 
printre altele şi sticlă, şi maculatură…

Gheorghe MANJERU: Da aşa 
este, punctele respective primeau 
aceste deşeuri şi acestea nu erau 
aruncate peste tot, nu erau consi-
derate deşeu dar marfă pentru care 
primeau o oarecare recompensă. 

Astăzi, situaţia este cu totul 
alta. Aceste centre au dispărut, au 
rămas unde şi unde câte un punct 
de colectare a maculaturii, care 
treptat vor fi închise şi acestea din 
lipsa colectorilor şi a condiţiilor pre-
care de colectare. 

Dar acum, reieşind din situaţia 
deplorabilă, care s-a creat în ţară cu 
colectarea selectivă a deşeurilor, se 
doreşte crearea unor microcentre, 
care să poată să asigure toată piaţa 
de deşeuri colectate şi recuperate. 
Într-un asemenea microcentru se va 
putea colecta toata gama de deşeuri 
începând de la DEEE şi terminând 
cu textilele şi recipientele din alumi-
niu.

MD: Cum vedeţi DVS predarea 
acestor deşeuri colectorilor, - contra 
unei recompense sau gratuit? Ce ar 
putea fi mai efectiv?

Gheorghe MANJERU: La eta-
pa iniţială aş opta pentru un sistem 
de cointeresare materială pentru că 
e verificată de practică, cetăţeanul 
participă la astfel de programe dacă 
ştie că primeşte ceva în schimb. Si-
gur, că el primeşte în schimb şi un 
mediu mai curat făcând colectarea 
separată, dar până să simtă asta 
şi să conştientizeze cât de mult în-

seamnă să trăieşti într-un mediu cu-
rat, el trebuie să aibă o recompensă 
pe loc. Ceea ce colectăm şi predăm 
pentru reciclare nu este deşeu, dar 
o materie primă secundară, care 
are un preţ, fie şi neînsemnat, dar 
merită recompensat.

MD: După cum cunoaştem, IPM 
nu a reuşit să efectueze controale la 
nivelul tuturor operatorilor economici 
care colectează şi valorifică deşeuri 
poate de atâta unii nu dispun de au-
torizaţii de mediu. Cum vor decurge 
aceste controale pe viitor?

Gheorghe MANJERU: După 
cum sunt informat, inspectorii noş-
tri mai des au controlat agenţii eco-
nomici care dispun de autorizaţii 
de mediu. Conform actului norma-
tiv IPM are dreptul să controleze 
şi activităţile a căror desfăşurare 
poate avea impact asupra mediului 
şi/sau poate conduce la deteriora-
rea mediului. Ceea ce se urmăreşte 
este îmbinarea legislaţiei de mediu 
în vigoare cu atribuţiile actuale ale 
IPM, astfel încât să poată fi contro-
late şi activităţile care nu necesită 
acte de reglementare, dar pentru 
care trebuie respectate normele de 
mediu stabilite prin acte normative 
(de exemplu: persoane juridice/fizi-
ce generatoare de poluare fonică, 
sau care generează deşeuri, dar nu 
necesită, conform legislaţiei autori-
zaţie de mediu, cum ar fi: depozite 
neautorizate de deşeuri, servicii 
de testare ecologică auto, restau-
rante, cafenele, baruri, ospătării, 
care generează uleiuri alimentare 
uzate etc. Activităţile menţionate 
nu necesită autorizare din punct de 
vedere al mediului, dar fac obiec-
tul poluării mediului cu poluanţi 
toxici. Cum vor decurge aceste 
controale pe viitor este greu de pre-
văzut anticipativ, dar pot afirma că 
vom efectua asemenea controale la 
toate întreprinderile punctiforme 
cu efecte de poluare a mediului, 
necătând la atitudinea generatori-
lor de poluanţi, care nu prea doresc 
să ne vadă.

MD: Guvernul a declarat elabo-
rarea unui nou concept privind ges-
tionarea deşeurilor menajere solide. 
Care este viziunea dumneavoastră 
referitor la acest concept?
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Gheorghe MANJERU: În viziu-
nea mea, este o iniţiativă binevenită, 
care ar schimba atitudinea tuturor 
actorilor implicaţi în procesul de 
gestionare a deşeurilor. În primul 
rând, vreau să vă spun că îmi do-
resc foarte mult ca acest concept 
să urgenteze procesul de gestiona-
re a deşeurilor în toată ţara, care 
să pună în funcţiune plenar instru-
mentul economic “plăteşti pentru 
cât arunci” utilizat pe larg în ţările 
comunitare, care ar însemna că 
vom plăti numai pentru deşeurile 
nereciclabile, ceea ce va duce la 
costuri mai reduse pentru salubri-
zare. Aştept de la acest concept şi 
implementarea sistemului de ga-
ranţie-returnare a deşeurilor, des-
pre care Revista “MD” a scris în 
unul din numerele sale anterioare. 
Acest sistem este practicat în multe 
ţări europene prin care cumpără-
torii vor putea returna ambalajele 
produselor cumpărate primind în 
schimb suma stabilită prin lege sau 
prin alt act normativ. Mai sunt şi 
alte propuneri referitor la serviciile 
de salubrizare care trebuie să acti-
veze conform unei legi bine gândite, 
unor reglementări stricte privind co-
lectarea deşeurilor periculoase cum 
ar fi DEEE, bateriile şi acumulatorii 
portabili uzaţi etc.

MD: Cum credeţi, acest concept 
este aşteptat de autorităţile publice 
locale şi care va fi rolul IPM în imple-
mentarea lui?

Gheorghe MANJERU: Impli-
carea autorităţilor publice locale 
în rezolvarea problemei deşeurilor 
este esenţială şi nici de cum nu pot 
fi admise tărăgănări în soluţionarea 
obiectivelor stabilite. După mulţi 
ani de nedeterminare în domeniul 
implementării colectării selective a 
deşeurilor, pentru unele autorităţi 
publice locale într-adevăr vom avea 
un concept nou. În baza acestuia 
vor fi efectuate modificări şi com-
pletări a cadrului legislativ-norma-
tiv existent. Va fi greu la început 
de ai impune pe unii primari să se 
implice în acest domeniu din consi-
derentele, că nimeni n-a cerut de la 
ei până acum să asigure colectarea 
selectivă. Nu ascund faptul că nici 
inspectorii de mediu nu s-au impli-
cat activ în acest proces. Odată cu 

schimbarea statutului IPM şi atri-
buţiilor şi responsabilităţilor sale 
ne vom schimba şi noi. Totuşi do-
resc să mă refer la situaţia ce ţine 
de utilizarea surselor financiare 
acumulate la fondul ecologic local, 
care este gestionat de către Minis-
terul Finanţelor. Avem adresări din 
partea autorităţilor publice locale 
de a le ajuta financiar pentru imple-
mentarea unor proiecte mici, cum 
ar fi: amenajarea gropilor de gunoi, 
construcţia platformelor pentru co-
lectarea deşeurilor, amenajarea păr-
culeţelor şi a izvoarelor etc. Ne-am 
propus să contribuim la majorarea 
acumulărilor în FEL, care trebuie 
să fie mai accesibil structurilor de 
mediu cum este şi IPM. 

MD: IPM se prezintă ca un organ 
specializat şi unic în domeniul inspec-
tării şi controlului protecţiei mediului. 
Aceasta îl face omniprezent, dar le-
gislaţia şi actele normative pun unele 
condiţionări care, în viziunea redacţiei, 
nu sunt favorabile pentru activitatea 
organelor de control de mediu. De 
exemplu, agentul economic trebuie 
să ştie când va fi vizitat de inspec-
tori, care este obiectul controlului, 
cine sunt inspectorii etc. Se creează 
impresia că sunteţi cu mâinile legate, 
iar agenţii economici vor avea o ati-
tudine nu prea responsabilă faţă de 
controlul ecologic. 

Gheorghe MANJERU: Vreau 
să Vă spun că instituţia noastră ac-
tivează de la începutul anului 2016, 
conform noilor prevederi, în baza 
controalelor planificate, dar sunt 
cazuri când agenţii economici ne-
disciplinaţi nu scapă şi de controa-
lele inopinate efectuate de către 
inspectorii de mediu. În cazul ce-
lor planificate rezultatele n-au acel 
efect ca în cazul celor inopinate, 
agentul economic este pregătit din 
timp despre asemenea controale şi 
ştie că acest control se va termina 
cu bine. În cazul controalelor ino-
pinate inspectorii merg la control 
asumându-şi un oarecare risc, care 
poate apărea din partea agenţilor 
economici, în majoritatea cazurilor 
nemulţumiţi de aceste controale, 
învinuid-ui pe inspectori că încalcă 
legea, că sunt prea duri, că au avut 
un comportament necorespunzător 
etc. Au fost cazuri când un inspec-

tor a fost pedepsit în rezultatul plân-
gerii agentului economic în adresa 
instanţelor superioare. Din aceste 
considerente, inspectorii nu prea 
au dorinţa de a efectua controale 
inopinate, ceea ce nu este în folo-
sul mediului. Conform prevederilor 
legale, ieşirea la faţa locului a orga-
nului de control urmează să aibă loc 
doar dacă există un pericol iminent 
pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, 
pentru securitatea economică a sta-
tului şi pentru mediu şi doar dacă 
situaţiile date nu pot fi remediate 
în afara unui control la faţa locului. 
Dar nimic nu e bătut în cuie, totul 
poate fi perfecţionat.

MD: Eu personal am activat mul-
ţi ani în cadrul Inspectoratului Eco-
logic de Stat, se cerea să efectuăm 
cât mai multe controale cu rezultate 
susţinute. Astăzi datorită procedurii 
îngreunate de solicitare a permisiunii 
de control, în multe cazuri, face impo-
sibilă curmarea din start sau pe par-
curs a contravenţiilor de mediu.

Gheorghe MANJERU: Sunt 
de acord cu dumneavoastră, însă, 
cu regret, noi suntem obligaţi să 
respectăm actele legislativ-nor-
mative în vigoare, în primul rând 
prevederile Legii nr.131 cu privire 
la controlul activităţilor de antre-
prenor. Într-adevăr, toate cazuri-
le de poluare a mediului, trebuie 
documentate, verificate şi stopate 
imediat ce au loc, fără tergiversa-
re, pentru a preveni impactul lor 
negativ, uneori şi ireversibil asupra 
calităţii mediului înconjurător şi 
asupra sănătăţii populaţiei. Anume 
în aşa mod trebuie să procedăm ca 
organ de inspecţie şi control în do-
meniul protecţiei mediului. Ce va 
fi mai departe vom vedea, ne vom 
adapta la cerinţele zilei! În cazul 
dat inspectorul trebuie să manifes-
te profesionalism.

MD: Stimate dle Gheorghe 
MANJERU, Vă mulţumesc pentru bu-
năvoinţa cu care ne-aţi acordat acest 
interviu şi Vă dorim sănătate şi suc-
cese în realizarea tuturor responsabi-
lităţilor pe care vi le-aţi asumat pe 
viitor!     

Pentru conformitate, Aurelia 
Bahnaru
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1 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului

str. Constantin Tănase, 9

2 Institutul de Medicina Urgentă str. Toma Ciorba 1  
3 Agenția Servicii Publice str. Puşkin 42
4 Asociatia de coproprietari în con-

dominiu ACC 55/488
str.Nicolae Dimo 4/1

5 Asociatia de Coproprietari in Con-
dominium ACC 55/551

str. Ginta Latina 12

6 Asociatia de coproprietari in con-
dominiu ACC Nr.55/748

str. Tudor Strişcă 8/1 şi 8/2

7 Asociatie de Coproprietari Condo-
miniu ACC 55/532

str. Alba Iulia 77/19

8 Ministerul Finantelor str. Constantin Tănase 7
9 Confederația Natională a Sindicate-

lor din Moldova
str. 31 August 1989, 129

10 Primăria mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare 83
11 Primaria Condrita mun.Chişinău, s.Condriţa
12 Primaria Cruzesti mun.Chisinau, str. Teilor 24, 
13 Primaria Tohatin mun.Chişinău, com.Toha-

tin, str.Ştefan cel Mare, 1
14 Primaria Cricova mun.Chişinău, or.Cricova, 

str.Chişinăului, 90
15 Primaria Durlesti mun. Chişinău, or. Durlesti, 

str. Alexandru cel Bun nr.13

16 Liceul Teoretic "L. Deleanu" str. Deleanu 5/4
17 Institutul de Chimie str. Academiei 3
18 Colegiul de Ecologie str. Burebista,70
19 Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" mun. Chişinău, or. Sîngera, 

str. 31 august 35/1
20 Liceul Teoretic Mihai Eminescu str. Varsoviei, 2
21 Universitatea de Stat din Moldova str. Alexei Mateevici 60
22 Academia de Studii Economice din 

Moldova
str. Bănulescu Bodoni 61

23 Gimnaziul nr.7 str. Mileşti, 34
24 Gimnaziul nr.102 mun. Chisinau, s. Brăila str. 

Renaşterii 14
25 Liceul Teoretic B.P. Haşdeu str. N. Zelinski 34
26 Liceul Teoretic ,,Mihail Lomonosov" str. Gh. Madan, 83
27 Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza str. Poştei 44
28 Liceul Teoretic „Anton Cehov" str. Alba Iulia, 200/2
29 Liceul Teoretic ,,Gheorghe Ghimpu” mun. Chişinău,  

s. Colonița
30 Gimnaziul cu profil teatral ”Ion Luca 

Caragiale”
str. Miron Costin 19/7

31 Liceul Teoretic Lucian Blaga str.A.Russo 10
32 Liceul Teoretic `OLIMP` str. Petru Zadnipuru 7/1
33 Centrul orăşenec al tinerilor natu-

ralişti
bd. Traian, 3

75 puncte de colectare a e-Deșeurilor 
au fost instalate în mun. Chișinău

Proiectul „Oraş curat cu e-Deşeu reciclat” lansat în luna decembrie, anul 2018 de către Asociația pentru Valorificarea 
Deșeurilor sub patronajul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în parteneriat cu Primaria mun. 
Chișinău, Asociația MoldRec și cu suportul Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD, anunță des-
pre 75 puncte de colectare a e-Deșeurilor deja instalate în mun. Chișinău, din total 80 de puncte planificate.
Lista adreselor este publicată în tabelul de mai jos:

managEmEntul dEșEurilor
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Legea privind deşe-
urile nr.209/2016, care a 
intrat în vigoare din data 
de 23.12.2017, a introdus 
obligativitatea colectării 
separate a unor categorii 
de deşeuri pentru produ-
cători. Respectiv, în con-
formitate cu Legea nr.209, 
toate persoanele fizice şi 
juridice (producătorul pro-
dusului) care la nivel profe-
sional proiectează, produc, 
prelucrează, tratează, vând 
şi/sau importă echipamen-
te electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori, ve-

hicule, uleiuri şi ambalaje, 
sânt supuse regimului de 
responsabilitate extinsă a 
producătorului. 

În această ordine de 
idei, la data de 07 martie 
2018 a fost publicat Regu-
lamentul privind deşeurile 
de echipamente electrice 
şi electronice, care prezin-
tă obligaţiile Producători-
lor de echipamente electri-
ce şi electronice (EEE).

Conform Regulamen-
tului privind deşeurile de 
echipamente electrice şi 
electronice: Producător 

este persoană fizică sau ju-
ridică, indiferent de tehni-
ca de vînzare utilizată, in-
clusiv prin comunicare la 
distanţă, care: - fabrică şi 
vinde echipamente electri-
ce şi electronice sub pro-
pria marcă; - revinde sub 
propria marcă echipamen-
te produse de alţi furnizori; 
- importă ori exportă EEE, 
cu titlu profesional, în sau 
din Republica Moldova; - 
vinde EEE prin mijloace 
de comunicare la distanţă 
direct gospodăriilor parti-
culare sau utilizatorilor în 

afara gospodăriilor parti-
culare, în Republica Mol-
dova, şi are sediul într-un 
alt stat. Concomitent, Vă 
informăm despre necesi-
tatea amplasării punctelor 
de colectare a deşeurilor 
provenite din echipamen-
tele electrice şi electroni-
ce la locul de distribuţie a 
acestora.

Întru executarea ce-
rinţelor de responsabili-
tate extinsă a producăto-
rului, în conformitate cu 
prevederile art. 12 din Le-
gea nr. 209 din 29.07.2016 

Care sunt obligaţiile producătorilor  
de echipamente electrice şi electronice

34 IPCEEE, departamentul Electronica str. M.Sadoveanu 40/2
35 IPLT Budeşti s. Budeşti, str.Şcolii 5
36 IP Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir bd. Dacia 28/3
37 Simpals str. Calea Orheiului 28/1
38 "Maximum Electronic" SRL bd. Gagarin 16
39 EBS Integrator str. Columna 170
40 NBC National Business Center str. Stefan cel Mare 73/1
41 Primaria Ghidighici s. Ghidighici, str. 

A.Mateevici 2
42 Primaria Ciorescu s.Ciorescu, str.Al. cel Bun, 17
43 Centrul de Excelenţă în Economie 

şi Finanţe
Miron Costin 26/2

44 Şcoala Profesională nr.6 str. Alba Iulia 75/7
45 Magazin Furchette Calea Ieşilor, 10
46 Magazin Furchette bd. Moscova, 19
47 Magazin Furchette str. Arborilor, 21
48 Magazin Furchette bd. C. Negruzzi, 2/4
49 Magazin Furchette Chişinău, str. Ceucari, 2/7
50 Camera de comert si industrie bd. Ştefan cel Mare, 151
51 Centrul de Excelenta in Energetica 

si Electronica din Chisinau
str.Melestiu 12

52 Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare” str. Florilor 4
53 Centrul Republican pentru Copii şi 

Tineret
bd. Ştefan cel Mare 169

54 Liceul Teoretic Universul str.Hînceşti 136
55 Gimnaziul nr.67, s.Revaca, Sangera str.Stefan cel Mare 17,  

s. Revaca, Singera

56 Liceul Puhoi r-ul Ialoveni, satul Puhoi, 
Liceul Teoretic Puhoi

57 Casa Guvernului RM P.M.A.N. nr.1
58 Cladirea administrativă nr.162 bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 

162
59 Cladirea administrativă nr.124 bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 

124
60 Cladirea administrativă nr. 180 bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 

180
61 Cladirea administrativă nr.106 str. Grenoble 108
62 Cladirea administrativă nr.1 str. V. Alecsandri 1
63 Cladirea administrativă nr.1 str. A. Russo 1
64 Cladirea administrativă nr.22 str. A. Puskin 22
65 DevelopmentAid str. Ion Nistor 17 (vis-a-vis 

Memorial)
66 Verde e Moldova str. Bucuresti, 71
67 Moldcontrol Bernardazi, 49
68 Liceul Heritage bd.Dacia 45 A
69 Directia generala arhitectura, urba-

nism si relatii funciare 
bd. Ştefan cel Mare 83

70 Agentia de Mediu str. Albisoara 38
71 Magazin Linella str. Albisoara 80/5
72 Magazin Linella str. Miorita 11
73 Magazin Linella str. Nicolae Costin 65
74 Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” or. Ialoveni, str. Basarabia 2
75 Magazin Fourchette str. Codrilor 16 (CC Con-

struct Depo) 

Reamentin că una din proble-
mele cu care se confruntă Repu-
blica Moldova şi care rămâne a fi 
nesoluționată până la moment, este 
gestionarea greşită a deşeurilor, în 
special a celor de tipul Echipamen-
telor Electrice şi Electronice (DEEE-
uri) şi a Bateriilor portabile uzate, 
denumite în continuare „e-Deşeuri”. 

Din lipsă de informare şi conştienti-
zare, o mare parte a populației conti-
nuă să depoziteze/arunce aceste de-
şeuri periculoase împreună cu restul 
deşeurilor menajere.

Prin intermediului proiectului 
“Oraş curat cu e-deşeu reciclat” ne 
propunem  să contribuim direct la 
reducerea cantității de deşeuri depo-

zitate la groapa de gunoi, la reduce-
rea emisiilor de gaze cu efect de seră 
rezultate din deşeurile nevalorificate 
şi, implicit la protejarea mediului în-
conjurător şi a sănătății populației, 
utilizând ca instrumente: Educarea 
/ Conștientizarea / Schimbul de 
experiență / Implicarea!
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Roman Bahnaru, Doctorand ASEM

consumul de echipamente  
electronice

La fel cum moda se schimbă 
rapid, în societatea şi economia di-
gitală în care trăim, aparatele elec-
tronice deasemenea au tendinţa de 
schimbare rapidă a stilului, venitu-
rile fiind dependente direct de cele 
mai recente produse vîndute, care 
sunt din ce în ce mai accesibile. 

În special, accesibilitatea (po-
sibilita de a fi procurat) a generat 
oportunităţi în ţările în curs de dez-
voltare, de exemplu, banii mobili au 

sporit dramatic incluziunea financi-
ară şi au dat naştere la alte oportu-
nităţi de dezvoltare. În multe cazuri, 
pieţele de aparate de mîna a doua 
(second-hand) prosperă în aceste 
ţări cu produse cum ar fi laptop-uri 
şi smartphone-uri care au a doua 
sau a treia viaţă. Totuşi, în cele din 
urmă, toate aceste echipamente 
(smartphone-uri, tablete, aparate de 
fotografiat şi dispozitive sau aparate 
de uz casnic) vor deveni deşeuri.

Conform raportului „O nouă vi-
ziune circulară pentru electronice. 
Timpul pentru relansare globală” 

publicat în ianuare 2019 de către 
PACE (Platforma pentru Accelera-
rea Economiei Circulare) şi WEF 
(Forumul Economic Global), care 
este un suport pentru Coaliţia Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
E-Deşeuri (E-Waste), piaţa consu-
mului global de echipamente elec-
tronice a fost de circa 1,1 trilioane 
$ în 2017, cu o rată de creştere de 
6% pînă în 2024, cînd va valora 1,7 
trilioane $. Creşterea adopţiei (con-
sumului) de telefoane inteligente 
(smartphone) intensifică şi mai mult 
cererea globală. 

Eroare de sistem:  
rate prea mici de reciclare  

a e-Deşeurilor la nivel global 

privind deşeurile, producă-
torii de echipamente elec-
trice şi electronice asigură 
crearea unor sisteme de 
returnare şi colectare a 
echipamentelor electrice 
şi electronice uzate de la 
consumatori, precum şi 
dezvoltarea schemelor de 
valorificare materială a 
deşeurilor de echipamen-
te electrice şi electronice, 
care se realizează: 

1) individual; 
sau 
2) prin transferarea 

responsabilităţilor, pe bază 
de contract, către sistemul 
colectiv.

Producătorii de echi-
pamente electrice şi elec-

tronice (EEE), existenţi 
pe piaţă, au obligaţia de 
a se înregistra în Lista 
producătorilor, primind 
un număr de înregistrare, 
pe care îl vor comunica 
tuturor reţelelor comerci-
ale prin care sunt vîndute 
EEE, în maximum 30 de 
zile de la atribuire.

Producătorii noi in-
traţi pe piaţă au obligaţia 
de a se înregistra în Lista 
producătorilor în termen 
de trei luni de la înregis-
trare la Agenţia Servicii 
Publice, pînă la iniţierea 
activităţi de plasare pe pia-
ţă a EEE.

Ce au de făcut pro-
ducătorii de echipamente 

electrice și electronice:
  să se înregistreze în 

sistemul informaţio-
nal „Managementul 
deşeurilor” (Hotă-
rîrea Guvernului nr. 
682 din 11.07.2018) 
accesînd pagina web: 
www.siamd.gov.md; 

  în cazul onorării res-
ponsabilităţii extinse 
a producătorului în 
mod individual, să 
asigure evidenţa pro-
duselor plasate pe 
piaţă pe o perioadă de 
5 ani, raportînd anu-
al aceste informaţii 
Agenţiei de Mediu. La 
prezentarea dovezii 
de membru al unui 

sistem colectiv, aceas-
tă responsabilitate va 
fi onorată de către un 
sistem colectiv.
Spre informare: Agen-

ţia de Mediu adduce la 
cunoştinţă operatorilor 
economici care activează 
în domeniul gestionării 
deşeurilor electrice şi elec-
tronice, despre necesita-
tea iniţierii procedurii 
de reactualizare a autori-
zaţiilor de mediu pentru 
gestionarea deşeurilor, în 
conformitate cu art. 25 din 
Legea privind deşeurile, 
în legătură cu întrarea în 
vigoare a noilor prevederi 
legale.
Sursa: Agenția de Mediu
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Există şi o tendinţă majoră de 
creştere a consumului de televizoa-
re cu ecran plat pe pieţele în curs de 
dezvoltate şi adoptarea tehnologiilor 
3G şi 4G în economiile în curs de 
dezvoltare; vehiculele electrice sunt, 
de asemenea, în creştere. Tot mai 
multe obiecte — haine, mobilier, ju-
cării, echipamente sportive şi chiar 
periuţe de dinţi au componente elec-
tronice complexe.

Raportul prezintă şi țările cele 
mai mari generatoare de DEEE-uri. 
Top 6 cei mai mari generatori sunt  
Australia, China, UE, Japonia, Ame-
rica de Nord şi Republica Coreea. 
În Statele Unite şi Canada, fiecare 
persoană produce aproximativ 20 kg 
de deşeuri electronice pe an, în timp 
ce în UE cifra este de 17,7 kg. Pe de 
altă parte, alte 1,2 miliarde de locui-
tori ai continentul african generează 
fiecare o medie de doar 1,9 kg deşe-
uri electronice.

lipsa reciclării

Ratele de reciclare la nivel glo-
bal sunt mici. Chiar şi în UE, care 
este lider global în reciclarea de-
şeurilor electronice, doar 35% din 
deşeurile electronice sunt raportate 
oficial ca fiind colectate şi reciclate 
corespunzător. La nivel global, me-
dia este de doar 20%, restul 80% 
sunt e-deşeuri nedocumentate, mul-
te din ele fiind îngropate în pământ 
pentru multe secole. E-deşeurile nu 
sunt biodegradabile. 

Lipsa reciclării este o povară 
grea pentru industria electronică 
globală avînd în vedere că dispoziti-

vele devin mult mai numeroase, mai 
mici şi mai complexe. 

În prezent, reciclarea anumitor 
tipuri de deşeuri electronice şi recu-
perarea materialelor şi a metalelor 
este un proces costisitor. Cantitatea 
rămasă din reciclarea deşeurilor 
electronice — în special materiale 
plastice dăunătoare cu metale şi sub-
stanţe chimice — reprezintă o pro-
blemă mai dificilă. Fluxul de deşeuri 
este complex, conţinând până la 60 
de elemente din tabelul periodic. În 
unele cazuri, conţine substanţe chi-
mice periculoase, cum ar fi ignifuge, 
dintre care unele sunt poluanţi orga-
nici persistenţi enumeraţi în Conven-
ţia de la Stockholm. Există, de ase-
menea, o confuzie în mintea consu-
matorilor globali în ceea ce priveşte 
modul în care se consumă deşeurile 
electronice. În multe cazuri, acesta 

este tratat ca deşeu menajer normal, 
dar trebuie separat. Diferitele fluxuri 
de deşeuri electronice trebuie trata-
te separat, inclusiv baterii, becuri, 
smartphone-uri, cabluri sau compu-
tere. Această lipsă de conştientizare 
cu privire la modul de reciclare şi 
grija asupra securităţii datelor în-
seamnă că există cantităţi mari de 
electronice reziduale care sunt depo-
zitate în sertare, garaje, dormitoare 
şi birouri din întreaga lume care aş-
teaptă să fie tratate — o oportunitate 
în aşteptare.

probleme de muncă,  
de mediu şi de sănătate

De la tuburile catodice de la 
televizoare vechi, până la plumb şi 
crom în circuitele electronice, de-
şeurile electronice pot conţine sub-
stanţe care sunt periculoase pentru 
sănătatea umană dacă nu sunt trata-
te corespunzător, inclusiv mercurul, 
cadmiul şi plumbul. E-Deşeurile pot 
polua sursele de apă şi lanţurile de 
aprovizionare cu alimente. Acest lu-
cru este valabil în special pentru echi-
pamentele mai vechi care alcătuiesc 
e-deşeurile de astăzi. Reglementările 
şi unele iniţiative voluntare conduc 
la eliminarea treptată a unora dintre 
cele mai răufăcătoare practici în pro-
ducerea de echipamente noi.

Reciclarea elementelor valo-
roase conţinute în e-deşeuri, cum ar 
fi cuprul şi aurul, a devenit o sursă 
de venit, în special în sectorul infor-
mal al ţărilor în curs de dezvoltare. 
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Cu toate acestea, tehnicile de bază 
de reciclare prin ardere a plasticului 
din echipamente electronice pen-
tru extragerea metalelor valoroase 
(topirea plumbului în vase deschise 
sau dizolvarea circuitelor cu acid) 
conduc la faptul că lucrătorii adulţi 
precum şi copii, inclusiv şi familiile 
lor, sunt expuşi la multe substanţe 
toxice.

În multe ţări, femeile şi copiii 
reprezintă până la 30% din forţa de 
muncă în prelucrarea informală de 
e-deşeuri brute şi, prin urmare, sunt 
deosebit de vulnerabili. Atunci când 
viitoarele mame sunt expuse com-
puşilor toxici, există şi alte probleme 
care apar cu timpul. Rezultatele mai 
multor studii arată creşteri ale avor-
turilor spontane, naşterilor prema-
ture, precum şi dificultăți la naştere 
— asociate cu expunerea la deşeuri 
electronice. Lucrătorii suferă dease-
menea de cazuri ridicate ale malfor-
maţiilor congenitale şi mortalităţii 
infantile. Componentele e-deşeurilor 
sunt, de asemenea, cancerigene. Ele-
mentele toxice se găsesc în fluxurile 
de sânge ale muncitorilor informali 
la bazele de depozitare a e-Deşeuri-
lor în cazul în care arderea deschi-
să este utilizată pentru recoltarea 
de metale. Aceste huburi au devenit 
centre economice în sine, atrăgând 
vânzători de alimente şi adesea adi-
acent la aşezările informale, ducând 
la o contaminare ulterioară cu gaze 
toxice. E-deşeurile pot contamina 
apele subterane, solul şi aerul.

În prezent, numărul total de 
persoane care lucrează informal în 
sectorul deşeurilor electronice nu 
este cunoscut. Cu toate acestea, po-
trivit Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii, în Nigeria, se estimează că 
peste 100.000 de persoane lucrează 
în sectorul informal de e-deşeuri, în 
timp ce în China acest număr este 
considerat a fi de 690.000. Moder-
nizarea şi formalizarea industriei 
în cazul în care instalaţiile formale 
de reciclare oferă o muncă decentă 
pentru mii de lucrători reprezintă o 
oportunitate majoră.

De asemenea, merită de luat în 
considerare efectele pe care echi-
pamentele electronice le au asupra 
schimbărilor climatice. Fiecare dis-
pozitiv produs vreodată are o am-
prentă de carbon şi contribuie la în-
călzirea globală produsă de om. Pen-

tru fabricarea 1 tonă de laptop-uri 
sunt emise 10 tone de CO2. Avînd în 
vedere dioxidul de carbon care este 
eliberat pe durata de viaţă a unui dis-
pozitiv, este necesar de considerat că 
cea mai mare cantitate se generează 
în mod preponderent în timpul pro-
ducţiei, înainte ca consumatorii să 
cumpere un produs. Acest lucru face 
ca procesele de la etapa de fabricaţie 
(cum ar fi utilizarea materiilor prime 
reciclate) să fie factori determinanţi 
ai impactului general asupra mediu-
lui.

legislaţie e-deşeuri

În total 67 de ţări au legislaţie 
în vigoare pentru a rezolva problema 
e-deşeurilor pe care le generează. 
În mod normal, acest lucru ia forma 
Responsalităţii Extinse a Producăto-
rului (REP), atunci când o mică taxă 
pe noile dispozitive electronice sub-
venţionează colectarea şi reciclarea 
la sfârşitul ciclului de viaţă. Legisla-
ţia acoperă aproximativ două treimi 
din populaţia globală. Cu toate aces-
tea, multe ţări nu dispun de legislaţie 
naţională privind e-deşeurile. În mul-
te regiuni din Africa, America Latină 
sau Asia de Sud-Est, e-deşeurile nu 
sunt întotdeauna prioritate pe agen-
da politică şi, adesea, nu sunt bine 
aplicate.

Când vine vorba de exportul de 
deşeuri electronice spre ţări în curs 
de dezvoltare, există reglementări în 
temeiul Convenţiei de la Basel pri-
vind Controlul mişcărilor transfron-
taliere de deşeuri periculoase şi eli-
minarea acestora, care a fost ratificat 
de 188 ţări, alte convenţii similare 
existînd la nivel regional. Chiar şi cu 
convenţia în vigoare, totuşi, cantităţi 
mari din deşeurile electronice conti-
nuă să fie expediate ilegal. Diferenţa 
în aplicarea convenţiilor în legisla-
ţia globală înseamnă că mediul de 
reglementare este oricum complex, 
fragmentat şi trebuie în termeni pro-
ximi de implementat reglementările 
ex-ante şi ex-post necesare.

situația în republica moldova

Managementul deşeurilor elec-
tronice în Republica Moldova rămâ-
ne un subiect dificil şi sensibil. Cau-
ze sunt multe, dar cel mai important 
este lipsa de informare şi conşti-

entizare pe de o parte şi lipsa unei 
infrastructuri de reciclare a acestor 
deşeuri atât de periculoase pentru 
mediu şi sănătate. Subiectul este tra-
tat mai mult prin prisma acțiunilor 
şi inițiativelor parvenite din partea 
ONG-urilor de mediu şi mai puțin 
din partea autorităților locale. 

Cu toate acestea, la moment 
există o lege actualizată privind de-
şeurile, care a introdus de altfel şi 
conceptul de responsabilitate ex-
tinsă a producătorului. Mai avem 
aprobat şi Regulamentul privind de-
şeurile de echipamente electrice şi 
electronice. 

Potrivit prevederilor legislative, 
urmează ca fiecare agent economic, 
care a plasat pe piață un produs 
electric, electronic sau electrocasnic 
să îşi asume responsabilitatea pen-
tru produsele sale pe toată durata 
vieții lor, până devin deşeuri. Aceas-
ta include colectarea, sortarea şi 
tratarea acestor produse pentru a le 
pregăti pentru reciclare şi recupera-
re.  Ca exemplu toți distribuitorii de 
echipamente electrice şi electronice, 
care desfăşoară activități în unitățile 
comerciale cu o suprafață comerci-
ală mai mare de 200 m2 trebuie să 
pună la dispoziție un container de 
colectare a e-Deşeurilor şi să asi-
gure preluarea gratuită în imediata 
sa vecinătate a acestor e-deşeuri de 
dimensiuni mici (dimensiune exte-
rioară nu mai mare de 25 cm), fără 
obligația de a cumpăra echipament 
de tip similar (art.27, HG nr. 212 din 
07.03.2018).

O problemă este şi lipsa unei 
statistici clare cu referire la canti-
tatea de produse electronice puse 
pe piață, nemaivorbind de evidența 
cantităților de deşeuri electroni-
ce generate. Conform datelor pre-
zentate de Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului, 
în anul 2018, agenţii economici au 
colectat 298 de tone de deşeuri elec-
trice şi electronice, cu 100 de tone 
mai mult decât în 2017. Cu toate 
acestea, datele statistice prezentate 
nu sunt complete şi urmează doar 
după implementarea „Sistemului 
Informațional Automatizat de Ma-
nagement al Deşeurilor SIA MD” şi 
înregistrarea producătorilor de de-
şeuri electronice să fie creată o bază 
statistică cantitativă relevantă cu pri-
vire la soarta acestor deşeuri.
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Camera de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova (CCI), în calitate 
de  reprezentant al mediului de afa-
ceri din Moldova îşi propune să ofere 
o platformă de discuţii asupra proble-
melor actuale în domeniul gestionării  
deşeurilor, a schimbărilor în legislaţie 
şi deciziilor instituţiilor publice ce au 
impact asupra activităţii companiilor 
în implementarea politicilor de me-
diu. 

În acest context, CCI deja a or-
ganizat şedinţe în cadrul  Comitetelor 
pentru Antreprenoriat pe lîngă CCI 
cu participarea Ministerului Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale şi Mediu-
lui, Inspectoratul pentru Protecția 
Mediului şi membrii CCI unde au fost 
discutate aspecte practice de gestio-
nare a deşeurilor.

Subiectul dat prezintă un interes 
sporit pentru mediul de afaceri avînd 
în vedere că agenţii economici trebu-
ie să-şi asume responsabilitate pen-
tru gestionarea deşeurilor cu mijloa-
ce proprii. În acest context rolul CCI 
este de a contribui la dezvoltarea unui 
sistem eficient de management al 
deşeurilor, de a promova elaborarea 
unui cadrul legal şi economic foarte 
clar şi previzibil. 

Pentru a promova bunele prac-
tici în domeniul managementului 
deşeurilor, CCI în parteneriat cu 
Asociaţia pentru Valorificarea De-
şeurilor şi autorităţile publice com-
petente va continua să organizeze 
evenimente cu caracter consultativ–
informativ, la nivel regional, în ideea 
sprijinirii mediului antreprenorial şi 

identificării oportunităţilor de pro-
movare a standardelor europene în 
domeniu. 

La evenimente regionale vor fi in-
vitaţi reprezentanţi ai firmelor locale 
ce desfăşoară activităţi generatoare 
de deşeuri, dar şi instituţii care deţin 
tehnologii moderne de gestionare a 
deşeurilor.  Subiecte discutate vor cu-
prinde cadrul legislativ naţional, auto-
rizarea activităţilor cu impact asupra 
mediului; impactul aplicării normelor 
de management al deşeurilor asu-
pra  mediului de afaceri; posibilitatea 
oferirii unor facilităţi fiscale pentru 
reducerea, reutilizarea şi reciclarea 
deşeurilor.

Informaţia despre evenimentele 
planificate va putea fi accesată pe pa-
gina web a CCI, www.chamber.md 

CCI a Republicii Moldova oferă 
o platformă de discuţii asupra 

problemelor în domeniul 
managementului deşeurilor
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Agenţii economici şi persoanele fizice pot beneficia 
de susţinerea Sistemului „Expertul Camerei de Comeţ 
și Indsutrie a Republicii Moldova”.  

Serviciile Sistemului „Expert CCI” ajută antrepre-
norilor să reducă riscurile în afaceri, să se conformeze 
cerinţelor cadrului normativ şi angajamentelor contrac-
tuale. 

CCI a RM oferă un spectru larg de servicii, în supor-
tul afacerilor şi dezvoltării comerţului:

  EXPERTIZA BUNURILOR (mărfuri alimentare şi 
industriale, utilaj, maşini, echipamente, mijloace de 
transport, materiale de construcţie, mobilă etc.);

  EVALUAREA BUNURILOR imobile: (clădiri, apar-
tamente, case de locuit, construcţii industriale, re-
ţele, terenuri cu diferite destinaţii, etc.) şi mobile: 
întreprinderi în complex patrimonial, prejudiciul 
material (pagube) cauzat bunurilor în urma inunda-
ţiilor, incendiilor, accidentelor rutiere etc.;

  BROKER VAMAL – perfectarea declaraţiilor vama-
le; acte de transport internaţional (TIR, CMR etc.), 
actele de comerţ extern (invoice, contract, etc.) con-
sultanţa în domeniul vamal şi proceduri simplificate;

  VIZAREA DOCUMENTELOR DE COMERŢ IN-
TERNAŢIONAL – contracte de comerţ internaţi-
onal; invoice; certificate free sale, alte documente 
comerciale;

  CERTIFICAREA ORIGINII – eliberarea certifica-
telor de origine nepreferenţială (forma generală C) 
şi completarea certificatelor preferenţiale (EUR1, 
CT1);

  CARNET ATA – eliberarea Carnetelor ATA pentru 
exportul temporar de mărfurile care urmează să fie 
prezentate la târguri şi expoziţii, evenimente cultu-
rale, educaţionale, sportive (competiţii, festivaluri, 
turnee etc.) sau echipament profesional.
Informaţii corecte despre starea de facto a mărfurilor, 

cantitate, calitate, origine, alţi parametri specifici ai bunu-
rilor, sunt necesare la toate etapele de producţie, expediţie 
sau comerţ naţional şi internaţional. În acest sens, experti-
za mărfurilor efectuată de Camera de Comerţ şi Industrie 
(CCI a RM) oferă soluţii pentru producătorii agricoli, sec-
torul industrial, transport sau expediţie, prestatori de servi-
cii, autorităţi publice dar şi persoane fizice – consumători.

Experţii CCI acordă asistenţa necesară pe parcursul 
derulării operaţiunilor comerciale în conformitate cu ce-
rinţele contractelor, asigură prelevare de probe conform 
actelor normativ-metodologice şi efectuează expertiza în 
scopul soluţionării problemelor abordate de solicitant.

Certificatele, rapoartele de expertiză şi evaluare ale 
CCI a RM sunt documente oficiale, care reflectă opinia 
independentă şi obiectivă a expertului şi sunt recunoscu-
te de către alte instituţii publice şi private. 

Serviciile CCI sunt accesibile  în toate regiunile ţării, 
prin intermediul celor 10 filiale ale CCI şi sunt oferite de 
către 100 de experţi care dispun de calificări profesiona-
le şi experienţă în domeniu. 

Activitatea de expertiză este reglementată de Legea 
Nr. 393 din 13.05.1999 cu privire la Camera de Comerţ 
şi Industrie, acte normativ-metodologice ale CCI care co-
respund standardelor internaţionale în domeniu.

sistemul „EXpErtul cci”
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Copilul învaţă să exploreze lu-
mea înconjurătoare, să analizeze, 
să pună întrebări în legătură cu as-
pectele întâlnite, să-şi exprime stări 
sufleteşti, să iniţieze acţiuni, for-
mându-şi comportamente ecologice 
durabile.

E bine ca omul de mâine să ştie 
ce e bine şi ce e rău în raport cu ma-
ma-natură pentru ca mai târziu tână-

rul, iar şi mai târziu adultul să acţio-
neze în consecinţă. Acum în întreaga 
lume, ecologia începe să însemne o 
ştiinţă de bază, omenirea devenind 
conştientă de greşelile care s-au fă-
cut până acum şi aşa cum ne ocu-
păm de educaţia morală, intelectua-
lă şi estetică, de dezvoltarea aptitu-
dinilor şi sentimentelor, de educaţia 
voinţei este necesar să ne ocupăm şi 

de educaţia ecologică, prin care să-i 
învăţăm pe tineri de ce şi cum tre-
buie protejată natura. Dacă reuşim 
să sensibilizăm copilul la atingerea 
unei flori cu miros deosebit sau pu-
tem picura puţină dragoste în sufle-
tele lor pentru un animal sau dacă îl 
vedem că adună din proprie iniţiati-
vă o hârtie de jos atunci suntem pe 
drumul cel bun.

Rolul educației ecologice, 
factor-cheie al soluționării 
problemelor de mediu în secolul XXI

Andrei GUMOVSCHI, 
doctor, conferenţiar  
universitar, ULIM

Societatea modernă, prin modul în care şi-a asigurat în ultimii ani, rezervele 
de hrană, apă potabilă, petrol, lemn, a dus la o reală secătuire a resurselor, 
dar şi la degradarea mediului înconjurător. Terra suferă şi suferim şi noi 

oamenii, sau vom suferi implicit. Grav e, că modul în care natura strigă după ajutor, 
nu constituie un semnal de alarmă pentru noi toţi, sau dacă auzim acest glas, ne 
considerăm neputincioşi în faţa răzvrătirilor naturii, indiferent de forma pe care 
o îmbracă acestea: cutremure, tornade, topirea gheţarilor, avalanşe, prăbuşiri, 
alunecări de teren, etc. Însă e timpul pentru o schimbare, e timpul să luăm atitudine, 
să ne convertim felul de a gândi şi de a acţiona, pentru că o facem tot pentru noi şi 
pentru generaţiile cevor urma. E timpul ca omul să fie sensibil la problemele mediului, 
să adopte un comportament adecvat faţă de natură, să protejeze mediul înconjurător. 
Pregătirea în sprijinul ocrotirii naturii trebuie făcută începând de la vârsta copilăriei.

info mEdiu
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Educaţia ecologică — instruirea 
ecologică este o tema necesară nu 
doar elevilor (mici, mari), dar tuturor 
de la mic la mare, ca persoane ce-şi 
au adus contribuţia la degradarea 
mediului ambiant.

Educaţia ecologică cunoaşte 
trei abordări principale:

Educaţia despre mediu — care 
asigură înţelegerea modului de func-
ţionare a sistemelor naturale, a im-
pactului activităţilor umane asupra 
sistemelor naturale; dezvoltă capaci-
tăţile investigative şi gandirea critică. 
Stă la baza formării unui suport cog-
nitiv care să permită apoi, participa-
rea la luarea deciziilor de mediu.

Educaţia în mediu — asigură 
experienţa practică a înstruirei, prin 
contactul direct cu componentele 
mediului, dezvoltă abilităţi de cule-
gere a datelor şi de investigaţie pe 
teren, stimulează preocuparea faţă 
de mediu.

Educaţia pentru mediu — fina-
lizează educaţia în şi despre mediu, 
dezvoltă sensul responsabilităţii faţă 
de mediu, motivaţia şi abilitatile de 
a participa la îmbunătăţirea stării 
mediului. Promovează dorinţa şi ca-
pacitatea de a aborda un stil de viaţă 
compatibil cu conceptele dezvoltării 
durabile. Oferă inspectorilor pentru 
protecţia mediului şi profesorilor po-
sibilitatea de a contribui împreună 
cu populaţia, şi mai ales cu elevii, la 

buna gospodărire a resurselor natu-
rale abordând astfel componente ale 
educaţiei morale, estetice, politice.

Bunăoară, noi propunem unele 
tematici, care par a fi interesante şi 
utile:

1. Resursele naturale ale R. Mol-
dova şi utilizarea lor în construcţii;

2. Cauzele mâlirii râurilor mici 
şi a iazurilor din preajma noastră;

3. Gunoiştele din preajma satu-
lui/oraşului, ce ne facem cu ele, ce 
soluţii pot exista?

4. Situaţia actuală a calităţii 
apei din fântâni, izvoare şi râuri. 

5. Contaminarea cu pesticide.
6. Creşterea problemelor de să-

nătate şi altele.

Actualmente omenirea a sesizat, 
în sfârşit, existenţa crizei ecologice. 
Un rol important în rezolvarea pro-
blemelor ecologice aparţin sistemu-
lui de învăţământ. Aceasta însemnă 
că e necesar să existe educaţie ecolo-
gică în mase, cu scopul formării unei 
culturi ecologice a personalităţii şi 
a societăţii. O educaţie ecologică în 
mase presupune toate nivelurile de 
instruire, începând cu cel preşcolar, 
unde se fundamentează principiile şi 
deprinderile de comportament, care 
în viitor se exprimă prin dragoste şi 
stimă faţă de natură, faţă de alţi oa-
meni şi sine însuşi.

Formarea unei culturi ecologice 
se califică ca o conştientizare corec-
tă atitudinală:

  Faţă de natură şi toată diversita-
tea ei;

  Faţă de oamenii care o măresc 
şi protejază, crează în baza bo-
găţiei ei diverse valori materiale 
şi spitituale;

  Faţă de sine, ca produs al natu-
rii;

  Îţelegerea valorii vieţii şi sănătă-
ţii ca două părţi component ce 
depind de starea mediului în-
conjurător;

  Gradul de conştientizare a abili-
tăţilor proprii de a interacţiona 
creativ cu natura.
Educarea atitudinii pozitive, 

dragostei faţă de natură la copii este 
posibilă doar atunci, când ei dispun 
de cunoştine elementare despre ea, 
posedă abilităţi elementare de creş-
tere a plantelor, de îngrijire a ani-
malelor, pot observa fenomene ale 
naturii, văd frumuseţea naturii în 
toată splendoarea ei. În baza aceas-
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ta şi se formează dragostea faţă de 
natură, locul de baştină, faţă de Pa-
trie. A iubi Patria înseamnă a iubi 
natura și a o proteja cu iscusinţă. 
În secolul marilor transformări şti-
inţifico-tehnice este important de-a 
învăţa tinerii să vadă şi să înţeleagă 
frumuseţea naturii, s-o protegeze şi 
să multiplice bogăţiile ei.

de ce trebuie să punem accent 
pe educaţie pentru mediu?

Pentru că, în prezent, aproape 
de 6 miliarde de oameni folosesc 
(abuzând deseori, cu bună ştiinţă 
sau fără) resursele naturale ale pă-
mântului. În fiecare colţ al lumii, 
omenii taie păduri, extrag minerale 
şi surse de energie, erodând solul, 
poluând aerul şi apa, creând deşeuri 
primejdioase şi producând o rup-
ture a zonelor naturale într-un ritm 
fără precedent în istoria vieţii pe pă-
mânt, fiind imposibil să se scape de 
consecinţele degradării serioase a 
mediului: dispariţia speciilor, extin-
derea deşertului, contaminarea cu 
pesticide, creşterea problemelor de 
sănătate, foametea, sărăcia şi chiar 
pierderea de vieţi umane.

Situaţia ecologică în lume se 
acutizează. Se pune sub semn de 
întrebare chiar şi existenţa omului 
ca individ. Se deteriorează sistema 
de apă potabilă, dispariţia pădurilor, 
învelişului vegetal, se diminuează 
formele de viaţă. Există o epuizare 
drastică a resurselor valoroase pen-
tru om — apa potabilă. La moment 
în lume se vorbeşte despre pericolul 
„foamea de apă”, „suspendat de-asu-
pra omenirii”, deoarece deficitul de 
apă potabilă a devenit nu numai o 
problemă gospodrească, ci una eco-
logică globală. Poluanţii hidrosferei 
sunt imenşi aproape de 15 miliarde 
tone/an. Se presupune că către anul 
2100 omenirea va epuiza toate rezer-
vele de apă potabilă. Conform OMS 
mai mult de 500 mln. de oameni în 
lume sunt bolnavi din cauza folosirii 
apei potabile necalitative.

Sloganul a iubi natura numai 
este actual. Natura nu mai are ne-
voie de dragostea noastră, ea tre-
buie conştient apreciată şi salvată. 
Situaţia ecologică actuală solicită 
educarea activă a omului în spiritul 
atârnării pozitive faţă de probleme-
le de mediu şi a educaţiei ecologice. 

Omul ca parte componentă a sub-
stanţei organice vii fiinţă se supune 
legităţilor fundamentale de organi-
zare a biosferei şi existenţa lui în 
afara ei este imposibilă. Omul este 
o parte a naturii, spunea V.I. Ver-
nadskii. Existenţa civilizaţiei umane 
şi dezvoltarea ei de mai departe este 
posibilă doar la conştientizarea şi 
apariţia unor noi schimbări calitati-
ve în relaţia om-natură. Aceste rela-
ţii pot fi formate doar prin instruire 
şi educaţie, începând cu familia — 
grădiniţa — şcoala — universitatea 
— întreprinderea etc. Deprinderile 
şi obişnuinţele formate îi vor per-
mite noului cetăţean al universului 
pentru toată viaţa să ţină cont de 
faptul că nu el este stăpânul naturii, 
ci invers. Scopul dezvoltării sociale 
este de-a păstra structura organiza-
torică a mediului. Dar pentru aceas-
ta e necesar a forma un nivel înalt de 
alfabetizare ecologică a cetăţenilor, 
dar în primul rând a generaţiei în 
creştere. Cultura ecologică este im-
portantă pentru toţi cei care doresc 
să trăiască în sec. XXI.

Situaţia ecologică actuală în 
lume a devenit catastrofală. O pre-
ocupare primordială a statelor din 
lume este utilizarea raţională a re-
surselor naturale nu numai în in-
teresul oamenilor, dar şi a naturii. 
Fiecărui locuitor al planetei Pământ 
îi sunt necesare un anumit cuantum 
(sau minimum) de cunoştinţe ecolo-
gice, pentru ca comportamentul său 
ecologic să fie adecvat. Rezolvarea 
unei astfel de sarcini este posibi-
lă doar la formarea unui nou tip de 
gândire, şi-anume, ecologică cât şi 
educaţia unei culturi ecologice indi-
viduale/sau personale. 

Întrucât, atât pe plan naţional 
cât şi internaţional se impune tot 
mai mult strategia „ecodezvoltării”, a 
dezvoltării durabile, a „agroecologi-
ei” respectiv a unei agriculturi orien-
tate pe fundamentul ecologiei, este 
necesar ca, formarea intelectuală a 
tinerii generaţii, cultura sa ecologi-
că, să dobândească un rol prioritar 
în procesul instruirei şi educaţiei. 

Altfel spus, în opinia noastră, 
ecologia trebuie să se circumscrie ca 
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o problemă stringentă în programele 
educaţionale şi de cercetare ştiinţifi-
că, pentru cunoaşterea rolului facto-
rilor de mediu în dezvoltarea socie-
tăţii umane. 

Astăzi, mai mult ca oricând, este 
necesar ca fiecare tânăr cetăţean al 
ţării, indiferent de specialitate, să 
cunoască realităţile ecologice şi să 
ţină seama de acestea în activitatea 
sa, „întrucât natura ţării este o mare 
bogăţie a întregului nostru popor, nu 
numai a generaţiei actuale, ci şi a ce-
lor viitoare”. 

Conştientizarea ecologică a ti-
neretului reprezintă o speranţă a fap-
tului că, Secolul al XXI-lea ar putea 
deveni un secol ecologic, ceea ce ar 
determina lichidarea crizei ecologice 
mondiale şi promovarea unei dezvol-
tări armonioase, durabile a societăţii 
umane, pe baza unui echilibru con-
stant al relaţiei dintre Om şi Natură.  

În concluzie, educaţia privind me-
diu înconjurător este un proces com-
plex de lungă durată. Rezultatele con-
crete pot fi observate peste câţiva ani 
şi de aceea este necesar ca procesul 

de educaţie să înceapă foarte devreme 
şi să se continue de-a lungul întregului 
ciclu de învăţământ, dar şi a vieţei. S-a 
constat că atunci când sunt mici, copiii 
au o atitudine pozitivă faţă de mediul 
înconjurător, aceasta modificându-se 
pe măsură ce cresc datorită influenţei 
exercitate de tehnologiile moderne şi 
modului de consum al vieţii moderne. 
Soarta viitorului vieţii în ansamblul ei 
depinde de gândirea şi efortul nostru 
de a menţine echilibrul în natură prin 
formarea unei conştiinţe ecologice de 
sine stătătoare în rândul oamenilor.  

 Несмотря на то что пластик – в настоящее время 
один из самых распространённых материалов на планете, 
его особенности и влияние на здоровье человека остают-
ся плохо изученными. Тем не менее ясно, что воздействие 
пластика распространяется на все новые области окружа-
ющей среды и пищевые цепи, поскольку существующие 
пластмассовые продукты распадаются на более мелкие 
частицы, концентрирующие в себе токсичные химические 
вещества. По мере увеличения производства пластика это 
воздействие будет только расти.

До недавнего времени исследования воздействия 
пластика на здоровье человека были сосредоточены на 
конкретных моментах жизненного цикла пластика, часто 
на отдельных товарах, процессах или путях воздействия. 

В этом подходе не учитывается то, что значительное, 
сложное и пересекающееся воздействие на наше здоровье 
происходит на всех этапах жизненного цикла пластика: от 
устья скважины до нефтеперерабатывающего завода, от 
полок магазина до организма людей, от обращения с от-
ходами до продолжающегося воздействия вследствие за-
грязнения воздуха, воды и почвы.

 В целом воздействие пластика на протяжении всего 
его жизненного цикла рисует чёткую и тревожную кар-
тину: пластик угрожает здоровью людей в глобальном 
масштабе. Для уменьшения этих угроз потребуется оста-
новить и обратить вспять рост производства, использова-
ния и утилизации пластмассы по всему миру.

 

Пластик —  
это глобальная, 
но не всегда 
явная угроза 
нашему 
здоровью
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Основные выводы
 
Анализ вопросов, связанных с пластиком, требует 

подхода, основанного на жизненном цикле. Узкие под-
ходы к оценке и решению проблем воздействия пластика 
сейчас уже неадекватны и неуместны. Для принятия обо-
снованных решений, касающихся рисков использования 
пластмасс, чтобы понять весь спектр их токсического 
воздействия на здоровье человека, требуется подход на 
основе полного жизненного цикла. При этом необходимо 
также обеспечить, чтобы в попытке решить эту проблему 
не создавались еще более острые и комплексные экологи-
ческие проблемы.

 На каждом этапе своего жизненного цикла пластик 
представляет особый риск для здоровья человека, обу-
словленный как выделением самих пластмассовых частиц, 
так и связанных с ними химических веществ. Большин-
ство людей во всём мире подвержены негативному воз-
действию пластика на различных стадиях его жизненного 
цикла.

 
Добыча и транспорт

Сегодня 99% пластика производится на основе иско-
паемого топлива. Добыча нефти и газа, особенно методом 
гидравлического разрыва пласта для добычи природного 
газа (фрекинг), выделяет множество токсичных веществ 
в воздух и воду, часто в значительных объемах. Более 170 
химикатов, которые используются при добыче основно-
го сырья для пластика при фрекинге, оказывают хорошо 
известное негативное воздействие на здоровье человека, 
включая рак, неврологические расстройства, болезни ре-
продуктивной системы, задержку развития, нарушение 
иммунной системы и многое другое. Эти токсины оказы-
вают прямое воздействие на кожу, глаза и другие органы 
чувств, дыхательную, нервную и желудочно-кишечную 
системы, печень и мозг, что зафиксировано в различных 
исследованиях.

 
Переработка  

и производство

В процессе трансформации ископаемого топлива 
в пластмассовые смолы и добавки в воздух выделяют-
ся канцерогенные и другие высокотоксичные вещества. 
Подтвержденные последствия воздействия этих веществ 
включают нарушения нервной системы, проблемы с ре-
продуктивной системой и развитием, рак, лейкоз и гене-
тические нарушения, такие как низкий вес при рождении. 
Рабочие, занятые в промышленности, и люди, живущие 
рядом с нефтеперерабатывающими предприятиями, под-
вергаются наибольшему риску — как хроническому, так 
и острому воздействию во время неконтролируемых вы-
бросов и аварийных ситуаций.

 
Потребительские  

товары и упаковка

Использование пластмассовых изделий приводит к 
проглатыванию и/или вдыханию большого количества 
микропластика и сотен токсических веществ, включая из-

вестные и предполагаемые канцерогены, вещества, нару-
шающие развитие и работу эндокринной системы.

 
Управление отходами

Все технологии обращения с пластиковыми отходами 
(включая сжигание, сжигание для производства энергии, 
газификацию и пиролиз) приводят к выбросу токсичных 

металлов, таких как свинец и ртуть, органических веществ 
(диоксины и фураны), кислотных газов и других токсич-
ных веществ в воздух, воду и почвы. Все подобные тех-
нологии приводят к прямому и косвенному воздействию 
токсичных веществ на рабочих и местных жителей, в том 
числе через вдыхание загрязненного воздуха, прямого 
контакта с загрязненной почвой или водой и употребле-
ние в пищу продуктов, выращенных в окружающей среде, 
загрязненной этими веществами. Токсины, содержащиеся 
в выбросах, летучей золе и шлаке в местах сгорания от-
ходов, могут перемещаться на большие расстояния и от-
кладываться в почве и воде, в конечном итоге попадая в 
организм людей после накопления в тканях растений и 
животных.

 
Пластик в окружающей среде

Как только пластик оказывается в окружающей среде 
в виде макро- или микропластика, он попадает в пищевые 
цепи и накапливается в них, передаваясь через сельско-
хозяйственную почву, наземные и водные пищевые цепи 
и водоснабжение. Пластик, находящийся в окружающей 
среде, может легко выщелачивать токсичные добавки или 
концентрировать токсины, уже находящиеся в природной 
среде, что делает их снова биодоступными для прямого 
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или косвенного воздействия на человека. По мере разру-
шения пластиковых частиц открываются новые площади 
поверхности, что позволяет продолжать вымывание доба-
вок из внутренних частей на поверхность частицы и затем 
в окружающую среду и организм человека. Микропласти-
ки, попадающие в организм человека при непосредствен-
ном воздействии в результате проглатывания или вдыха-

ния, могут приводить к многочисленным воздействиям 
на здоровье, включая воспаление, генотоксичность, ок-
сидативный стресс, апоптоз и некроз, которые связаны 
с рядом негативных последствий для здоровья, включая 
рак, сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные 
заболевания кишечника, диабет, ревматоидный артрит, 
хроническое воспаление, аутоиммунные состояния, ней-
родегенеративные заболевания и инсульт.

Неопределённости и пробелы в знаниях подрывают 
полную оценку как экстренных, так и долгосрочных ри-
сков для здоровья людей на всех этапах жизненного цик-
ла пластика и ограничивают способность потребителей, 
общества и регулирующих органов делать осознанный 
выбор.

  Отсутствие прозрачности информации по по-
воду содержания химических веществ в пластике и про-
цессах по его производству мешает полной оценке ее воз-
действия, снижает способность регулирующих органов 
разрабатывать адекватные меры защиты, потребителей 
— делать осознанный выбор, жителей затронутых терри-
торий — ограничивать вредное воздействие.

  Срочно необходимы дальнейшие исследования 
для оценки перекрестного воздействия, синергетических 
эффектов и совокупного воздействия смесей тысяч хими-
ческих веществ, используемых в потребительских това-
рах; для понимания потенциального переноса микропла-
стика и связанных с ни токсичных химических веществ 
на растения и животных; а также для понимания токси-

ческого воздействия микроволокон и других пластиковых 
микрочастиц, которые все чаще фиксируются в организме 
человека. 

Для снижения токсического воздействия пластика 
потребуются различные решения и варианты действий, 
поскольку пластик имеет сложный жизненный цикл с раз-
нообразной совокупностью влияющих на него факторов.

  Решения по вопросам, связанным с пластиком 
в течение всего его жизненного цикла или на отдельных 
стадиях, должны основываться на уважении здоровья че-
ловека и праве на здоровую окружающую среду. Несмо-
тря на сохраняющуюся неопределенность, имеющаяся 
информация о серьезном воздействии жизненного цикла 
пластика на здоровье оправдывает применение строгого 
предупредительного подхода к жизненному циклу пла-
стика и общему сокращению производства и использова-
ния пластика.

  Оценки воздействия на здоровье, которые сосре-
доточены исключительно на пластмассовых компонентах 
продуктов, игнорируя при этом тысячи добавок и их воз-
действие на каждом этапе жизненного цикла пластика, 
являются неполными.

  Решение проблемы загрязнения пластиком тре-
бует адаптации и принятия правовых рамок для обеспече-
ния доступа к информации о нефтехимических веществах 
в товарах и процессах, а также расширения независимых 
исследований для устранения существующих и потенци-
альных пробелов в знаниях в будущем.

  Решения должны быть основаны на прозрачно-
сти, участии общественности и праве на компенсацию 
нанесенного ущерба. Прозрачность необходима для опре-
деления характера и масштабов воздействия токсичных 
материалов, а также для оценки возможного воздействия 
на здоровье и окружающую среду технологий, которые ре-
кламируются как «решения», такие как сжигание и техно-
логии переработки пластика в топливо.

  Решения должны включать право на осмыслен-
ное участие общественности в принятии решений о ри-
сках, связанных с пластиком, и доступ к правосудию при 
возникновении вреда.

  Меры, которые успешны на местном уровне или 
в отношении потока отдельного продукта, часто подры-
ваются или нивелируются появлением нового пластика, 
новых добавок и новых путей воздействия. При этом про-
изводственно-сбытовые цепи переплетаются, пересекают 
границы, континенты и океаны. Пока мы не охватим по-
следствия полного жизненного цикла пластика, нынеш-
ний частичный подход к решению кризиса, связанного с 
загрязнением пластиком, не будет успешным.

Выводы этого доклада ясны: даже при наличии 
ограниченных данных воздействие пластика на здоро-
вье в течение всего жизненного цикла пластика является 
огромным. Для противостояния этой угрозе человеческой 
жизни и правам человека требуется множество действий 
и решений. Чтобы быть эффективными, они должны в ко-
нечном итоге быть направлены на сокращение производ-
ства, использования и утилизацию пластика и связанных 
с ним токсичных химических веществ.

Новости "Эко-Согласия" по химической безопасности 
Координационный центр IPEN в ВЕКЦА
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„Reciclăm pentru un viitor mai 
curat” este tema consacrată Zilei 
Globale a Reciclării, sărbătorită pe 
data de 18 Martie 2019.  Scopul 
este de a spori implicarea comună 

a oamenilor din întreaga lume faţă 
de necesitatea conservării celor şase 
resurse primare: apă, aer, cărbune, 
petrol, gaze naturale şi minerale cât 
şi puterea celei de-a şaptea resur-
să – RECICLAREA DEŞEURILOR 
respectiv, produsele pe care le reci-
clăm în fiecare zi.

La nivel naţional, această zi a 
fost marcată prin diverse activităţi 
informativ-educative organizate în 
cadrul instituţiilor de învăţământ cu 
implicarea a peste 30 mii de elevi şi 
studenţi. 

În contextul acţiunilor orga-
nizate, la data de 21 martie 2019, 
Asociaţia pentru Valorificarea De-
şeurilor sub patronajul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
şi Mediului în parteneriat cu Asoci-
aţia Moldrec, Primaria mun.Chişi-
nău şi cu suportul Programului de 
granturi mici Gef Sgp Moldova a 
organizat conferinţa ,,3R Moldova: 
Reducem, Reutilizăm şi Reciclăm 
e-Deşeurile”.

“Acţiunile desfăşurate la ni-
vel internaţional şi naţional sunt 
concentrate prioritar pe puterea ti-
nerilor, a educaţiei şi a inovării în 
asigurarea unui viitor mai luminos 

pentru o Planetă mai curată. Prin 
astfel de acţiuni, lumea este încura-
jată să privească impactul pe care 
tinerii de astăzi îl pot avea asupra 
reciclării”, a subliniat Secretarul de 
Stat în domeniul protecţiei mediu-

lui şi resurselor naturale, Valentina 
Ţapiş.  

În cadrul lucrărilor conferinţei, 
vorbitorii au punctat cât de necesa-
ră este stabilirea unei zile în fiecare 
an pentru recunoaşterea rolului pe 
care îl joacă reciclarea în păstrarea 
bunăstării planetei noastre, acţiu-
nea fiind o modalitate eficientă de 
concentrare a atenţiei lumii asupra 
paşilor esenţiali necesari şi urgenţi 
în direcţia protejării viitorul planetei 
Pământ. De asemenea, experţii de 
mediu, au reiterat că pentru păstra-
rea mediului sănătos, cât şi pentru 
reintroducerea în circuitul economic 
a unor materiale, care devin din ce în 
ce mai greu de găsit este importantă 
reciclarea, aceasta fiind separarea, 
colectarea şi depozitarea materia-
lelor în vederea transformării lor în 
produse utile noi.

În cadrul conferinţei s-au întrunit 
peste 70 reprezentanţi ai sectorului 
public, privat şi a mediului academic 
împreună cu experţi naţionali şi inter-
naţionali în domeniul gestionării e-De-
şeurilor, invitaţi din partea APC-urilor 
şi a ONG-urilor de mediu. În mare 

Conferința ,,3R Moldova: 
Reducem, Reutilizăm şi Reciclăm 

e-Deşeurile”

calEndarul Ecologic
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parte au fost prezenţi beneficiarii pro-
iectului “Oraş curat cu e-Deşeu reci-
clat”, care au aflat despre importanţa 
implicării active a comunităţii, educa-
rea unei generaţii eco-responsabile şi 
conştientizarea pericolelor datorate 
lipsei colectării separate a deşeurilor 
de echipamente electrice şi electroni-
ce (DEEE) la nivel national.

Cu siguranţă, evenimentul a 
reprezentat şi un prilej important 
pentru dezbateri, creând astfel o con-
junctură perfectă pentru a prezenta 
problemele cu care se confruntă in-
stituţiile/cetăţenii sub aspectul im-
plementării legislaţiei privind DEEE-

urile, sfaturi şi sugestii.  
Un moment special în cadrul 

conferinţei, a fost sesiunea  „Rolul ti-
nerilor în asigurarea unui viitor mai 
curat prin educare și inovare”,  de-
dicată prezentărilor ghidate de elevii 
din 7 instituţii de învăţământ: IPLT  
Mihai Eminescu, IPLT Alexandru cel 
Bun, Sângera, Colegiul de Ecologie, 
IPLT Liviu Deleanu, IPLT Lomono-
sov, Şcoala Internaţională Heritage 
şi IPLT GHEORGHE PALADE, Pu-
hoi din Ialoveni. Elevii au convins, 
dar şi impresionat pe toţi cei pre-
zenţi la eveniment că ei sunt promo-
torii schimbării, iar orice acţiune cât 

de mică ar fi ea, are un impact pozitiv 
pentru un viitor mai curat!

La finalul discuţiilor, organizato-
rii au venit cu un îndemn către orga-
nizaţii (importatori şi distribuitori de 
EEE-uri) şi agenţi economici autori-
zaţi în gestionarea deşeurilor, inclu-
siv şi către societatea civilă, ONG-uri 
de mediu pentru a contribui la mar-
carea acestui eveniment prin orga-
nizarea diferitor măsuri instructive-
educative care ar crea o conjunctură 
perfectă pentru a prezenta proble-
mele cu care se confruntă instituţii-
le/cetăţenii sub aspectul implemen-
tării legislaţiei privind DEEE-urile.
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Fluviul Nistru asigură gratis cu 
apă potabilă circa opt milioane de 
cetăţeni ucraineni şi moldoveni, în-
treţinând viaţa şi echilibrul ecologic 
pe un teritoriu de peste 72 de mii de 
km pătraţi. Metaforic vorbind, Nis-
trul e o fântână orizontală de 1362 
de km, care îşi poartă apele din mun-
ţii Carpaţi până la Marea Neagră. 
Deşi bogăţiile naturale şi spirituale 
din ţinuturile străbătute de Nistru 
au contribuit enorm ca zonele rive-
rane să se dezvolte, iar comunităţile 
locale să prospere, nu putem spune 
că unul dintre cele mai frumoase flu-
vii din Europa a fost preţuit la justa 
valoare şi că a fost apărat de proiec-
te grandomane, antiecologice şi di-
structive. 

În perioada de ocupaţie sovieti-
că, atât în Ucraina apuseană, cât şi 
în RSSM, în bazinul hidrografic al 
Nistrului au fost construite o sume-
denie de întreprinderi gigantomane, 
care au afectat grav calitatea apei, 

ihtiofauna, biodiversitatea şi debitul 
natural al fluviului. 

Cea mai distrugătoare lovitură 
asupra Nistrului a fost aplicată de 
proiectul energetic din anii ‘80 ai 
secolului trecut, când s-au constru-
it barajele de la Novodnestrovsk şi, 
mai apoi, Nahoreny, plus uriaşul lac 
artificial de acumulare prin pompaj 
de pe platoul situat în apropiere de 
frontiera ucraineană cu R. Moldova. 

Pare de necrezut, dar ca să pro-
ducă energie la capacitatea prevăzu-
tă, proiectul tehnic elaborat la Mos-
cova avea nevoie de mai multă apă 
decât putea să adune Nistrul timp de 
un an. În consecinţă, în anul 1981, 
după darea în exploatare a barajului 
de la Novodnestrovsk în prima fază, 
debitul natural a scăzut catastrofal, 
lăsând prizele de apă ale Chişinăului 
şi Odessei în afara liniei critice. Zeci 
de mii de nistreni şi ecologişti, de 
la Lvov, Ternopol, Ivano-Francovsk, 
Soroca, Râbniţa, Chişinău, Tiraspol, 

Odessa, au protestat în anii ‘87-89 
şi au cerut lui Gorbaciov şi Râjcov 
să stopeze proiectul energetic care 
distrugea Nistrul şi lipsea de apa po-
tabilă milioane de oameni. Savanţii 
oneşti de la centru au adus condu-
cerii Uniunii Sovietice suficiente ar-
gumente că Nistrul nu are atâta apă 
cât va cere complexul energetic de la 
Novodnestrovsk, iar a construi mai 
multe baraje pentru a acumula can-
titatea necesară de apă echivalează 
cu dispariţia fluviului şi cu transfor-
marea lui într-un lanţ de lacuri şi 
cascade care se vor înnămoli şi vor 
provoca un dezastru ecologic în re-
giune. Atunci, Moscova a reacţionat 
şi a făcut un pas înapoi: finanţarea a 
încetat şi proiectul a fost conservat. 
Apoi imperiul sovietic s-a prăbuşit, 
iar ecologiştii moldoveni şi ucraineni 
au considerat că nimeni şi nicioda-
tă nu va mai reanima un proiect fa-
limentar, care ştergea Nistrul de pe 
hărţile lumii.

SALVAREA NISTRULUI,  
o problemă de securitate  

naţională şi regională
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…Dar prostia şi lăcomia ome-
nească par inepuizabile, indiferent 
de timpuri şi regimuri. După aproa-

pe patru decenii de la construcţia 
barajului de la Novodnestrovsk, Nis-
trul a suportat pierderi uriaşe fără 
să provoace mari îngrijorări la Kiev 
sau Chişinău. În aval de Naslavcea, 
pe o distanţă de aproape 700 de km, 
debitul fluviului s-a înjumătăţit, iar 
ecosistemele nistrene au degradat 
până la faza inadmisibilă, când îşi pi-
erd capacitatea naturală de purifica-
re a cursului de apă şi de păstrare a 
biodiversităţii. Procesul eutrofizării, 
caracteristic mlaştinilor şi zonelor 
umede, a cuprins întreaga albie a 
fluviului, de la izvoare până la liman. 
Pe timpuri, Nistrul aducea anual pe 
teritoriul R. Moldova 10-11 km cubi 
de apă şi două viituri în primăvară şi 
toamnă, în prezent, cu mare greu se 
adună 5-6 km cubi, fără nici o viitură. 

Starea actuală a Nistrului e 
una foarte apropiată de o catastrofă 
ecologică. Vocile răzleţe şi singulare 
ale ecologiştilor au răsunat în pus-
tiu, fără să neliniştească autorită-
ţile şi comunităţile riverane. În loc 
să se facă demersuri insistente din 
partea Chişinăului şi Kievului către 
Uniunea Europeană de a susţine fi-
nanciar şi cu experţi internaţionali 
elaborarea unui studiu complex de 

refacere ecologică a Nistrului şi de 
administrare bazinieră, în comun, 
observăm tendinţe deosebit de peri-
culoase, când un grup foarte restrâns 
de oligarhi ucraineni încearcă să 
stoarcă profituri uriaşe, private, prin 
distrugerea definitivă a fluviului, prin 
construirea a şase baraje noi, hidro-
energetice, de lângă Hotin şi până la 
Halici. Dincolo de încălcarea brutală 
a legislaţiei ucrainene (barajele ar 
urma să fie ridicate în arealul a pa-
tru Parcuri Naţionale), oligarhii din 
statul vecin, pentru a evita un conflict 
internaţional, fac presiuni din umbră 
asupra conducerii R. Moldova de 
a semna necondiţionat Acordul de 
funcţionare a complexului hidroe-
lectric nistrean, un acord prin care 
moldovenii ar fi nevoiţi să concesio-
neze pe mulţi ani înainte drepturile 
asupra barajului de la Naslavcea, a 
lacului de acumulare şi a terenurilor 
adiacente. În plus, autorităţile mol-
dovene nu stabilesc clar în proiectul 
de Acord monitorizarea în comun a 
volumului de apă (150-270 m cubi/
secundă), care va intra neîntrerupt 
pe teritoriul R. Moldova. Ele nu fac 
nici o referinţă la responsabilităţile 
concrete în caz de reducere forţată 
a cantităţii de apă şi nu spun care 
vor fi despăgubirile pentru prejudi-
ciile aduse Nistrului din cauza lipsei 
de apă necesară pentru menţinerea 
fluviului pe teritoriul moldovenesc. 
Mai mult decât ciudat pare faptul 
că R. Moldova nu cere în proiectul 
de Acord, evaluarea internaţională 
a impactului de mediu asupra Nis-
trului pentru cele şase baraje noi şi 
nu solicită o dezbatere publică mol-
do-ucraineană-europeană a modului 
de administrare şi de funcţionare a 
Complexului hidroelectric nistrean.

De una singură, conducerea 
R. Moldova nu va reuşi să aibă un 

Acord bilateral favorabil Nistrului 
şi să convingă oligarhii ucraineni să 
renunţe la proiectul criminal de a 
construi cele şase baraje noi. Con-
ducerea R. Moldova are nevoie de 
ajutorul instituţiilor europene, de 
solidaritatea comunităţilor riverane 
şi de un front comun al ecologiştilor 
ucraineni şi moldoveni. Doar trans-
formând problema protejării eco-
logice a Nistrului în una regională, 
europeană şi globală, avem şanse 
să potolim lăcomia dezgustătoare a 
clanurilor mafiote de a distruge râul 
care asigură cu apă potabilă peste 
opt milioane de oameni din Ucraina 
şi R. Moldova. Este mai mult decât 
evident că degradarea sau secarea 
acestei fântâni orizontale, ar genera 
o catastrofă umanitară continentală 
greu de imaginat, care ar arunca pe 
drumuri milioane de cetăţeni moldo-
veni şi ucraineni. 

Anul 2019 va fi un an al bătă-
liilor cumplite pentru salvarea Nis-
trului, pentru salvarea noastră. Nu 
fi indiferent! Vocea ta contează cel 
mai mult pentru ca apa noastră cea 
de toate zilele să fie veșnică împreu-
nă cu cel care ne-o aduce de milenii 
– Nistrul nostru cel scump și drag.

Alecu RENIŢĂ 

P.S.:La cererile insistente şi pre-
siunile neîntrerupte din partea eco-
logiştilor din R. Moldova şi Ucraina, 
a instituţiilor europene şi mondiale, 
pe durata anului 2018 a fost creată 
şi a început să funcţioneze Comisia 
moldo-ucraineană privind utilizarea 
stabilă şi protecţia bazinului râu-
lui Nistru. Se creează pentru prima 
dată, după prăbuşirea Uniunii Sovie-
tice, premise în favoarea administră-
rii în comun, conform standardelor 
europene, a bazinului hidrografic al 
Nistrului de la izvoare până la liman. 
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Ministrul, Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale şi Mediului, Nicolae 
Ciubuc, a vorbit în cadrul evenimen-
tului despre importanţa accesului 
cetăţenilor la apă şi rolul resurselor 
de apă în asigurarea standardelor 
de viaţă a populaţiei.

„În Republica Moldova există 
peste 3 mii de râuri, iar clasele IV 
şi V de calitate a acestora ne indică, 
din păcate, gradul înalt de poluare, 

cu excepţia fluviului Nistru şi râului 
Prut, care pe diferite sectoare au 
clasa de calitate II şi III. În confor-
mitate cu Strategia Naţională de 
Dezvoltare „Moldova 2030”, urmea-
ză a fi implementate un şir de acţi-
uni care să contribuie la protecţia 
resursei de apă şi asigurarea acce-
sului echitabil la apă. Ne propunem 
să îmbunătăţim cadrul normativ, să 
îmbunătăţim reţeaua de monitori-

zare a calităţii apelor râurilor mici, 
în special prin organizarea de expe-
diţii în teritoriu, care vor începe în 
această primăvară. Expediţiile sunt 
planificate pentru un an de zile, iar 
rezultat aşteptat este de a cunoaş-
te starea reală a fiecărui râuleţ din 
ţară. MADRM va depune eforturi 
pentru a crea premisele necesare 
ca până în anul 2030 toţi cetăţenii 
să aibă acces la apă calitativă”, a 

„nici un râu fără atenţie” 
conferinţă dedicată Zilei mondiale a Apei 
Pe 22 martie, în întreaga lume este marcată Ziua mondială a Apei. La Chişinău, cu această ocazie a fost or-

ganizată conferinţa cu genericul: „Nici un râu fără atenţie”. Scopul evenimentului a fost de a sublinia importanţa 
gestionării corecte a tuturor cursurilor de apă, identificarea problemelor existente şi posibilele soluţii pentru îmbu-
nătăţirea calităţii râurilor din ţară. 

Cel mai important pas în anul 2019, 
pe care ar trebui să-l facă ecologiştii 
şi Comisia, ţine de a convinge Kie-
vul să renunţe oficial la construcţia 
celor şase baraje pe Nistru şi să ga-
ranteze prin lege un volum neîntre-
rupt de apă, la intrare pe teritoriul R. 
Moldova, de 150-270 de metri cubi 
pe secundă. Atingerea acestor două 
obiective de bază ar fi posibile doar 
prin mobilizarea generală a tuturor 
locuitorilor din bazinul hidrografic al 

Nistrului (peste opt milioane de nis-
treni) şi a ecologiştilor din R. Moldo-
va, Ucraina şi Europa. Să fim cu ochii 
pe Nistru şi în anul 2019! Implică-te!   

A.R.
 
Articol realizat în cadrul pro-

iectului „Managementul integrat al 
resurselor de apă în Republica Mol-
dova – pentru o dezvoltare durabilă 
şi populaţie sănătoasă” realizat de 
Mişcarea Ecologistă din Moldova, 

în cadrul Programului de Suport 
(granturi) destinate ONG-urilor de 
mediu în domeniul managementului 
integrat al resurselor de apă, admi-
nistrat de Agenţia „Apele Moldovei”, 
ca parte a Proiectului „Consolidarea 
cadrului instituţional în sectorul de 
apă şi sanitaţie din Republica Mol-
dova (Faza 01)”, finanţat de Agenţia 
Elveţiană pentru Dezvoltare şi Co-
operare (SDC) şi Agenţia Austriacă 
pentru Dezvoltare (ADA).
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subliniat, în discursul său, ministrul 
Nicolae Ciubuc.

Totodată, oficialul a precizat că 
prin modificările aprobate în 2018 
la Legea apelor, se accentuează ne-
cesitatea sporirii măsurilor de pro-
tecţie a resurselor de apă, consolida-
rea activităţii Comitetelor bazinale 
şi de sub-bazin pentru implicare mai 
activă în gestionarea districtelor.

„Acum este important să ne 
consolidăm eforturile de implemen-
tare a acţiunilor şi măsurilor pre-
văzute în Planuri ca să înregistrăm 
acele rezultate spre care tindem, 
mă refer aici la atingerea clasei III 
de calitate pentru toate râurile din 
ţară până în anul 2030, conservarea 
vieţii acvatice, asigurarea cantităţii 
şi calităţii adecvate pentru toate ce-
rinţele. Măsuri corespunzătoare ur-
mează a fi întreprinse pentru toate 
rîurile – pentru a nu lăsa ”Nici un 
rîu fără atenţie!” Acum, mai mult ca 
oricând, se impune protejarea sur-
selor de apă pentru a lăsa generaţi-
ilor viitoare resurse suficiente şi un 
mediu sănătos” a precizat ministrul 
Nicolae Ciubuc.

În discursul său, oficialului a 
vorbit despre eforturile autorităţilor 
publice centrale şi locale , în vede-
rea asigurării accesului la apă pota-
bilă a cetăţenilor, precizând că: ”În 
ultimii trei ani, aproximativ 92 mii 
persoane au fost conectate la ape-
ducte şi peste 28 de mii de cetăţeni 

beneficiază de acces la sisteme de 
canalizare. În anul 2017 circa 818 
mii persoane aveau acces la servicii 
centralizate de canalizare, ce pre-
zintă 23,1% din total populaţie. În 
mediul urban s-au înregistrat 770,6 
mii persoane care aveau acces la 
servicii centralizate de canalizare, 
reprezentând 50,6% din populaţia 
urbană a ţării, iar din mediul rural 

– 47,4 mii persoane au beneficiat de 
servicii de canalizare, reprezentând 
2,3% din populaţia rurală a ţării”. 

În acest context, principalele 
acţiuni în vederea redresării situa-
ţiei actuale, autorităţile centrale îşi 

propun să îmbunătăţească calitatea 
apelor din fluviul Nistru, rîul Prut şi 
pentru alte ape de suprafaţă (cu ac-
cent pe subbazinele hidrografice ale 
rîurilor Răut, Bîc, Ichel, Botna, Nas-
lavcea-Vasilcău, Delia, Şovăţ, Fru-
moasa-Crihana), să implementeze 
principiile de management integrat 
al resurselor de apă pe toate bazi-
nele şi subbazinele hidrografice, in-
clusiv prin aplicarea practicilor prie-
tenoase mediului în toate sectoarele 
economiei naţionale. De asemenea, 
urmează a fi construite sau rehabili-
tate staţiile de epurare în localităţi-
le cu un număr mai mare de 15 mii 
de locuitori, care să epureze apele 
uzate normativ, în conformitate cu 
valorile-limită admisibile ale indi-
catorilor de calitate a apelor uzare 
evacuate în corpurile de apă.

Potrivit informaţiilor oferite în 
cadrul conferinţei, pentru populaţia 
Republicii Moldova volumul de apă 
disponibil este de aproximativ 500 
m3 pe cap de locuitor pe an sau 
chiar mai puţin. Pragurile recoman-
date la nivel internaţional definesc 
un volum de circa trei ori mai mare. 

Ziua mondială a apelor a fost 
instituită în cadrul Conferinţei Na-
ţiunilor Unite pentru Mediu şi Dez-
voltare de la Rio de Janeiro, la 22 de-
cembrie 1992, prin care s-a urmărit 
aducerea în atenţia opiniei publice 
a problemelor legate de necesitatea 
protecţiei apelor şi de a responsa-
biliza întreaga societate referitor la 
întreţinerea, valorificarea şi proteja-
rea surselor de apă.
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La doar 15 ani este 
fondatoarea mişcării pro-
testelor studenților pentru 
climă şi de fiecare dată re-
uşeşte să impresioneze lu-
mea prin discursurile sale 
pasionale, în special cel de 
anul trecut, de la Forumul 
din Davos.

„Mă numesc Greta 
Thunberg, am 15 ani şi 
sunt din Suedia. Vă vor-
besc în numele (mişcării, 
n.r.) Climate Justice Now! 
Mulţi oameni cred că Su-
edia este o ţară mică şi 
acţiunile ei nu contează, 
dar eu am învăţat că nu 
eşti niciodată prea mic ca 
să schimbi lucurile şi dacă 
câţiva copii pot ajunge pe 
prima pagină a ziarelor 

doar pentru că nu au mers 
la şcoală, imaginaţi-vă ce 
am putea face împreună 
dacă ne-am dori cu adevă-
rat. Dar pentru a face asta 
trebuie să vorbim sincer, 
indiferent cât de inconfor-
tabil ar fi.

Tu vorbeşti de o creş-
tere eternă a economiei 
verzi doar pentru că eşti 
prea speriat să nu fii po-
pular. Tu vorbeşti despre 
un viitor bazat pe ace-
leaşi idei proaste care ne-
au adus în această situa-
ţie, când singura soluţie 
ar fi să tragem frâna de 
urgenţă. Nu eşti suficient 
de matur pentru a spune 
lucrurilor pe nume. Chiar 
şi această povară o laşi 

pe umerii noştri, ai copi-
ilor.

Dar mie nu îmi pasă 
dacă nu sunt populară. 
Mie îmi pasă de justiţia 
climatică şi planete vii. 
Civilizaţia noastră este sa-
crificată în interesul unui 
număr mic de oameni care 
continuă să câştige sume 
imense de bani. Biosfera 
noastră este sacrificată 

pentru ca oamenii bogaţi 
din ţări ca a mea să poată 
trăi în lux. Suferinţa celor 
mulţi plăteşte pentru luxul 
celor puţini. Anul 2078 voi 
sărbători împlinirea a 75 
de ani. Dacă voi avea copii, 

poate ei vor petrece acea zi 
cu mine, poate mă vor în-
treba de tine. Poate mă vor 
întreba de ce nu ai făcut ni-
mic cât încă mai era timp.

Spui că îţi iubeşti co-
piii mai presus de toate şi, 
cu toate astea, le furi viito-
rul chiar din faţa ochilor. 
Până când nu vei începe să 
te concentrezi pe ceea ce 
trebuie făcut şi nu pe ceea 
ce este posibil din punct 
de vedere politic, nu avem 
nicio speranţă. Nu putem 
rezolva o criză dacă nu 
realizăm că există o criză. 
Trebuie să ţinem combus-
tibilii fosili în subteran şi 
trebuie să ne concentrăm 
pe capitalurile proprii. Şi 
dacă este imposibil să gă-
sim soluţii în sistemul nos-
tru, atunci poate ar trebui 
să îl schimbăm cu totul. 

Nu am venit aici pen-
tru a-i implora pe liderii 
noştri să le pese. Ne-aţi 
ignorat în trecut şi o veţi 
face din nou. Aţi rămas 
fără scuze şi noi am ră-

mas fără timp. Am venit 
aici pentru a vă spune că 
a venit vremea schimbă-
rii, fie că vă place sau nu. 
Puterea adevărată apar-
ţine oamenilor. Vă mulţu-
mesc!”

Greta Thunberg, tânără de 15 ani din Suedia, 
nominalizată la Premiul Nobel

tânărul Ecologist

Prin exemplul oferit de Greta Thunberg, 
tânără de 15 ani din Suedia, nominalizată 
la Premiul Nobel, ne convingem în mod 
repetat că puterea este în mâinele tinerei 
generații! 
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te. Instituţia beneficiară a 
proiectului „Oraş curat cu 
e-Deşeu Reciclat” benefici-
ază de suport informaţio-
nal şi logistic. Tomberonul 
primit de instituţie este 
divizat în două categorii 
în interior, unul pentru ba-
terii şi altul pentru o mare 
varietate de e-deşeuri de 
mici şi medii dimensiuni.

Prin intermediul aces-
tui Proiect se doreşte să 
se demonstreze că e-de-
şeurile sunt foarte nocive 
pentru mediu şi sănătate, 
iar prin reciclare putem 
reduce emisiile de CO2 şi 
extrage resurse valoroase.

Nu suntem în măsură 
să influenţăm cantitatea 
acestor deşeuri, dar pu-
tem în schimb să le rein-
troducem de fiecare dată 
în circuitul economic din 
momentul în care devin 
deşeuri, prin colectare şi 
reciclare. Îi invit pe toţi cei 
care îşi iubesc oraşul şi 
ţara să se implice în aceas-
tă acţiune naţională: ,,Oraş 
curat cu e-deşeu reciclat-
Reciclează azi pentru să-
nătatea ta de mâine!”

Suntem în perioada 
când tehnologiile au o 
mare importanţă în viaţa 
de zi cu zi a omului, însă 
acestea îşi pierd, cu tim-
pul, ca oricare obiect, ca-
litatea şi ies din funcţiune.                    

Poluarea cu deşeuri 
de echipamente electrice 
şi electronice, este una 
dintre cele mai mari preo-
cupări la nivel global. Creş-
terea consumului de teh-
nologii generează respec-
tiv şi creşterea cantităţii 
de DEEE-uri generate. 
Defectându-se şi devenind 
inutile, oamenii le aruncă 
la tomberoanele de gunoi 
împreună cu resturile me-
najere, fiind neinformaţi şi 
uneori chiar nepăsători de 
cum ar putea afecta aces-
tea mediul înconjurător. În 
consecinţă, substanţele to-

xice conţinute în e-deşeuri 
ajung în sol şi apă, iar apoi 
prin contaminare, afectea-
ză negativ mediul ambiant. 
În final, au de suferit însăşi 
oamenii de pe urma consu-
mului de produse poluan-
te, afectându-şi de multe 
ori sănătatea, din moment 
ce matalele conţinute în 
DEEE-uri  provoacă aler-
gii, pierderi de memorie, 
boli de inimă, cancer, etc.

Reciclarea este impor-
tantă atât pentru păstrarea 
acestui mediu sănătos, cât 
şi pentru reintroducerea în 
circuitul economic al unor 
materiale care devin din ce 

în ce mai greu de găsit. Co-
lectarea deşeurilor DEEE 
nu este doar necesară, ci 
chiar obligatorie pentru 
fiecare cetăţean. Din păca-
te, prea mulţi dintre noi au 
nevoie de mai multe argu-
mente pentru a fi convinşi 
de importanţa acestei ac-
ţiuni, iar simpla motivare 
că sunt periculoase pentru 
sănătatea noastră şi pen-
tru mediul înconjurător, 
uneori nu este suficientă.

Analizând situaţia la 
nivel naţional, dar şi prelu-
ând o serie bună de practici 
deja aplicate în multe ţări 

europene, ţara noastră a 
dat start unui proiect verde 
şi circular, axat nu doar pe  
problema protecţiei mediu-
lui şi reducerii poluării, dar 
şi pe valorificarea corectă a 
e-deşeurilor şi reintroduce-
rea acestora ca resurse noi 
în procesul de producere. 
Prin intermediul proiectu-
lui locuitorii municipiului 
Chişinău, inclusiv instituţi-
ile de învăţământ liceale şi 
universitare au fost asigu-
rate cu o reţea de colectare 
separată a e-deşeurilor. 

De exemplu „Liceul 
Teoretic Mihai Eminescu” 
din Chişinău a primit un 

tomberon pentru colecta-
rea  corectă a Deşeurilor 
de Echipamente Electrice 
şi Electronice, inclusiv a 
bateriilor portabile uza-

Poluarea cu deşeuri de echipamente  
electrice şi electronice,  

una dintre cele mai mari preocupări la nivel global

Profesor: Țurcan Sil-
via, LT Mihai Eminescu

Eleva: Şestacov Lau-
ra eleva clasa 5B
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Colaj de poze şi postere din cadrul  

Zilei Globale a Reciclării,  
eveniment parte a proiectului  

„Oraş curat cu e-Deşeu Reciclat”

Proiectul "Oraş curat cu e-Deşeu Reciclat" este implementat de Asociația pentru Valorificarea Deşeurilor sub patro-
najul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în parteneriat cu Primaria mun.Chişinău, Asociația 
MoldRec şi cu suportul  Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD
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Organizaţia globală de supra-
veghere a mediului Basel Action 

Network (BAN) a publicat recent re-
zultatele unui studiu întreprins în 10 
ţări din UE. Timp de doi ani, studiul 
a urmarit parcursul a  314 compute-
re vechi, imprimante şi monitoare în 
care au fost instalate în secret siste-
me GPS.

Aceste echipamente au fost li-
vrate în locuri în care era de aşteptat 
să fie reciclate de consumatori – cel 
mai adesea, în staţiile de preluare 
aprobate de guvern.

S-a descoperit că 19 dintre aces-
tea (un procent de 6%), odată ajunse 
deşeuri, erau exportate în ţări din 
afara UE. Astfel, au fost identifica-
te 11 transporturi ilegale în Ghana, 
Hong Kong, Nigeria, Pakistan, Tan-
zania, Thailanda şi Ucraina.

Raportul „Probleme în econo-
mia circulară: scurgeri de deşeuri 
din Europa” estimează că fluxurile 
de DEEE generate care trec din UE 
în ţările în curs de dezvoltare ar pu-
tea însuma 352,474 tone metrice pe 
an.

„Se pare că am descoperit un 
flux semnificativ de transporturi 
ilegale de deşeuri electronice peri-
culoase pentru consumatori către 

populaţiile vulnerabile.  Acest lucru 
e legat de cerinţele UE de a depunde 

eforturi continue pentru a aplica eco-
nomia circulară. Economia circulară 
este posibilă numai în mod respon-
sabil, eliminând scurgerile din sis-
tem”. a declarat directorul BAN Jim 
Puckett

Cele 10 ţări studiate 
au fost Austria, Belgia, 
Danemarca, Germania, 
Ungaria, Irlanda, Italia, 
Polonia, Spania şi Marea 
Britanie. Dintre acestea, 
toate, cu excepţia Unga-
riei, au fost implicate în 
exporturi.

În topul celor care 
au încălcat regulile se 
află Marea Britanie, cu 
5 echipamente – majori-
tatea dintre ele sfârşind 
în Africa. Italia, Germania, Spania, 
Irlanda şi Polonia au afost, de ase-
menea, implicate în permiterea 
transporturilor către ţările în curs de 
dezvoltare.

În toate aceste locaţii, BAN a 
constatat că DEEE-urile au fost ade-
sea supuse unor operaţiuni pericu-
loase de reciclare. Comunităţile şi 
lucrătorii au fost expuşi la poluare, 

din cauza metodelor de eliminare, 
ardere, topire sau distrugere chimi-
că a acidului utilizat pentru extrage-
rea cuprului, aurului şi aluminiului.

Unele dintre echipamente au 
fost reparate pentru reutilizare, dar 
chiar şi în aceste cazuri, piese toxice 
care conţineau mercur, plumb şi sub-
stanţe ignifuge bromurate (ce nu au 
putut fi refolosite) au fost aruncate 
sau arse în halele locale.

BAN consideră că aceaste prac-
tici perpetuează problema gestionă-
rii deşeurilor din UE, asupra popula-
ţiilor sărace şi vulnerabile. Acest lu-
cru este contrar economiei circulare 
iniţiale, care poate exista în mod res-
ponsabil doar prin eliminarea exter-
nalităţilor şi a scurgerilor din sistem.

„Excesul de exporturi ilegale 
este mult prea nociv. UE lucrează 
pentru a face ca exporturile peri-
culoase să fie legale. Trebuie să ne 
asigurăm că sănătatea Europei nu 
depinde de otrăvirea restului lumii.”  
a spus Puckett.

Rezultatele acestui raport, con-
firmă că Uniunea Europeană trebuie 

să se asigure că externalizările şi ex-
ploatarea comunităţilor mai sărace 
nu sunt niciodată justificate de o de-
finiţie pur tehnocratică şi de dorinţa 
de a realiza o "economie circulară".

Sursa:  A Report of the e-Trash 
Transparency Project. 

Basel Action Network 

Transport ilegal de DEEE-uri  
din UE spre țări slab dezvoltate

actualități din țărilE uE
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„Circularity Gap Report“, este 
cel mai recent raport publicat de un 
grup de cercetători de la Royal Phi-
lips, the Global Environment Facility 
şi UN Environment. Acest studiu 
precizează că din păcate doar  9% 
din economia mondială funcţionea-

ză în sistem circular. Doar în ultime-
le 12 luni s-a constatat că extracţia 
materiilor prime şi emisiile de gaze 
cu efect de seră au crescut, respec-
tiv în termeni de durabilitate şi cir-
cularitate motorul global de schim-
bare este blocat, dar în sens invers, 
îndreptând omenirea într-o direcţie 
greşită. Activitatea omenirii din ulti-
mii 200 de ani şi transformarea re-
surselor naturale ce păreau infinite 
au dus la alterarea semnificativă a 
condiţiilor şi proceselor terestre din 
punct de vedere geologic. Arderea 
combustibililor fosili, acum măsura-
bilă şi vizibilă, cauzează schimbarea 
drastică a climei la nivel global.

Cauza acestor rezultate, este 
modelul linear de consum. De la 
boomul revoluţiei industriale eco-
nomia liniară a adus un nivel de trai 
ridicat, standarde de viaţă înalte şi 
bogăţii extraordinare, dar numai în 
unele părţi ale lumii. Acest lucru a 
fost realizat cu nişte costuri uriaşe 
atât pentru planetă, cât şi pentru cei 

mai mulţi dintre oameni. Acum este 
nevoie urgentă de o schimbare prin 
care să se obţină prosperitate echita-
bilă fără graniţe pe întreaga planetă, 
inclusiv în ţările unde populaţia are 
venituri mici şi medii şi care repre-
zintă 83,3% din omenire.

Principala provocare este găsirea 
unui model pentru dezvoltarea globală, 
o dezvoltare decuplată de la suprasar-
cina ecologică şi care care să gestione-
ze simultan atât aspiraţiile majorităţii 
sărace, cât şi aşteptările minorităţii 
prospere. Iar aceasta nu poate fi alta 
decât trecerea economiei modiale de 
la un sistem liniar la unul circular.

cele 7 elemente cheie  
care dau direcţia procesului  

de transformare 

Economia circulară presupu-
ne sisteme dinamice, ea nu are un 
punct final, ci este mai degrabă un 
proces de transformare. Modelul 
propus de „Circularity Gap Report“ 
descrie şapte elemente cheie care 
dau direcţia procesului de transfor-
mare, încetinirea fluxului de resur-
se, închiderea buclei, îngustarea 
fluxurilor de resurse şi trecerea la 
resurse regenerabile şi la energia 
curată.

Cele şapte elemente sunt: 
1. proiectarea produselor pentru 

viitor;
2. folosirea tehnologiei digitale 

pentru optimizarea reurselor;
3.  păstrarea a ceea ce avem deja;
4. regândirea modelelor de busi-

ness;
5.  folosirea deşeurilor ca resursă; 
6.  folosirea resurselor regenerabile 

de energie într-un mod eficient;
7.  colaborarea între sectoarele pu-

blic şi privat pentru crearea de 
valoare adăugată într-un regim 
de transparenţă totală.
Depăşirea situaţiei actuale, 

tranziţia de la o economie liniară la 
una circulară va reduce din ce în ce 
mai mult modelul tradiţional de afa-
ceri bazat pe „masă“, care va trebui 
revizuit şi înlocuit. Nu mai este sufi-
cient ca oamenii să se gândească la 
valoarea financiară ca la ceva creat 
pur şi simplu prin transformarea 
materialelor extrase în produse. În 
modelul circular valoarea serviciu-
lui financiar este legată de activele 
existente, care vor fi optimizate şi 
păstrate pentru cât mai mult timp 
posibil. Acest lucru va reduce din ce 
în ce mai mult cantităţile materiale-
lor prime provenite din extracţie, dar 
şi depozitarea deşeurilor.

Acumularea stocurilor de ma-
teriale este de aproape zece ori mai 
mare decât transferul anual al mate-
rialelor - respectiv 890 Gt versus 92,8 
Gt. Stocurile de materiale cuprind în 
cea mai mare parte minerale, metale 
sub formă de clădiri, infrastructură 
şi echipamente. Majoritatea (60%) 
materialelor intră în economie sub 
formă de produse şi doar o fracţiune 
mică este făcută să dureze.

 Tranziţia spre o economie cir-
culară implică o trecere de la valoa-
rea adăugată la valoarea menţinută. 
Având în vedere rolurile interconec-
tate ale materialelor, valoarea finan-
ciară şi emisiile în economia globală, 
un indice numit Masă-Valoare-Car-
bon (MVC) poate oferi un cadru care 
leagă toate aceste trei nuclee şi care 

Care sunt șansele economiei 
mondiale de a deveni una circulară
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descrie nevoile unei societăţi şi mo-
dul în care acestea sunt asigurate.

Un exemplu de analiză pentru 
un indice MVC poate fi înlocuirea 
combustibililor fosili precum petro-
lul şi cărbunele cu alternative rege-
nerabile. Cum s-ar putea crede la 
prima vedere, folosind surse regene-
rabile de energie pentru alimentarea 
unei maşini electrice impactul va fi 
mai redus asupra profilului de car-
bon. Cu toate acestea, ea poate avea 
ca rezultat direct extracţia şi utiliza-
rea mult mai multor materiale pen-
tru a produce energia regenerabilă.

Construirea de instalaţii de 
energie regenerabilă poate creşte 
nevoia de metale, de beton şi de mul-
te elemente rare. Producţia de celule 
solare, de exemplu, foloseşte resurse 
minerale rare şi livrează produsele 
pe o piaţă relativ nouă, cu sisteme de 
reciclare foarte puţine sau chiar fără 
niciun sistem de reciclare. În timp ce 
tranziţia la surse regenerabile poate 
duce în-tr-adevăr la o amprentă re-
dusă de carbon (C), ea poate avea ca 
rezultat o amprentă mai mare a ma-
terialului (M).

șapte nevoi şi dorinţe  
ale societăţii

Nevoia care are cea mai mare 
amprentă asupra resurselor, de 42,4 
miliarde de tone pe an, este constru-
irea şi întreţinerea de locuinţe, biro-
uri, drumuri şi alte infrastructuri, în 
special în ţările aflate în dezvoltare.

A doua categorie în clasamentul 
de utilizare a resurselor este nevoia 

noastră de hrană. Produsele agrico-
le, culturile şi animalele reprezintă 
21,8 miliarde tone pe an. Produsele 
alimentare au cicluri de viaţă scurte, 
fiind consumate rapid după produc-
ţie.

O amprentă considerabilă de re-
surse este generată de nevoia noas-
tră de mobilitate. Sunt utilizate în 
special două tipuri de resurse: mate-
rialele de construcţie pentru căile de 
transport şi cele pentru fabricarea şi 
întreţinerea vehiculelor, trenurilor şi 
avioanelor. La acestea se adaugă ar-
derea combustibililor fosili pentru a 
le pune în mişcare.

Consumabilele sunt o altă cate-
gorie de nevoi şi dorinţe care au un 
impact deosebit asupra resurselor. 
Consumabilele sunt un grup com-
plex de produse — cum ar fi frigide-
rele, îmbrăcămintea, agenţii de cură-
ţare, produsele de îngrijire persona-
lă şi vopselele — care au în general 
un timp de viaţă scurt sau mediu.

Textilele şi îmbrăcămintea 
consumă multe şi diferite tipuri de 
resurse cum sunt bumbacul, mate-
rialele sintetice precum poliesterul, 
coloranţii, pigmenţii şi alte substanţe 
chimice.

Furnizarea de servicii către soci-
etate variază de la educaţie şi servicii-
le publice la serviciile comerciale cum 
ar fi băncile şi asigurările. Amprenta 
materialului este modestă şi implică 
în mod obişnuit utilizarea de echipa-
mente profesionale, mobilier de bi-
rou, calculatoare şi infrastructură.

Adresate cu precădere unei 
populaţii îmbătrânite dar prospere, 

serviciile de asistenţă medicală sunt 
în creştere la nivel global şi includ 
clădiri, echipamente speciale, produ-
se farmaceu- tice, echipamente, pro-
duse de unică folosinţă şi îngrijire la 
domiciliu.

 Comunicarea este una dintre 
cele mai mari necesităţi ale lumii de 
astăzi. Spre deosebire însă de alte 
„nevoi şi dorinţe“ ale omului zilelor 
noastre, conectivitatea şi digitaliza-
rea sunt factori care ajută economia 
circulară, utilizarea stocurilor, a con-
sumabilelor şi infrastructurii.

Numai în anul 2017 emisiile to-
tale de gaze cu efect de seră s-au ri-
dicat la 50,9 miliarde tone de dioxid 
de carbon.

obiective şi strategii

„Circularity Gap Report“ pre-
zintă şi soluţii la problemele majore 
sesizate în cadrul studiului. Pe baza 
analizelor şi a reprezentărilor con-
ceptuale au putut fi identificate două 
obiective şi au fost sugerate două 
strategii de lucru.
1. Reducerea la minimum a ex-

tracţiei de materiale din litosfe-
ră şi transformarea extracţiei şi 
a producţiei de biomasă în pro-
cese regenerative.

2.  Minimizarea pierderii şi disper-
siei materialelor. Toate materia-
lele tehnice au oportunităţi mari 
de recuperare, în mod ideal fără 
degradare, fără pierdere de cali-
tate şi cu prevenirea emisiilor în 
aer şi a dispersiei în aer, apă sau 
pământ.
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GreenWEEE International, li-
der de piață în tratarea şi reciclarea 
deşeurilor de echipamente electrice 
şi electronice (DEEE), sărbătoreşte 
10 ani de activitate. De la deschide-
rea primei linii de producție, fabrica 
GreenWEEE a reciclat peste 8 mili-
oane de frigidere, televizoare, moni-
toare şi telefoane mobile, precum şi 
multe alte tipuri de echipamente elec-
trice. Doar prin reciclarea 
unui frigider, GreenWEEE 
economiseşte echivalentul 
de CO2 al emisiilor produse 
de o maşină care înconjoară 
planeta de două ori.

Compania şi-a început 
activitatea de producție în 
anul 2009, când a inaugu-
rat singura linie de recicla-
re din România destinată 
tratării aparatelor de răcire 
conformă cu standardele 
europene şi cu standarde-
le internaționale BATRRT 
(Best Available Techniques 
of Recovery, Recycling and 
Treatment), dar şi liniile destinate re-
ciclării echipamentelor informatice, 
IT&C şi aparatelor electrocasnice de 
mici dimensiuni.

La 10 ani de la deschidere, Gre-
enWEEE îşi desfăşoară activitatea 
în două fabrici de reciclare din Ro-
mânia - la Buzău şi la Câmpia Tur-
zii - cu o capacitate totală de tratare 
de 100.000 tone pe an, cu peste 400 

de angajați şi cifra de afaceri în anul 
2018 de peste 20 milioane euro. Gre-
enWEEE reciclează toate categoriile 
de deşeuri menționate în legislație, 
baterii şi acumulatori uzați, cabluri şi 
componente din industria auto.

„Aniversarea de zece ani repre-
zintă o piatră de hotar în businessul 
nostru, dar şi în industria reciclă-
rii. GreenWEEE a contribuit activ 

la recuperarea decalajelor cu care 
s-a confruntat România în domeniul 
colectării şi reciclării deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice, 
iar în acest moment compania are 
capacitatea de a recicla toată cantita-
tea de DEEE pe care țara trebuie să 
o atingă ca țintă de colectare conform 
OUG nr. 5/2015, în urma transpune-
rii Directivei 2012/19/UE.

Este un sentiment de maximă 
mulțumire să ne uităm înapoi la toate 
realizările importante şi le mulțumim 
partenerilor noştri pentru sprijinul 
acordat şi rolul pe care l-au jucat în 
aceşti ani. Echipa noastră dedicată a 
crescut, ca şi abilitățile noastre, pen-
tru a recicla tot fluxul de DEEE-uri 
colectat, care revine ulterior în cir-
cuitul economic“, a declarat Marius 
Costache, directorul general al com-
paniei GreenWEEE.

 La fabricile GreenWEEE ajung 
echipamente frigorifice şi de aer 
condiționat, aparate electrocasnice de 
mici şi mari dimensiuni, unelte elec-
trice, echipamente informatice şi de 
telecomunicații, baterii, cabluri şi com-
ponente din industria auto. Deşeurile 
provin de pe piața locală, de la opera-
tori economici autorizați pentru prelu-
area responsabilității producătorului, 
prin colectare de la persoane fizice şi 
prin contracte cu mari producători sau 
retaileri de echipamente electronice.

Investițiile în valoare de 25 mi-
lioane euro se reflectă în activitatea 
companiei, care este una dintre cele 
mai sigure şi performante în indus-

tria reciclării DEEE-urilor din 
Europa. Timp de 10 ani com-
pania a prevenit prin reciclare 
producerea a peste două mili-
oane tone de CO2 şi este certi-
ficată WEEELABEX, o etiche-
tă internațională de excelență 
recunoscută pentru tratarea şi 
reciclarea deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice.

GreenWEEE face parte din 
parcul integrat de reciclare Gre-
en Group, prezent de 16 ani pe 
piața din România, alături de: 
GreenTech - cel mai mare proce-
sator european de deşeuri PET, 
GreenFiber International - lider 

european in producția de fibră sinte-
tică, GreenLamp Reciclare - singura 
fabrică din România care reciclează 
echipamente de iluminat, Green-
Glass Recycling - cea mai mare fabri-
că de procesare a deşeurilor de sticlă 
şi Total Waste Management - furnizor 
integrat de servicii de management al 
deşeurilor şi operatorul proiectului 
de colectare inteligentă SIGUREC.

Câteva lucruri interesante despre reciclarea GreenWEEE:
  Reciclarea monitoarelor pe parcursul celor 10 ani de acti-

vitate a economisit 122 milioane litri de apă potabilă și a 
prevenit generarea unei cantități egale de apă reziduală. 
Cu această cantitate de apă pot face duș 1.630.000 de 
persoane într-o săptămână

  Reciclarea unui singur telefon mobil economisește su-
ficientă energie cât să asigure funcționarea unui laptop 
timp de 44 ore

  Reciclarea unui telefon mobil economisește 860 kilogra-
me de CO2, echivalentul emisiilor produse de un auto-
mobil care parcurge drumul de la București la Bruxelles 
și înapoi

  Un tub catodic al unui televizor poluează 50 de metri 
pătrați de sol timp de 30 ani.

GreenWEEE International  
aniversează 10 ani de activitate
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Stimaţi prieteni ai revistei!
Revista „MANAGEMENTUL DEŞEURILOR” (MD) este o publicaţie trimestrială 

adresată Autorităţilor Publice Centrale 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 cola-
borare cu Ministerul Mediului.

Dacă pe parcursul anului am avut o abonare redusă, motivul ar fi că mulţi din-
tre primari şi agenţi economici nu au înţeles mesajul adresat. Din lipsa mijloacelor 
financiare şi „susţinerea” acordată din partea consiliilor municipale şi raionale, în pe-
rioada de abonare colegiul de redacţie nu şi-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 priveşte infor-
marea cetăţenilor despre noutăţile şi utilităţile din domeniul managementului deşe-
urilor, salubrizării localităţilor, nu doar în republică, regiune, raion, dar şi 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 
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 dome-
niul gestionării deşeurilor. Este un ghid pentru primari, agenţii economici, profesorii 
şi elevii gimnaziilor şi liceelor, privind soluţionarea problemelor de gestionare a deşe-
urilor, cunoaşterea normelor legislative din domeniu şi educaţia tinerei generaţii etc.
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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 do-

meniul managementului integrat al deşeurilor, din experienţa acumulată 
privind salubrizarea localităţilor; 

•	 veţi primi la timp şi calitativ comentarii şi informaţii despre actele legisla-
tiv-normative în vigoare etc.
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