
Cuprins

Campania de primăvară de salubri-
zare și amenajare a localităților

Tinerii și rebeliunea împotriva 
extincției

Экологический проект: «Чудо-
батарейки и другие вопросы 
экологии»

Editorial

Avem nevoie de o piață a deșeurilor funcțională!

actualităţi pE scurt

Georgeta Mincu — noul ministru al Agriculturii, Dezvoltă-
rii Regionale și Mediului
În 5 sectoare ale orașului Chișinău vor fi instalați senzori 
de măsurare a calității aerului
În capitală a fost lansată o stație de tratare a levigatului 
Începând cu data de 16 iunie se permite pescuitul tuturor 
speciilor de pești, cu excepția celor incluse în Cartea Roșie 
a Moldovei 

binE dE știut

Monitoringul calității factorilor de mediu – una din 
funcțiile de bază ale Agenției de Mediu
Lista punctelor de colectare a e-Deșeurilor din mun. 
Chișinău 
Ce reprezintă evaluarea impactului asupra mediului?

managEmEntul dEșEurilor

Campania de primăvară de salubrizare și amenajare a 
localităților și rezultatele acțiunii
Implicarea autorităților publice centrale în gestionarea 
deșeurilor este esențială!
„Implementarea continuă a legislației de mediu — atribuție 
și obligație  a Inspectoratului pentru Protecția Mediului”
Deșeurile — o problemă sau o resursă
Experiment social: Cât plastic consumăm?
Problema deșeurilor rămâne nerezolvată

inovații Eco

Compania „ECOPRIME RECYCLE” a adus pe piața din Re-
publica Moldova o alternativă sustenabilă pentru amba-
lajele din plastic!

info mEdiu

Poluarea aerului reduce speranța de viață în medie cu 
1 an și 8 luni
Surse de poluare a aerului în Republica Moldova
Tinerii și rebeliunea împotriva extincției

calEndarul Ecologic

Festivalul „Ziua Mondială a Mediului” la Chișinău

tânărul Ecologist

Экологический проект: «Чудо-батарейки и другие 
вопросы экологии»
Implementarea proiectului „Oraș curat cu E-deșeu reci-
clat” în IPLT „Alexandru cel Bun” or. Sîngera
Schimbarea începe cu tine! 
Salvăm Planeta, susținem RECICLAREA!

viziunEa ExpErtului

Programe de certificare ecologică a construcțiilor — 
soluții pentru un oraș inteligent

actualități din țărilE uE

„Materiale plastice și economia circulară: soluții comunitare”
Experiența Armeniei în implementarea proiectului „Re-
duce, Reuse and Recycle: Use of Innovative Bar-coded 
Shopping Bags”

2 |

6 |

7 |

9 |

10 |

12 |

14 |

11 |

15 |
17 |
18 |

20 |

27 |
30 |

24 |

38 |
39 |

40 |

33 |

37 |

35 |

pag. 35 |

pag. 30 |

pag. 12 |

45 |
46 |

3 |

4 |

5 |



Fără îndoială, pentru a progre-
sa și a crea o economie competiti-
vă la nivel național, avem nevoie de 
acel model sustenabil despre, care 
se tot vorbește de mult timp și care 
într-o versiune funcțională ar redu-
ce dependența Republicii 
Moldova de resurse impor-
tate, pe care le mai și uti-
lizează ineficient. Scopul 
era să avem o țară cu o pro-
ductivitate sporită a resur-
selor naturale și  cu un im-
pact minim asupra mediu-
lui ambiant. Dar oare cum 
poate fi atins acest obiectiv, 
dacă nimeni nu întreprinde 
măsuri concrete în direcția 
raționalizării și eficientiză-
rii consumului de resurse, 
iar atunci când vorbim des-
pre resurse, se au în vedere 
și deșeurile, care de altfel 
sunt materii prime care ar 
putea alimenta economia 
națională, în cazul în care 
am avea un Sistem de ma-
nagement al deșeurilor efi-
cient. Oportunitățile aces-

tui sistem ar permite valorificarea 
produselor deja utilizate, reducerea 
procesării și a costurilor de producție, 
îmbunătățirea imaginii companiei Im-
plicarea comunității și nu în ultimul 
rând crearea de locuri de muncă ver-
zi. 

Atunci când vorbim despre 
deșeuri ca resurse, când există o ofer-
tă și o cerere de deșeuri, atunci tre-
buie să existe și o  piață funcțională a 
deșeurilor. Dacă e să revenim la Stra-
tegia  de mediu a Republicii Moldova 
pentru anii 2014 – 2023, atunci Piaţa 
de produse reciclabile este o nișă de 
dezvoltare garantată și de succes la 
nivel economic. Beneficiul economic 
pe termen lung care poate fi obţinut 
în rezultatul implementării măsurilor 
de gestionare a deșeurilor poate fi în-
tre 0,98% și 1,43% din PIB.  Este bine 
cunoscut că mecanismul principal de 
optimizare a proceselor economice 
este mecanismul de piaţă, reglemen-
tat de către stat. Piaţa deșeurilor nu 
are de ce să fie o  excepţie.

Scopul politicii în domeniul 
gestionării deșeurilor trebuie să de-
vină crearea unei pieţe funcţionale a 

serviciilor de gestiune a deșeurilor. 
Această piață ar permite determi-
narea volumului optimal de poluare 
și optimiza relaţiile dintre ofertanţii 
și solicitanţii de deșeuri, permiţând 
stabilirea unor preţuri și cantităţi de 
echilibru care ar minimiza volumul 
de deșeuri și ar maximiza fluxurile 
lor de reciclare. Prin urmare, pentru 
a crea un mecanism eficient de ges-
tionare a deșeurilor nu este suficient 
de a dezvolta infrastructurile adecva-
te. Ele vor fi create doar dacă există și 
funcţionează o piaţă a deșeurilor. În 
acest caz.

Situația la zi în Republica Mol-
dova pe filiera de management a 
deșeurilor nu este una pozitiva și nici 
pe departe sustenabilă. Da, există un 
cadrul legal, dar nu și soluții compa-
tibile acestuia. Mai degrabă există 
un haos, unde fiecare se îndreaptă 
în direcții diferite, mișcându-se îm-
potriva curentului. Este mai mult 
decât evident faptul că se necesită 
o conlucrare interinstituțională efi-
cientă. Pe de o parte sunt entitățile 
publice,  precum Parlamentul și 
Guvernul; Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 
Mediului; Inspectoratul 
pentru Protecția Mediu-
lui; Agenția de Mediu; 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii; Ministerul 
Muncii, Protecției Socia-
le și a Familie și desigur  
administrațiile publice 
locale, pe de altă parte 
reprezentanții sectorului 
privat  și desigur societa-
tea civilă. Păi atunci, de ce 
să nu fie creat ca exemplu 
și un Comitet național de 
coordonare privind ma-
nagementului deșeurilor, 
care ar prezenta o plat-
formă de comunicare, 
schimb de bune practici 
și a celor mai potrivite 
soluții în gestionarea efici-
entă a deșeurilor.

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

Avem nevoie de  
o piață a deșeurilor funcțională!

Editorial

Unde avem probleme?
  Lipsa setului de indicatori care ar permite determinarea ni-

velului de sustenabilitate economică naţională;
  Neregularitățile de date prezentate de Biroul Național de 

Statistică;
  Incoerenţa în promovarea politicii de mediu;
  Nerespectarea prevederilor specificate în Acordul de asoci-

ere UE la compartimentul 16. „Mediul Înconjurător”;
  Dependenţa de surse energetice importate şi valorificarea 

insuficientă a surselor regenerabile de energie (solară, eoli-
ană, biomasă);

  Modul defectuos de realizare a diferitelor etape de proce-
sare a deşeurilor;

  Investiţii insuficiente în protecţia mediului;
  Neintegrarea cerinţelor ecologice în strategiile naţionale 

sectoriale;
  Monitorizarea insuficientă a impactului activităţilor econo-

mice asupra mediului.
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La data de 17 iu-
nie 2019, Prim-minis-
trul Republicii Moldova, 
Maia Sandu, a prezetat 
angajaților Ministerului 
Agriculturii Dezvoltării Re-
gionale și Mediului, noul 
ministru, dna Georgeta 
Mincu.

Noul ministru al 
MADRM, dna Georgeta 
Mincu și-a exprimat gra-
titudinea pentru încrede-
rea acordată și a subliniat 
faptul că își dorește o cola-
borare eficientă cu echipa 
ministerului pentru a con-
tinua reformele sănătoase 
și a implementa practicile 
europene moderne în Re-
publica Moldova.

„60% dintre toate an-
gajamentele Acordului de 
Asociere țin de ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului. 
Avem împreună de rea-
lizat sarcini complexe și 
nu de loc ușoare pe care 
cetățenii le așteaptă cu 
nerăbdare. Ne propunem 
să eficientizăm toate pro-
cesele, inclusiv cele ad-
ministrative și de afaceri, 
să ușurăm viața antrepre-
norilor și celor ce prote-
jează mediului înconju-
rător și să facem viața la 
sate o plăcere, cu acces 
la cât mai multe servicii. 
Sunt aici la minister, să 
transpun experiența mea 
europeană în facilitarea 
comerțului cu produse 
agroalimentare, în dome-
niul educației agricole, 
promovării cercetării și 
inovațiilor. Cu eforturi co-
mune, trebuie să reușim, 
în cel mai scurt timp po-

sibil ca industria agro-ali-
mentară să devină mai 
puternică și competitivă 
pentru a accesa piața UE 
cu mai multe produse de 
origine animală. Să pro-
movăm și să dezvoltăm o 
agricultură conservativă 
și ecologică și să găsim 
soluții optime și lucrati-
ve pentru protecția solu-
lui, apei și biodiversității 
având în vedere provocă-
rile schimbărilor climatice 
și conservarea mediului”, 
a precizat ministrul Agri-
culturii, Dezvoltării Regio-

nale și Mediului, Georgeta 
Mincu.

Totodată, ministrul 
Georgeta Mincu a sublini-
at că va promova o comuni-
care deschisă cu angajații 
pentru a identifica idei de 
soluționare a probleme-
lor recepționate de la fer-
mieri, agenții economici, 
instituții de protecție a 
mediului, ONG sau orice 
alte organizații de profil, 
menționând că regulile și 
indicatorii de performanță 
vor fi puși în capul mesei.

Sursa: Guvernul RM 

Georgeta Mincu —  
noul ministru al  
Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale 
și Mediului

actualităţi pE scurt

Situați la zi privind gestionarea Poluanților organici 
persistenți (POP)

Întru executarea angajamentelor 
asumate de către R. Moldova în urma 
ratificării tratatelor internaționale 
de mediu, care reglementează 
substanțele chimice, stocurile și 
deșeurile acestora, se impune un con-

trol strict și foarte riguros în raport 
cu acești poluanți. În acest sens, prin 
intermediul proiectelor implementate 
de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului și gestionate de 
către Oficiul Managementul Durabil 
POP, precum și alte 2 proiecte imple-
mentate de Ministerul Apărării și MA-
DRM, s-a reușit eliminarea parțială a 
pesticidelor inutilizabile și interzise 
din depozitele raionale.  

Spre exemplu, o metodă eficien-
tă de decontaminare a  terenurilor a 
fost implementată în cadrul a câtorva 
proiecte pilot prin izolarea materiale-

lor contaminate în sarcofage. Astfel, 
sarcofagul de izolare a deșeurilor 
POP din apropierea s. Congaz (UTA 
Găgăuzia) a fost organizat în anul 
2008 la distanța de circa 3 km față de 
localitate. Volumul deșeurilor înhu-
mate constituie: 1014 m.c. deșeuri de 
construcție ale fostului depozit de chi-
micale și 786 m.c. de sol contaminat. 
Terenul este îngrădit parțial, in stare 
satisfăcătoare. În com. Step-Soci, r-
nul Orhei, în anul 2009, a fost imple-
mentat proiectul „Depozit (sarcofag) 
pentru izolarea deșeurilor cu compuși 
organici persistenți”.
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Pe străzile principale din 5 
sectoare ale orașului Chișinău vor 
fi instalați senzori de măsurare a 
calității aerului. Echipamentul va 
monitoriza non-stop nivelul de 
poluare al aerului, datele 
urmând a fi furnizate în 
timp real pe un por-
tal web.  

E c h i -
p a -

m e n t u l inteligent va 
fi instalat în următoarele luni de 
către o companie privată, în cadrul 
unui program de granturi lansat de 
Proiectul „Orașe Verzi Durabile pen-
tru Moldova”, implementat de PNUD 
și finanțat de Facilitatea Globală de 
Mediu.

„Echipamentul a fost deja achi-
ziţionat de noi. Senzorii vor monito-
riza mai mulţi indicatori de poluare 
a aerului conform standardului ISO 
37120:2018 „Sustainable cities and 

communities – indicators for city 
services and quality of life”.  Senzorii 
vor fi conectaţi la reţeaua de internet, 
astfel datele culese fiind transmise în 

timp real către un dashboard. In-
formaţiile despre nivelul de polu-
are și despre evoluţia acesteia în 
timp vor fi actualizate în fiecare 
minut”, spune Andrei Preașca, 

Director Vânzări Corporative și 
Servicii Post Vânzări, Orange 

Moldova.
Echipamentul va mă-

sura următorii parametri: 
ozon (O3), dioxid de azot 

(NO2), dioxid 
de sulf 

(SO2), 
monoxid de carbon (CO), pulberi în 
suspensie (conform cerinţelor UE de 
calcul a indexului de calitate a aeru-
lui), nivelul de zgomot, temperatura, 
presiunea și umiditatea aerului. Pul-
berii în suspensie (PM10 și PM2.5) 
sunt particule fine generate de indus-
trie, trafic și încălzirea locuințelor.

„Aerul poluat este un factor de-
terminant în generarea multiplelor 

afecțiuni respiratorii și cardiovas-
culare. Totodată, multipli poluanți 
din aer cauzează încălzirea globală, 
de exemplu carbonul produs de mo-
toarele diesel, din arderea deschisă 
a deșeurilor, etc. Este important să 
cunoaștem nivelul de poluanți în aer, 
pentru a putea dezvolta programe de 
prevenire a poluării aerului și pentru 
a lansa acțiuni de diminuare a polu-
ării aerului. Accesibilitatea datelor 
în timp real va fi utilă și oamenilor 
care vor putea evita anumite zone 
sau intervale orare cu nivel sporit de 
poluare”, a declarat Inga Podoroghin, 
specialistă de programe la PNUD 
Moldova.

În prezent, calitatea aerului este 
monitorizată de Laboratorul pentru 
Calitatea Aerului Atmosferic care are 
în rețeaua sa 8 posturi staționare de 
monitorizare (6 în Chișinău și 2 în 
Bălţi). Datele privind nivelul de polu-
are al aerului sunt prelevate de 3 ori 
pe zi, în baza acestora fiind elaborate 
rapoarte zilnice și lunare.

Potrivit Organizației Mondiale 
a Sănătății, aproximativ 91% dintre 
locuitorii planetei respiră aer poluat, 
fapt ce provoacă 7 milioane de dece-
se pe an.

Proiectul „Orașe verzi durabile 
pentru Moldova”, cu o durată de cinci 
ani: 2018-2022, are un buget total de 
2,72 mln USD, dintre care 2,64 mln 
USD sunt acordaţi de Facilitatea Glo-
bală de Mediu (GEF) și 80.000 USD 
– de PNUD Moldova.

În 5 sectoare ale orașului Chișinău vor fi instalați 
senzori de măsurare a calității aerului 

În primele 6 luni de la lan-
sarea proiectului „Oraș curat cu 
e-Deșeu reciclat”, cu suportul 
Programului de Granturi mici  
GEF SGP Moldova în partene-
riat cu Moldrec s-a reușit crea-
rea a 78 puncte de colectare a 
e-Deșeurilor în mun. Chișinău 
și colectarea a trei tone de 
e-Deșeuri. Cea mai mare canti-
tate de deșeuri electronice a fost 

evacuată din incinta IPLT Dimi-
trie Cantemir – 870 kg, urmată 
de IPLT GHEORGHE PALADE 
– 610 kg, Centrul orășenec al 
tinerilor naturaliști – 320 kg, 
Gimnaziul cu profil teatral ”Ion 
Luca Caragiale” – 315 kg, IPLT 
Lomonosov – 270 kg, Camera 
de Comert si Industrie – 240 kg, 
etc.

Total 3 tone e-Deșeuri au fost deja 
colectate de la beneficiarii proiectului 
„Oraș curat cu e-Deșeu reciclat” 
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În capitală a fost lansată  
o stație de tratare a levigatului 

Deșeurile menajere 
solide depozitate la fos-
ta gunoiște amplasată 
pe strada Uzinelor vor fi 
tratate conform standar-
delor moderne, datorită 
unei stații mobile de tra-
tare a levigatului, care 
a  fost pusă în funcțiune. 
Construcția stației a durat 
jumătate de an și a costat 
4,67 milioane de lei.

Potrivit unui comuni-
cat de presă emis de Primă-
ria Municipiului Chișinău, 
stația are o capacitate de 
prelucrare de 53 de metri 
cubi pe zi de deșeuri lichi-

de și funcționează după 
principiul de osmoză inver-
să. În procesul de tratare 
a levigatului se utilizează 
diverse substanțe chimi-
ce, iar în rezultat se obține 
apă tehnică. Costul tratării 
unui metru cub de levigat 
este de la 6 la 8 euro.

Primarul general in-
terimar al capitalei, Rus-
lan Codreanu susține noul 
utilaj va reduce indicii de 
poluare a mediului, astfel 
minimizând impactul ne-
gativ care poate fi adus vi-
itoarelor generații. Potrivit 
lui Codreanu, aici urmează 

a fi adus pentru prelucra-
re și levigatul format la 
gunoiștea din localitatea 
Sângera.

În prezent, se lucrea-
ză și la instalarea stației 
de tratare a levigatului în 
Țânțăreni. Stația deja a 
fost procurată, au fost efec-
tuate lucrări de geodezie și 
topografie, a fost obținut 
certificatul de urbanism.  

“Chiar dacă aceste 
proiecte pun presiune fi-
nanciară pe bugetul muni-
cipal, sunt ferm convins că 
nu există o investiție mai 
bună decât în educație și 
mediu!”, a declarat Ruslan 
Codreanu, Primarul gene-
ral interimar al capitalei

Menţionăm că Hotă-
rârea  Guvernului pentru 
aprobarea Regulamentu-
lui privind deșeurile de 
echipamente electrice și 
electronice, document ce 
stabilește măsuri de pre-

venire sau reducere a efec-
telor negative ale generării 
și gestionării deșeurilor de 
echipamente electrice și 
electronice (DEEE) a in-
trat în vigoare din data de 
23 septembrie, 2018.

Agenția de Mediu a analizat  
eficacitatea Stației de tratare a levigatului

Laboratorul de referință de me-
diu din cadrul Agenției de Mediu, 
la solicitarea Î.M. „Regia Autosalu-
britate” a prelevat 2 probe de apă 
de la Stația de tratare a levigatului 
produs din deșeurile municipale, de-
pozitate la gunoiștea amplasată pe 
str. Uzinelor 205 din mun. Chișinău 
(Gunoiștea Bubuieci). Stația de tra-
tare a levigatului de origine germa-
nă este o premieră pentru Republica 
Moldova. Proiectul dat este finanțat 
din resursele Consiliului Municipal. 
Lucrările de construcție și amenaja-
re a utilajului au costat bugetul mu-

nicipal 15,5 milioane de lei.  Nece-
sitatea instalării stației de acest tip 
derivă din cerințele Regulamentului 
privind cerinţele de colectare, epura-
re și deversare a apelor uzate în sis-
temul de canalizare și/sau în emisa-
ruri de apă pentru localităţile urba-
ne și rurale, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, 
dar și a multor sesizări din partea lo-
cuitorilor comunei Bubueci. 

Conform rezultatului analize-
lor de laborator, nu s-au depistat 
depășiri ale valorilor limită admisibi-
le a indicatorilor de calitate ai apelor 

menaje -
re uzate 
evacuate 
în reţele-
le de ca-
nalizare 
ale locali-
tăţilor, în 
c o n f o r -
mitate cu Anexa nr.1 la Regulamen-
tul privind cerințele de colectare, 
epurare și deversare a apelor uzate 
în sistemul de canalizare, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 
din 25.11.2013.
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Începând cu data de 16 iunie  
se permite pescuitul tuturor 
speciilor de pești, cu excepția celor 
incluse în Cartea Roșie a Moldovei 

Termenii perioadei de 
prohibiție a pescuitului în obiec-
tivele acvatice piscicole naturale 
stabiliți conform ordinului Agenției 
de Mediu nr. 17 din 29.03.2019 se 
apropie de sfîrșit.

Astfel, începînd cu data de 16 
iunie se permite pescuitul tuturor 
speciilor de pești, cu excepția celor 
incluse în Cartea Roșie a Moldovei.  
Totodată, rămîn în vigoare termenii 

de prohibiție stabiliți conform preve-
derilor art. 40, alin. 1 al Legii nr. 149 
din 08.06.2006 privind fondul pisci-
col, pescuitul și piscicultura.

Este interzis pescuitul pe tot 
parcursul anului:

a) la 100 m în amonte și în aval 
de podurile de peste fluviul Nistru și 
rîul Prut;

b) la gura de vărsare în rîul Prut 
a afluenţilor Larga, Vilia, Lopatnic, 

Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla 
Mare, Delia, Nîrnova, Lăpușna, Să-
rata, Tigheci; la gura de vărsare în 
fluviul Nistru a afluenţilor Ciorna, 
Răut, Ichel, Bîc, Botna pe o distanţă 
de 500 m de ambele părţi ale guri-
lor și pe cursul acestor afluenţi pe o 
distanţă de 5 km de la confluenţă, în 
braţul Turunciuc pe cursul apei pe o 
distanţă de 500 m de la ramificaţie;

c) în golful Goieni;
d) în lacul Beleu;
e) în fluviul Nistru în sectoarele 

de la satul Naslavcea pe o distanţă de 
1 km în aval și de la barajul lacului 
de acumulare Dubăsari pe o distanță 
de 300 m în aval;

f) în lunca Ohrincea a rîului 
Răut;

g) în canalul de evacuare al Cen-
tralei Termoelectrice din Moldova, în 
lacul de acumulare Cuciurgan la o 
distanţă de 500 m spre nord și sud 
de la confluenţă și de 300 m în largul 
lacului;

h) în albia veche a rîului Prut 
de la barajul nodului hidrotehnic 
Costești-Stînca pînă la confluenţă cu 
albia principală;

i) în rîul Prut pe o distanţă de 3 
km în aval și de 500 m în amonte de 
barajul nodului hidrotehnic Costești-
Stînca;

j) în fluviul Nistru pe sectorul 
în amonte de la barajul Centralei 
Hidroelectrice Dubăsari pînă la km 
362;

k) în fluviul Nistru și rîul Prut pe 
sectoarele de 100 m în amonte și în 
aval de la gurile canalelor de alimen-
tare a bălţilor și lacurilor;

l) în fluviul Dunărea în limitele 
teritoriale ale Republicii Moldova.

Agenția de Mediu îndemnă 
cetățenii la respectarea prevederi-
lor legislației în vigoare și păstrarea 
curățeniei în locurile de pescuit și pe 
terenurile adiacente.

Sursa: Agenția de Mediu

Sistemului Informațional Automatizat de eliberare a 
permiselor pentru pescuit „e-Pescuit” a fost lansat 

În luna mai, Agenția de Mediu 
a lansat  Sistemului Informațional 
Automatizat de eliberare a permise-
lor pentru pescuitul sportiv, amator 
și de agrement în obiectivele acva-
tice piscicole naturale „e-Pescuit”, 
la care au participat reprezentanți 
ai Ministerului Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului, Inspec-
toratului pentru Protecția Mediului, societății civile și mass-media. Din 
prima oră după lansarea SIA „e-Pescuit”, în decurs de 60 minute au fost 
satisfăcute 93 de cereri pentru obținerea permiselor de pescuit. 

 Dl Sergiu CALDARE, șef adjunct al Direcției management 
informațional integrat de mediu, a prezentat în format video procedura 
tehnică de obținere online a permiselor pentru pescuit. În timpul prezen-
tării sistemului informațional au fost satisfăcute cererile a doi pescari, 
care tocmai au venit la Agenția de Mediu pentru obținerea permiselor de 
pescuit și a fost demonstrat pe viu cum pot fi obținute acestea.

Sistemul „e-Pescuit” se încadrează în obiectivele de modernizare și 
automatizare a proceselor de prestare a serviciilor publice, conform Pla-
nului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, Stra-
tegiei de reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020, Progra-
mului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, Planu-
lui de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru 
anii 2017-2021 și Programului strategic de modernizare tehnologică a 
guvernării (e-Transformare), precum și pentru onorarea angajamentelor 
faţă de partenerii de dezvoltare.

Prestarea unor servicii publice eficace, moderne și eficiente, care să apro-
pie administrația publică de cetăţean, reprezintă una dintre priorităţile Agenției 
de Mediu, administraţie care răspunde cerinţelor societăţii democratice.
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Conform prevederilor Regu-
lamentului cu privire la organi-
zarea și funcționarea Agenției 
de Mediu, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 549 din 13 
iunie 2018, una din funcțiile 
de bază ale Agenției de Mediu 
este realizarea monitoringului 
calității factorilor de mediu — 
monitoringul calității apei, aeru-
lui, solului, monitoringul foresti-
er și al ariilor naturale protejate 
de stat, monitoringul stării și 
folosinței resurselor de apă și 
de sol, monitoringul regnului ve-
getal și regnului animal, monito-
ringul pescuitului, monitoringul 
stării subsolului, monitoringul 
poluării aerului, monitoringul 
geologic, monitoringul poluării 
mediului. 

În acest sens, în cadrul Agenției 
de Mediu, activează Laboratorul de 
Referință de Mediu, care face posibi-
lă efectuarea monitoringului calității 
factorilor de mediu prin supraveghe-
rea, evaluarea, prognozarea și averti-
zarea în legătură cu evoluția sisteme-
lor naturale, cu scopul intervenției în 
timp util pentru menținerea stării de 
echilibru a mediului în Republica 
Moldova.

Rezultatele analizelor și deter-
minărilor efectuate în cadrul La-
boratorului de Referință de Mediu 
privind nivelul de poluare a aerului, 
apelor de suprafaţă, a solului, se pre-
lucrează, utilizîndu–se la întocmirea 
buletinelor zilnice, lunare privind 
calitatea mediului ambiant, buletine-
lor lunare referitoare la cazurile în-
alte și extrem de înalte de poluare a 
componentelor mediului, buletinelor 
informative și alte tipuri de informa-
ţii solicitate de beneficiari, care se 
difuzează, conform schemelor apro-
bate la data de 26 martie 2019 de 
Agenția de Mediu, factorilor de de-
cizie pentru întreprinderea măsuri-
lor de rigoare.

Buletinul zilnic privind calita-
tea aerului atmosferic pe teritoriul 

Republicii Moldova este difuzat 
către Președinția RM (Cancelaria), 
Parlamentul RM (secția resurse 
informaționale), Prim–ministrul RM 
(anticamera), Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, 
Agenția Națională pentru Sănătate 
Publică, Inspectoratul General pen-
tru Situații de Urgență, Societatea 
Civilă și Mass–media.

Buletinul lunar privind cali-
tatea mediului pe teritoriul Re-
publicii Moldova este difuzat că-
tre Președinția RM (Cancelaria), 
Parlamentul RM (secția resurse 
informaționale), Prim–ministrul RM 
(anticamera), Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, In-
spectoratul pentru Protecția Mediu-
lui, Inspecțiile pentru Protecția Me-
diului (Chișinău, Bălți, Cahul, UTA 
Găgăuzia (Comrat)), Biroul Național 
de Statistică, Institutul de Ecologie 
și Geografie, Agenția Națională pen-
tru Sănătate Publică, Primăria mun. 
Chișinău, Societatea Civilă și Mass–
media.

Buletinul lunar privind gra-
dul înalt și/sau extrem de înalt 
al poluării mediului pe teritoriul 
Republicii Moldova — Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență, Inspec-
toratul pentru Protecția Mediului, 
Inspecțiilor pentru Protecția Mediu-

lui (Chișinău, Bălți, Cahul, UTA Gă-
găuzia (Comrat)), Institutul de Eco-
logie și Geografie, Agenția Națională 
pentru Sănătate Publică, Primăria 
mun. Chișinău, Administrația Publi-
că Locală, Societatea Civilă și Mass–
media.

Avertismentul cu privire la 
condițiile meteorologice nefa-
vorabile dispersiei poluanților 
sau nivelul înalt al poluării aeru-
lui atmosferic — Primăria mun. 
Chișinău, Inspecția pentru Protecția 
Mediului Chișinău, Primăria mun. 
Bălți, Inspecția pentru Protecția 
Mediului Bălți, Centrul de Sănăta-
te Publică Chișinău, Inspectoratul 
Național de Patrulare, Centrul de 
Sănătate Publică Bălți, Inspecto-
ratul de Poliție Bălți, Agenților 
economici din mun. Chișinău 
(SA,,Termoelectrica „ SA ,,Fabrica 
de sticlă din Chișinău”, SA ,,Apă — 
Canal Chișinău”, SA ,,Edilitate”, SRL 
,,Moldovatransgaz”, SA ,,Pietriș”, 
SA ,,Macon”, SA ,,Bucuria”, SA 
,,Franzeluța”, SRL ,,Gandas–Grup”, 
ÎM ,,Glass Container Company”, 
SA ,,TUTUN– CTC”, SRL ,,Alko 
Kaizer”, SA ,,Efes Vitanta Moldova 
Brevery”, SA ,,FEC”, SRL ,,Confort”, 
SA ,,Carmez”, SA ,,Lusmecon” fili-
ala ASBET, SA ,,Hidropompa”, SA 
,,Fabrica de carton”, ÎS ,,Aeroportul 
Internațional”, SA ,,Armo beton”, 
SA ,,Moldovahidromaș”, SA ,,Art 

Monitoringul calității factorilor de mediu –  
una din funcțiile de bază ale Agenției de Mediu

binE dE știut
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Met”, SA,,Zorile”, SRL ,,Ergolemn”, 
SA ,,Artima”, SA ,,Supraten” (baza 
de producere), SA ,,Suprabeton”, 
SC ,,Bristar Grup” SRL; Agenților 
economici din mun. Bălți (De-
poul de Locomotive, SA ,,Tirex 
Petrol” SAC nr.23, SA ,,Produse 
cerealiere”, ÎS ,,Drob Metal”, SRL 
,,Lukoil Moldova” BP, ÎS ,,Combi-
natul de Produse Alimentare”, SA 
,,Incomlac”, SA ,,CET–NORD”, ICS 
,,KNAUF–GIPS” SRL, SA ,,Floarea 
Soarelui”, ÎM ,,Regia Apă–Canal”, 
SA ,,LAFARGE CIMENT (MOLDO-
VA), or. Rezina., Societatea Civilă, 
Mass–Media.

Avertizarea Urgentă a 
instituțiilor abilitate privind 
depășirea echivalentului debitului 
dozei ambientale a radiației gama 
peste limita de 0,25 μSv/h (25μR/h) 
în Republica Moldova — Observa-
torul punctului de supraveghere din 
cadrul stației meteorologice a Ser-
viciului Hidrometeorologic de Stat 
(SHS) difuzează către Laboratorul 
pentru Radioactivitatea Mediului 
(Agenția de Mediu), Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență, 
Centrul Operativ de Dispecerat Re-
publican, Șeful Direcției Generale 
Laboratorul de Referință de Mediu, 
Directorul Serviciului Hidrometeo-
rologic de Stat, Directorul Agenției 
de Mediu, Agenția Națională de Re-
glementare a Activităților Nucleare 
și Radiologice.

BULETINUL–ALERTĂ pri-
vind cazurile excepționale de po-
luare ale mediului ambiant pe 
teritoriul Republicii Moldova (la 
momentul depistării) — către Mi-
nisterul Agriculturii, Dezvoltării Re-
gionale și Mediului, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență, 
Inspectoratul pentru Protecția Me-
diului, Inspecțiile pentru Protecția 
Mediului (Chișinău, Bălți, Cahul, 
UTA Găgăuzia (Comrat)), Insti-
tutul de Ecologie și Geografie, 
Agenția Națională pentru Sănătate 
Publică, Primăria mun. Chișinău, 
Administrația Publică Locală, Soci-
etatea Civilă și Mass–media.

Amintim că în cadrul Labora-
torului de Referință de Mediu al 
Agenției de Mediu activează labora-
toare specifice pe domenii de moni-
torizare, ca:

  Laboratorul pentru Calitatea 
Aerului Atmosferic;

  Laboratorul pentru Calitatea 
Apei;

  Laboratorul pentru Calitatea 
Solului;

  Laboratorul pentru Deșeuri;
  Laboratorul pentru Radioacti-

vitatea Mediului;
  Serviciul Operativ de 

Investigații Ecologice.
Laboratorul pentru Calita-

tea Aerului Atmosferic (LCAA) 
îndeplinește rolul de laborator 
național pentru aer și dispune de 
o reţea de supraveghere constitu-
ită din 8 posturi staţionare, unde 
conform programului de 3 ori/24h 
( 7:00, 13:00, 19:00) se prelevează 
probe de aer după următorii indici 
de bază: suspensii solide, dioxid de 
sulf, monoxid de carbon, dioxid de 
azot și specifici: sulfaţi solubili, oxid 
de azot, fenol, aldehidă formică în 2 
centre industrializate ale Republicii 
Moldova (Chișinău–6 și Bălţi–2 pos-
turi).

Laboratorul pentru Calitatea 
Apei (LCA) îndeplinește rolul de la-
borator național pentru ape și efec-
tuează observaţii sistematice asupra 
calităţii apelor de suprafaţă în peste 
50 secţiuni de monitoring, amplasa-
te pe 16 rîuri mari și mici, 6 bazine 
de acumulare și 2 lacuri naturale, 
unde sunt analizaţi peste 70 de pa-
rametri hidrochimici (indicatori fizi-
co–chimici, indicatori ai regimului 
de oxigen, elemente biogene, meta-
lele grele, poluanţii organici, pestici-
dele organoclorurate și hidrocarburi 
poliaromatice) și 6 grupe de elemen-
te hidrobiologice (fitoplanctonul, 
inclusiv clorofila „a”, zooplanctonul, 
fitobentos, macrozoobentos, macro-
fite și microbiologia acvatică), astfel 
implementînd directivele europene: 
DCA 60/2000 și Directiva 2013/39/
UE.

Laboratorul pentru Calitatea 
Solului (LCS) îndeplinește rolul 
de laborator național pentru sol și 
monitorizează dinamica poluării 
solului în baza unei reţele de su-
praveghere a terenurilor agricole, 
terenurilor pașaportizate din cadrul 
orașelor, solurilor din preajma dru-
murilor cu intensitate de circulaţie 
diferită, terenurilor de fond, ce n–au 
fost supuse poluării antropogene, 
solurilor din vecinătatea depozitelor 
cu pesticide, terenurilor adiacente 
substațiilor sistemului electroener-

getic contaminate cu BPC–uri, alu-
viunilor acvatice din bazinele situate 
pe teritoriul RM, cît și studierea mi-
grării poluanților.

Laboratorul pentru Deșeuri 
(LD) îndeplinește rolul de laborator 
național pentru deșeuri și este res-
ponsabil de efectuarea analizelor de 
laborator și încercărilor în scopul 
identificării poluării rezultate din 
gestionarea deșeurilor. Laboratorul 
în faza inițială și la etapa de creare 
dezvoltă rețeaua națională de moni-
torizare a deșeurilor și are ca scop, 
prelevarea sistematică a mostrelor 
și probelor de diferite categorii de 
deșeuri, inclusiv de la depozitele 
de deșeuri, terenuri contamina-
te cu deșeuri și pesticide pe întreg 
teritoriul țării, pentru a fi supuse 
investigațiilor complexe de labora-
tor. Una din sarcinile laboratorului, 
reiese din respectarea prevederilor 
și obligațiunilor Convenției de la 
Stockholm, la care RM este parte 
și care implică monitorizarea sis-
tematică a Poluanților Organici 
Persistenți (POPs) și BPC în com-
ponentele de mediu.

Laboratorul pentru Radi-
oactivitatea Mediului (LRM) 
îndeplinește rolul de laborator 
național de referință pentru evalu-
area stării radioactive a mediului și 
este responsabil la nivel național de 
efectuarea observațiilor sistematice 
asupra echivalentului debitului do-
zei ambientale a radiaţiei gama de 
2ori/24h (7:00 și 20:00) în 12 locații 
de supraveghere din teritoriul țării.

Serviciul Operativ de 
Investigații Ecologice (SOIE) 
îndeplinește rolul de prelevare sis-
tematică a probelor de sol, ape de 
suprafață și ape uzate, aluviuni acva-
tice și precipitații atmosferice, pro-
be de aerosoli radioactivi și mostre 
rezultate din gestionarea deșeurilor, 
cu respectarea cerințelor și metodo-
logiei de colectare și transportare, 
unde ulterior sunt supuse analizelor 
complexe de laborator în cadrul La-
boratorului de referință de mediu.

Agenția de Mediu nu are 
competențe de control privind res-
pectarea prevederilor legislației 
de mediu, ci doar de constatare, 
informare și avertizare.

Sursa: Agenția de Mediu
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1 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului

str. Constantin Tănase, 9

2 Institutul de Medicina Urgentă str. Toma Ciorba 1  
3 Agenția Servicii Publice str. Pușkin 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 Strișcă 8/1 și 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.Chișinău Bd. Ștefan 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. Chișinău, or. Durlesti, 

str. Alexandru cel Bun nr.13
16 IPLT "L. Deleanu" str. Deleanu 5/4
17 Institutul de Chimie str. Academiei 3
18 Colegiul de Ecologie str. Burebista,70
19 IPLT" Alexandru cel Bun" mun. Chișinău, 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. Milești, 34
24 Gimnaziul nr.102 mun. Chisinau s. Brăila str. 

Renașterii 14
25 LT B.P. Hașdeu str. N. Zelinski 34
26 Liceul Teoretic ,, Mihail Lomonosov" str. Gh. Madan, 83
27 IPLT ALEXANDRU IOAN CUZA str. Poştei 44
28 Liceul Teoretic "Anton Cehov", mun. 

Chişinău
str. Alba Iulia, 200/2

29 Liceul Teoretic ,,Gheorghe Ghimpu” mun. Chișinău, 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 orășenec al tinerilor 

naturaliști
bd. Traian, 3

34 IPCEEE, departamentul Electronica str. M.Sadoveanu 40/2
35 IPLT Budeşti mun. Chişinău, 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 1 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.Alexandru cel 
Bun, 17

43 Centrul de Excelenţă în Economie 
şi Finanţe

Miron Costin 26/2

44 Școala Profesională nr.6 Chișinău, str. Alba Iulia 75/7
45 Furchette 1 Chişinău, Calea Ieșilor, 10
46 Furchette 2 Chişinău, bd. Moscova, 19
47 Furchette 3 Chişinău, str. Arborilor, 21
48 Furchette 4 Chişinău, bd. C. Negruzzi, 

2/4
49 Furchette 5 Chişinău, str. Ceucari, 2/7
50 Camera de comert si industrie MD – 2004, Chişinău, bd. 

Ştefan cel Mare, 151
51 Centrul de Excelenta in Energetica 

si Electronica din Chisinau
Str.Meleștiu 12

52 IP LT ,,Ștefan cel Mare” or. Chișinău str. Florilor 4
53 Centrul Republican pentru Copii și 

Tineret
Ștefan cel Mare 169

54 IPLT Universul Orașul Chișinău,str.Hîncești 
136

55 Gimnaziul nr.67, s.Revaca, Sangera str.Stefan cel Mare 17, s. 
Revaca, Singera

56 Liceul Puhoi raionul Ialoveni, satul Pu-
hoi, Liceul Teoretic Puhoi

57 Casa Guvernului RM P.M.A.N. nr.1
58 Cladirea administrativă nr.162 Bd. Ștefan cel Mare și Sfint 

162
59 Cladirea administrativă nr.124 Bd. Ștefan cel Mare și Sfint 

124
60 Cladirea administrativă nr. 180 Bd. Ștefan cel Mare și Sfint 

180
61 Cladirea administrativă nr.106 str. Grenoble 108
62 Cladirea administrativă nr.1 str. V. Alecsandri 1
63 DevelopmentAid Str. Ion Nistor 17 (vis-a-vis 

Memorial)
64 Verde e Moldova str. Bucuresti, 71
65 Moldcontrol Bernardazi, 49
66 Liceul Heritage bd.Dacia 45 A
67 Directia arhitectura si urbanistica Bd. Ștefan cel Mare 83
68 Agentia de Mediu str. Albisoara 38
69 Magazin Linella 1 str. Albisoara 80/5
70 Magazin Linella 2 str. Miorita 11
71 Magazin Linella 3 str. Nicolae Costin 65
72 Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” or. 

Ialoveni
or. Ialoveni, str. Basarabia 2

73 Furchette 6 str.Codrilor 16 (CC Con-
struct Depo)

74 Centrul de excelenta Tekwill Strada Studenților 9/11
75 ElitAgrotehnologie com. Stăuceni, str. Calea 

Orheiului 122, et. 3
76 Maximum 2 str. Ion Creangă 49/2
77 Institutul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale
str. Academiei, 5A

78 Liceul Internat Municipal cu Profil 
Sportiv

str.Alba Iulia 200/2

Lista punctelor de colectare a e-Deșeurilor din mun. Chișinău
binE dE știut
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Evaluarea impactului asupra 
mediului este un instrument nou, in-
trodus în scopul asigurării prevenirii 
sau minimizări, la etapele iniţiale, a 
unor posibile efecte semnificative 
asupra mediului înconjurător ce pot 
surveni în rezultatul construcţiei de 
obiecte noi, extinderii, reconstrucţi-
ei, modernizării, reprofilării, conser-
vării, demolării și lichidării obiecte-
lor, precum și dobîndirii sau utilizării 
resurselor naturale, resurselor mine-
rale utile. 

Legea nr.86 din 29.05.2014 
privind evaluarea impactului asupra 
mediului a intrat în vigoare în ianu-
arie 2015 și se aplică pentru toate 
proiectele publice și private sau une-
le genuri de activitate planificate, 
care pot avea un impact negativ asu-
pra mediului și sănătăţii populaţiei.

Această lege include două ane-
xe: Anexa nr. 1 cu lista activităţilor 
planificate supuse în mod obligatoriu 
evaluării impactului asupra mediului 
și Anexa nr. 2 cu lista activităţilor pla-
nificate pentru care trebuie stabilită 
necesitatea efectuării evaluării im-
pactului asupra mediului. 

Evaluarea impactului asupra 
mediului se realizează la etapa tim-
purie de planificare, proiectare și 
luare a deciziilor cu privire la acti-
vitatea planificată, după realizarea 
studiilor de fezabilitate pentru acti-
vităţile planificate și pînă la solicita-
rea certificatului de urbanism pentru 
proiectare.

Scopul evaluării este de a scoa-
te în evidenţă, a descrie și a estima, 
în mod corespunzător, în fiecare caz 
în parte, efectele directe și indirecte 
ale activităţii planificate asupra ur-
mătorilor factori:

a) populaţie, faună și floră;
b) sol, subsol, apă, aer, climă și 

landșaft;
c) bunuri materiale și patrimo-

niu cultural, etc.
Procedura de evaluare a impac-

tului asupra mediului se desfășoară 

la nivel naţional și în context trans-
frontalier. Dacă pe teritoriul Republi-
cii Moldova este prevăzută realizarea 
unor activităţi planificate cu impact 
transfrontalier sau dacă o activitate 
planificată a altor state poate avea un 
impact semnificativ asupra mediului 
din Republica Moldova, evaluarea 
impactului asupra mediului se efec-
tuează în context transfrontalier în 
conformitate cu cerinţele Convenţiei 
privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontalier, 
iar responsabil de realizarea unei 
astfel de evaluări este Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului. În cazul cînd se consta-
tă lipsa impactului transfrontalier 
atunci evaluarea impactului se reali-
zează la nivel naţional de către Agen-
ţia de Mediu.

Procedura de evaluare a impac-
tului asupra mediului în context na-
ţional se desfășoară în cîteva etape:

1. Evaluarea prealabilă a im-
pactului asupra mediului:

Toate intenţiile iniţiatorilor de 
proiecte publice și private încep cu 
etapa de evaluare prealabilă, cînd so-
licitanţii depun cererile și informaţi-
ile adiţionale prevăzute de Legea nr. 
86/2014 la Agenţia de Mediu, care 
se examinează în decurs de 5-10 zile 
după care se ia una din 3 decizii:

  Nu este necesară evaluarea im-
pactului asupra mediului;

  Este necesară evaluarea impac-
tului asupra mediului;

  Informaţia nu este completă, nu 
este clară și necesită examinare 
suplimentară după completare.
2. Coordonarea Programului 

de evaluare a impactului asupra 
mediului 

În cazul în care se ia decizia că 
este necesară efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului iniţia-
torul este obligat să elaboreze și să 
prezinte Agenţiei de Mediu spre co-
ordonare Programul de realizare a 
evaluării impactului asupra mediu-

lui, asigurînd informarea publicului 
și oferind posibilitate acestuia să 
prezinte în scris comentarii la pro-
gram.

Termenul de examinare a Pro-
gramului este de 30 de zile de la data 
primirii.

Agenţia de Mediu emite aviz po-
zitiv, coordonînd programul sau aviz 
negativ, restituind iniţiatorului Pro-
gramul pentru definitivare. După de-
finitivare, programul se prezintă din 
nou pentru reexaminare.

3. Elaborarea Documentaţiei 
de evaluare a impactului asupra 
mediului (EIM) în conformitate 
cu Programul coordonat

Responsabil de elaborarea Do-
cumentaţiei de EIM este iniţiatorul 
activităţii și durează această etapă 
conform graficului stabilit în Progra-
mul coordonat de Agenţia de Mediu. 

4. Prezentarea Documenta-
ţiei de EIM către Agenţia de Me-
diu spre examinare și obţinere a 
Acordului de Mediu

Documentaţia de EIM se prezin-
tă Agenţiei de Mediu pentru exami-
nare și emitere a Acordului de Me-
diu. Termen de examinare de către 
Agenţia de Mediu a Documentaţiei 
EIM este de 60 de zile, acesta fiind 
un studiu destul de complex și volu-
minos. Pe parcursul acestei perioa-
de se organizează și consultările pu-
blice asupra Documentaţiei EIM și 
se avizează cu unele instituţii intere-
sate. Tot în această perioadă iniţiato-
rul este obligat să organizeze dezba-
teri publice și să prezinte Agenţiei de 
Mediu rezultatele acestor dezbateri.

5. Emiterea Acordului de Me-
diu. 

În baza rezultatelor examinării 
Documentaţiei EIM, a avizelor insti-
tuţiilor interesate, precum și ţinînd 
cont de comentariile prezentate de 
public în formă scrisă și de rezulta-
tele consultărilor publice, Agenţia de 
Mediu aprobă una din următoarele 
decizii: 

Ce reprezintă  
EVALUAREA IMPACTULUI  
ASUPRA MEDIULUI ?

10    |   Managementul Deşeurilor   |   iulie 2019



 

a) emite acordul de mediu;
b) remite iniţiatorului activităţii 

planificate documentaţia privind eva-
luarea impactului asupra mediului 
pentru definitivare;

c) refuză eliberarea acordului de 
mediu.

Decizia se aduce la cunoștinţă 
iniţiatorului pînă la expirarea celor 
60 de zile de examinare a Documen-

taţiei EIM. În caz de necesitate acest 
termen se extinde, de comun acord 
cu iniţiatorul, cu încă 30 de zile.

Acordul de mediu se eliberează 
gratuit și este valabil 4 ani. Acesta 
va constitui anexă la actul care per-
mite elaborarea documentaţiei teh-
nice de proiect (Certificatul de ur-
banism pentru proiectare), precum 
și poate servi ulterior, drept călăuză 

proiectanţilor și verificatorilor de 
proiecte, în vederea respectării mă-
surilor și condiţiilor reglementate 
de Acordul de mediu pentru toate 
etapele de dezvoltare ale activităţii 
planificate.

Cheltuielile pentru parcurgerea 
etapelor procedurale sunt suportate 
integral de către iniţiatorul activităţii 
planificate (beneficiarul proiectului).
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Campania de primăvară de salubrizare  
și amenajare a localităților și rezultatele acțiunii

managEmEntul dEșEurilor

În perioada 04 martie - 31 mai 2019 s-a desfășurat 
acţiunea de primăvară de salubrizare și amenajare a lo-
calităţilor. În scopul asigurării și desfășurării eficiente 
a acţiunilor de salubrizare și amenajare a localităţilor 
urbane și rurale Inspectoratul pentru Protecţia Mediu-

lui a elaborat și prezentat subdiviziunilor teritoriale (In-
specţiilor pentru Protecţia Mediului) dispoziţia nr.07-d 
din 18.02.2019. Concomitent s-a elaborat și prezentat 
programul orientativ de acţiuni privind organizarea și 
desfășurarea Campaniei, care a fost un suport consulta-
tiv-metodologic pentru Autorităţile Publice Locale (APL) 
la întocmirea programelor și planurilor locale de orga-
nizare și desfășurare a acţiunilor de salubrizare a loca-
lităţilor.

Inspecţiile pentru Protecţia Mediului pe tot parcur-
sul campaniei au monitorizat organizarea și desfășurarea 
acţiunilor de salubrizare a localităţilor de către APL. În 
timpul Campaniei de salubrizare inspectorii de mediu 
au organizat razii ecologice în comun cu reprezentanţii 
APL în rezultatul cărora au fost concretizate volumele de 
lucru pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate formate 
în parcuri, păduri, fâșii de protecţie a drumurilor, pe tere-
nuri agricole și publice. 

În lipsa unui management corect al deșeurilor, se for-
mează noi gunoiști în afara perimetrelor admise și speci-
al amenajate. Pe parcursul campaniei s-au desfășurat și 
acţiuni de educaţie ecologică a populaţiei prin interme-
diul adunărilor în colective, întrunirilor cu factorii de de-
cizie ai APL de nivelul I și II. Măsurile întreprinse de sa-
lubrizare a localităţilor și rezultatele obţinute au fost pe 
larg reflectate în mass-media (presă, radio-televiziune).

Menţionăm că acţiunile de salubrizare au o mare 
importanţă în lupta antiepidemică, fiind știut că lipsa de 
curaţenie favorizează mult mai lesne raspândirea bolilor 
infecţioase. Nu este suficient ca acţiunea de salubrizare 
și amenajare să se limiteze la anumite zile speciale, ea 
trebuie sa aibă un caracter continuu.

Datele complete despre rezultatele acţiunii de salu-
brizare și amenajare a localităţilor în timpul campaniei 
de primăvară, 2019, se prezintă în tabelul nr.1. 

După cum se prezintă în tabel, în total pe parcursul 
campaniei de salubrizare au fost depistate 3024 gunoiști 
neautorizate cu suprafaţa de 377,85 ha, din acestea 
2337 gunoiști cu suprafaţa de 279,87 ha au fost lichida-
te. Vinovaţii de încălcarea legislaţiei privind gestionarea 
deșeurilor au fost sancţionaţi, fiind încheiate 725 de pro-
cese-verbale cu privire la contravenţie persoanelor fizice/
juridice și cu funcţii de răspundere, au fost emise 38 de 
publicaţii/emisiuni Radio-TV privind desfășurarea acţiu-
nilor de salubrizare.

Amenzile aplicate au constituit 508910 lei, din care 
a fost achitată suma de 243600 lei.

Organizarea lucrărilor de salubrizare și a raziilor 
ecologice nu se termină odată cu finalizarea campaniei 
planificate, acestea vor continua și în viitor.

În același context menţionăm, că în scopul 
desfășurării cu succes a lucrărilor de salubrizare și ame-
najare a localităţilor, APL de nivelul I și II au planificat 
mijloace financiare în sumă de 23 276 035 lei, din care 
au fost utilizate 14 042 528 lei.

Maxim BrUMA, insp. principal, Direcția con-
trol gestionare deșeuri și substanțe chimice
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Tabelul 1
Rezultatele acțiunii de salubrizare și amenajare a localităților în timpul campaniei de primăvară, 2019

Nr.

Raionul,
Municipiul, locali-
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utilizate  (lei) pentru 
activitățile de salu-
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1
mun.Chișinău
5134200/2799848

416/76,92 411/66,97 952 30,5 884,42 33,27 83,79 23 8 2 6 12000/750 6909,84

2
mun.Bălți
9065/6626

30/0,65 30/0,65 40,7 140,8 7,9 5 4 3 1 4800/2400 6 5780

3 mun.Cahul 28/4,15 28/4,15 1,23 2,46 13 13 8400/3600 249

4
mun.Comrat
2452965/2452965

116/31,09 93/22,1 14,58 26 3 3 2100/1050 6

5
r-nul Anenii Noi
88600/20600

377/2,34 224/2,09 0,7 0,44 0,01 0,27 13 19 19 10800/5400 79,9

6 r-nul Basarabeasca 6/0,07 4 0,07 7 5 4 1 2700/1450

7
r-nul Briceni
447000/447000

120/1,63 76/1,14 19,9 14,5 35 10 1 9 6300/3600 5 23,9

8
r-nul Cantemir
1230000/480000

140/4,75 70/2,38 11,4 0,9 0,5 10 20 20 18000/5100 29,5

9 r-nul Cimișlia 34/8,28 11/2,21 15 28 3 1 24 21000/10500 31,8

10
r-nul Criuleni
2276480/1236435

46/9,26 25/7,37 27,7 6,53 21,65 1 9,83 25 18 1 1 16 23700/13650 300 3 238,1

11
r-nul Călărași
30000/9980

68/0,42 57/0,37 0,37 29 12 12 7200/3600 72

12
r-nul Căușeni
521000/286000

70/2,38 69/5,4 0,8 21 22 22 10800/5400 81,8

13
r-nul Dondușeni
2450600/1230200

50/1,11 32/0,74 13,1 21,05 33 14 3 9 2 12600/6300 2 25,4

14
r-nul Drochia
425595/359695

35/9,3 32/8,5 12 55,3 1,2 32 47 1 46 28600/14300 4 18,7

15 r-nul Dubăsari 12/1,89 12/1,89 14,9 1,2 57,6 47,4 5 5 3000/1500 54,5

16
r-nul Fălești
2540500/1200300

84/21,03 62/3,78 20,7 19,91 24,62 3,44 39,29 13 2 11 33000/16500 19,8

17
r-nul Florești
94000/40000

92/0,4 72/0,37 41 87 16 27 7 1 6 4500/2250 2 1290

18
mun.Edineț
65000/65000

138/0,7 133/0,68 25,6 5,75 15,05 35 32 32 20800/10400 452

19
r-nul Glodeni
405000/405000

27/2,88 21/2,18 33 50 50 30760/14775 450

20 mun.Hîncești 38/0,32 36/0,03 28,8 25,7 21 19 19 12000/6000 3 336

21 r-nul Ialoveni 62/6,1 62/6,1 10,3 7,8 11,3 4,8 12,6 16 1 15 11400/5700 800

22
r-nul Leova
480000/170000

25/8,73 17/6,36 8,4 10,5 2,7 3,5 16 47 46 1 33400/16400 134

23
r-nul Nisporeni
20000/20000

23/7,13 13/3,43 23,3 31,84 51,97 3,08 5,31 23 12 12 7200/3600 403

24 r-nul Ocnița 276/81,32 259/68,4 9,27 15,4 3,03 1,12 7 1 1 600/300 1506

25
mun.Orhei
2549372/2080979

58/12,07 45/9,64 13 0,014 20 0,09 0,02 35 23 23 16200/8600 260

26 r-nul Rezina 122/13,7 42/6,72 10 41 41 20650/8625 3 28,5

27
r-nul Rîșcani
8858/8858

1/0,1 1/0,1 20,1 26,55 3 30 19 19 11400/5700 659

28 r-nul Ștefan Vodă 67/4,99 48/3,37 27,7 9,4 4 7 7 4800/2400 304

29
Sîngerei
960000/430000

86/2,7 62/1,4 0,29 1,92 41 23 23 15000/7500 132

30
mun.Soroca
23000/23000

62/0,83 59/0,8 23,4 55,3 37 0,22 6 44 36 36 216000/10800 4 119,65

31
mun.Strășeni
896000/279200

60/12,9 54/11,47 0,01 5,59 2,53 0,2 8 12 12 7500/3450 184

32
Șoldănești
188800/

121/33,6 110/21,53 8,82 3,11 1,09 0,4 23 7 7 4200/2100 287,56

33 Taraclia 40/9,6 19/4,2 9,6 14 67 1 66 42100/21050

34 Telenești 59/3,23 34/2,18 8,51 7,9 6,06 18 54 54 32400/15900

35 mun.Ungheni 35/1,28 14/1,17 6,25 81 8,19 0,5 3,36 4 11 11 7400/3400 142,3

Total 23276035/14042528 3024/377,85 2337/279,87 1369 254,2 1558,2 54,43 262,3 667 725 12 6 696 11 508910/243600 300 38 18609,45
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 Una dintre cele mai stringente 
probleme cu care se confruntă Repu-
blica Moldova la ziua de astăzi în do-
meniul gestionării deșeurilor solide 
sau cele  municipale, le considerăm: 
înregistrarea întârzieri majore atât 
în alinierea legislaţiei de mediu naţi-

onale  la cea europeană, dar și în de-
finitivarea investiţiilor de mediu din 
bani europeni, precum construcţia 
depozitelor conforme și închiderea 
depozitelor de deșeuri neconforme, 
cât și lipsa unei infrastructuri pentru 
desfășurarea acestor activităţi.

În primul rând ne dorim ca au-
toităţile publice locale să dispună 
de o legislaţie care să urgenteze  
gestionarea deșeurilor în toată ţara, 
care să pună în funcţiune mai mul-
te instrumente economice, cum ar fi 
plata pentru depozitarea deșeurilor 
sau principiul „plătești pentru cât 
arunci“, iar sistemul de „garanţie-re-
turnare” a deșeurilor de ambalaje în 
magazine să devină cât mai repede 
obligatoriu. Astăzi implementarea 
managementului integrat al deșeu-
rilor are nevoie de  ca niciodată de 
un impuls puternic, de o legislaţie 
fermă și clară care să vină ca un in-
strument obligatorii prin lege și să 
ne transforme dintr-o societate a ri-
sipei într-una a colectării seperate și 
reciclării.

„Plătești pentru cât arunci?” 
Ce înseamnă pentru consumatorii 
noștri acest principiu. În primul rând, 
consumatorii noștri vor plăti numai 
pentru deșeurile nereciclabile, ceea 
ce va duce la costuri mai reduse în 
facturile primite pentru salubrizare. 

Acest principiu nu se practică la noi 
în ţară și va fi primit ca un refuz din 
partea serviciilor de salubrizarea cît 
și a unor primării care vor prezenta 
diferite argumentări în folosul lor. 
Însă, mai devreme sau mai tîrziu 
acesta formă este unicul drum pe 
care trebuie să-l urmăm. În al doilea 
rând, cu comercializarea deșeurilor 
reciclabile și reintrarea lor în circu-
itul economic a materialelor reutili-
zabile conform principiilor economi-
ei circulare și nu în ultimul rând, la 
scăderea consistentă a cantităţilor 
de deșeuri depozitate la gropile de 
gunoi se vor crea surse financiare 
noi, care vor permite de a acoperi 
cheltuielile pentru evacuarea grătui-
tă a acestor deșeuri de la populaţie. 

„Garanţie-returnare a deșe-
urilor de ambalaje” În ceea ce pri-
vește garanţia-returnarea deșeurilor 
de ambalaje de la populaţie acesta 
este un sistem practicat pe larg  în 
multe ţări europene prin care cum-
părătorii vor putea returna ambala-
jele produselor cumpărate primind 

în schimb suma stabilită prin lege 
drept garanţie. Acet principiu nu 
este ceva nou, el a fost pe larg folosit 
pe timpul URSS, cînd cumpărătorul 
liber retuna deșeul utilizat și primea 
ceva în loc. Pe acele timpuri erau 
răspîndite și punctele de primire a 
deșeurilor uzate și societetea era lip-
sită de aceste deșeuri care au împân-
zit astăzi ţara. 

Un alt factor important, pe care 
primăriile nu trebuie să-l ignore  în 
procesul de gestionarea a deșeurilor 
îi revine colaborării active cu opera-
torii economici supuși regimului de 
răspundere extinsă a producătoru-
lui prin societăţile autorizate pentru 
operarea sistemelor colective ce ţin 
de colectarea separată, transport, 
sortare și pentru alte operaţiuni de 
tratare a deșeurilor de ambalaje, 
de colectare separată a deșeurilor 
de echipamente electrice și electro-
nice, a bateriilor și acumulatorilor, 
costurile financiare să fie suportate 
de către producători, importatori și 
distribuitori. Toată activitatea în aces 
domeniu va fi monitorizată de  către 
Agenţia de Mediu din cadrul minis-
terului. Având în vedere faptul că do-
cumentul respectiv încă nu este pu-
blicat, nu aș vrea să detaliem acum 
subiectul.

În paralel, MADRM va urmări 
cu mare atenţie închiderea treptată a 
depozitelor de deșeuri neconforme. 
Pentru închiderea lor vor demara 
procedurile necesare de colaborare 
cu ADR-urile, care vor deveni spon-
sorii principali în realizarea acestui 
program de construcţie a depozitelor 
conforme și lichidare a  celor vechi. 
Este necesară și o revizuire a autori-
zaţiilor de colectare a deșeurilor, în 
sensul îndeplinirii unor cerinţe mi-
nime de calitate a deșeurilor. La mo-
mentul actual deșeurile colectate de 
serviciile de salubrizare în mare par-
te sunt evacuate în amestec și duse 
la gropile de gunoi, iar cele livrate 
instalaţiilor de sortare și reciclare nu 
sunt la un nivel corespunzător pen-

Implicarea autorităților 
publice centrale în gestionarea 

deșeurilor este esențială!
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tru a permite o reciclare de înaltă ca-
litate. De asemenea, e important și 
aspectul privind dotările minime și 
condiţiile de amplasament a platfor-
melor pentru colectarea deșeurilor, 
construcţia cărora nu poate fi efectu-
tă fără autorizaţia primăriei încât să 
nu creeze disconfort vecinătăţilor și 
să nu prezinte pericol pentru mediu 
și mai ales pentru sănătatea oameni-
lor.

În ceea ce privește gestionarea 
deșeurilor, ne dorim ca obiectivele 
prevăzute în Planul de acțiuni a Stra-
tegiilor naţionale să fie realizate prin 

lansarea unei sesiuni de depunere a 
cererilor pentru finanţarea instalaţi-
ilor de sortare, tratare și reciclare a 
deșeurilor și crearea cadrului legal 
pentru preluarea de către Fondurile 
Dezvoltării Rezionale a depozitelor 
de deșeuri municipale aflate în pro-
cedura falimentului, în vederea de-
rulării operaţiunilor de închidere ale 
acestora, cu atragerea invenstiţiilor 
financiare din străinătate.

După atâţia ani de amânări și 
promesiuni, vom avea în sfârșit un 
Concept nou pe care-l dorim să îl pu-
nem în aplicare în cel mai scurt timp. 

În prezent, în minister se elaborează 
acte normative pentru implementa-
rea acestui „Caiet de Sarcini”. Spe-
răm să apară în scut timp și Legea 
salubrizării, care va permite modi-
ficarea contractelor de salubrizare 
prin includerea obligativităţii colec-
tării separate a deșeurilor și a măsu-
rilor de control și sancţiune pentru 
nerealizarea acestor obligaţii. Nu 
va lipsi în acest proces și efectuarea 
controalelor de Stat în domeniul res-
pectării legislsţiei în vigoare a pro-
tecţiei mediului. 

redacţia MD

La ultimul Forum Economic 
Național, reprezentantul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediu ne-a comunicat ca este încă 
dificil să atingem rezultate palpabile, 
mai sunt nevoie de multe investiții 
(ca de obicei), iar o mare provocare 
rămâne a fi separarea deșeurilor bio-
degradabile.

Deșeurile biodegradabile - o 
problema sau o resursă!? Conform 
statisticelor, deșeurile biodegradabi-
le ocupă o pondere destul de mare 
în stocul comun de deșeuri, pe alo-
curi depășind 65 %. Mă întreb, de 
ce în țara care a fost și încă rămâne 
preponderent agrară, materia orga-
nica/biodegradabila este considera-
tă "deșeu”? Cât de complicat pare a 
fi asigurarea unui circuit natural al 
nutrienților?

Se consuma doze bune de 
îngrășăminte minerale în agricultura 
pentru solurile secătuite de a face fata 
siguranței alimentelor, îngrășăminte, 
care de regulă sunt importate și bănu-
iesc  implică și costuri considerabile, 

reduce biodiversitatea și afectează să-
nătatea oamenilor.

Pe de alta parte, valoroasa re-
sursă pentru îmbogățirea solului cu 
nutrienți naturali, ieftini și valoroși, 
nimeresc la lada comuna de gunoi,  
unde sunt mixate cu alte tipuri de 
deșeuri,  inclusiv cele periculoase, 
așa ca baterii de reîncărcare-sursa a 
numeroase metale grele,  deșeuri me-
dicamentoase, antibiotice s.a.  Prin 
urmare, ceea ce se transformă iarăși 
în sol, destul de fertil, este ameste-
cat cu diverse substanțe nocive. Din 
păcate, unii oameni din apropierea 
depozitelor de gunoi folosesc aceste 
îngrășăminte pentru cultivarea legu-
melor, pe care ulterior le aduc la piața 
din capitala sau alte orașe, fără sa 
aibă vre-o intenție ascunsa, iar consu-
matorii n-au de unde ști cât de ofen-
sive sau inofensive sunt produsele 
pe care le procură, câte metale grele 
conțin și la ce riscuri sunt supuși. Asta 
este un exemplu trivial la felul cum 
lipsa unui management inteligent al 
deșeurilor solide și de monitorizare 

a substanțelor toxice merge mâna de 
mâna cu sărăcia și proasta calitate a 
vieții, dar și riscurile ascunse la care 
sunt supuși oamenii de la contami-
narea apei, aerului,  solului, produ-
selor alimentare. Impactul negativ al 
activității oamenilor ajunge nu doar 
la distrugerea biodiversității, ci și la 
autodistrugere, probabil inconștient. 

Remarca: Privind deșeurile me-
dicamentoase din consumul particu-
lar – in instrucțiune scrie să fie retur-
nate la farmacie după termenul de ex-
pirare pentru a fi neutralizate cores-
punzător. Din păcate, de fiecare dată 
când ne-am adresat la o farmacie cu 
astfel de întrebare, nu am primit un 
răspuns clar cum procedam cu ele, 
fie ne-au spus să le aruncam la lada 
comună, pentru ca ei tot așa fac, doar 
în cel bun caz au fost luate pentru a fi 
arse cu alte deșeuri de ale lor. Motiv 
de îngrijorare prezinta acele medica-
mente care afectează biodiversitatea, 
așa ca  antibioticele,  cele cu conținut 
de substanțe hormonale, altele care 
afectează direct biodiversitatea.

Deșeurile — o problemă  
sau o resursă

Ana TodoS, Specialist în Ma-
nagementul Eficient al Resurselor

Cercetări: Efficiency Measure-
ment and Productivity Increasment 

(USM, Master of AM)

Forumul Național de Management al Deșeurilor Solide din 2017 m-a 
făcut să cred că în sfârșit, avem soluția și în curând, țara noastră va fi ase-
menea unei țări dezvoltate, cu problema deșeurilor pusă la punct. Regiu-
nea de Sud avea deja studiile de fezabilitate, urma sa treacă la implemen-
tare, Fălești aveau deja o stație de sortare lucrativă, alte regiuni în proces 
de studii de fezabilitate. 
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Un semn de întrebare îl prezinta 
și deșeurile provenite din construcții. 
Atât în spațiul urban, cât și spațiul 
rural persista aceasta problema. Am 

văzut depozitarea lor pe malurile râ-
urilor, în văgăuni, pe câmpuri.  Mă 
întreb, câtă valoare ar adaugă reci-
clarea acestui tip de deșeu, transfor-
mând în materie prima în loc de a po-
lua în masa terenuri, sol și apa.

Până la urmă, deșeurile sunt și 
ele niște resurse, iar soluționarea pro-
blemei legate de deșeurile solide este 
o problemă de gestionarea eficienta a 
resurselor. Avem numeroase exemple 
în întreaga lume, orașe, regiuni, țări 

unde totul este separat corespunză-
tor și totalmente reciclat sau neutra-
lizat, accesând și alte co-beneficii. 
Spre exemplu, Danemarca - capaci-

tatea de reciclare a depășit produce-
rea de deșeuri, fiind gata să importe 
materia primă din alte state. Este o 
atitudine admirabilă față de locul în 
care trăiești, impactul pe care îl lași și 
un exemplu demn de urmat pentru a 
face față provocărilor climatice. 

Într-o abordare empirică,  proble-
ma deșeurilor, ca și rezolvarea unei 
probleme clasice, se reduce la rezol-
varea unor subprobleme mai mici,  
așa ca „extragerea" a ce e „valoros", 

logistica, valorificarea, neutralizarea 
a ceea ce este periculos. 

Sunt admirabile inițiativele 
societății civile, care pe lângă instruiri 

vin cu soluții - de a minimiza utiliza-
rea ambalajelor sau înlocuirea celor 
de unică folosință cu alternative dura-
bile, reciclarea plasticului, colectarea 
și neutralizarea pneurilor, bateriilor și 
a deșeurilor electronice, biomasa ș.a.  
Escalarea bunelor practici și efortul 
comun a guvernării cât și a societății 
civile și antreprenorialului, care tre-
buie sa fie susținuți în acesta direcție, 
este cheia succesului spre o țară mai 
„curată”.
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În Republica Moldova fiecare 
cetățean folosește anual, în medie 
140 d pungi de unică folosință, adică 
utilizăm, cu toţii, circa 420 de milioa-
ne în total. Acestea se descompun în 
câteva sute de ani, iar în timpul arderii 
emit gaze toxice pe care le respirăm 
și care otrăvesc mediul înconjurător.

Situația aceasta este foarte 
alarmantă și la nivel global. Miliarde 
de tone de pungi de plastic ajung în 
oceane, în soluri și păduri, otrăvind 
atât fauna, cât și flora de pe întreaga 
planetă. Unul dintre aceste cazuri 
este cel al balenei „însărcinate” cu 22 
kg de plastic, găsită moartă pe o plajă 
din Italia, după cum citează site-ul de 
știri agora.md.

Fără să conștientizăm, zilnic, uti-
lizăm un număr foarte mare de pungi 
de plastic ce ne sunt utile doar pentru 
o oră, cât venim de la market până 
acasă, de unde ajung direct la gunoi. 
Milioane de pungi  devin deșeu, polu-
ează atât solul, cât și apele, dăunează 
animalelor, păsărilor și plantelor, lip-
sindu-le de un mediu natural și sănă-
tos. 

Pentru îmbunătățirea situației 
ecologice și menținerea unui nivel de 
trai sănătos, tot mai multe persoane 
încep să reducă din numărul pungilor 
în activitatea de zi cu zi. Din aceste 
considerente am realizat un experi-
ment care ar demonstra că folosim în 
exces plastic și pungi de plastic. 

Astfel, am mers la un market din 
capitală pentru a face cumpărături-
le necesare unei zile obișnuite. Am 
cumpărat: pâine, orez, hrișcă, chifle, 
ciocolată fierbinte, fructe. Totul amba-
lat în pungi de plastic. Apoi, pe toate 
le-am pus într-o pungă mare, tot de 
plastic, cumpărată  de la magazin.

Rezultatul: 12 pachete de plastic.
Am mers a doua zi cu pungi de 

pânză și am luat încă odată toate 
cele necesare pentru o zi obișnuită. 
Am cumpărat iarăși: pâine în pungă 
de hârtie, orez și hrișcă în pungile de 
pânză pe care le-am pregătit din timp, 
chifle – în hârtie, fructele fără sacoșe. 

Totul am luat într-o pungă mare de 
pânză. Acasă, am mutat cerealele din 
săculeţul de pânză în borcane de sti-
clă, ca să se păstreze mai bine.

Rezultat: Zero pachete de plas-
tic.

Am constatat, însă, că, dacă do-
rim să cumpărăm cereale fără amba-
laj, este nevoie să fim atenţi la câteva 
aspecte. Medicul nutriționist Maria 
Victoria racu, recomandă să alegem 
cerealele care sunt păstrate în locuri 
închise, deoarece:

„Păstrarea în locuri deschise 
a cerealelor implică un risc pentru 
sănătate, în primul rând din punct 
de vedere igienic. Praful, particulele 
străine, dar și microorganismele care 
pot migra în recipientele deschise pot 
avea impact asupra sănătății consu-
matorului, în special dacă cerealele 
nu urmează să fie prelucrate termic. 
Sunt posibile chiar și intoxicațiile 
alimentare. În plus, luminile solare 
directe pot afecta și concentrația vi-
taminelor din cereale. Grăsimile au o 
probabilitate de alterare mai rapidă, 
proces denumit "râncezire". Astfel, 

cerealele capătă un miros neplăcut și 
un gust amărui.”

Alexandra Kosareva, fondatoa-
rea proiectului  Zero Waste Moldo-
va, spune că în Moldova sunt tot mai 
mulți tineri conștienți care nu folo-
sesc plastic. Chiar și unele magazine 
au devenit mai responsabile ecologic. 
„Avem magazine precum Bonus, Vel-
mart, Fourchet, Gourmet, unde poți 
lua cerealele la cântar, în pungile tale 
de pânză. De asemenea, avem piețe 
cu produse crescute de fermieri. În 
fiecare sâmbătă se organizează și 
piaţa Eco Local Market (lângă Kent-
ford), unde cu ușurință poți lua lapte 
în sticlele tale, carne de la producăto-
rii autohtoni. Și asta e minunat.”

Zero Waste Moldova este o 
organizație care se ocupă cu crea-
rea tobițelor din pânză, precum și 
a plaselor pentru fructe și legume. 
Ei au un sortiment larg de produse 
care nu conțin pastic, începând de la 
pungi pentru cereale și terminând cu 
periuțe de dinţi cu mâner din lemn.

Conform Legii cu privire la 
comerțul interior, modificată în 2017, 
începând cu ianuarie 2019, sunt in-
terzise spre comercializare pungile 
de plastic, cu sau fără mâner, cu gro-
simea peretelui egală sau mai mare 
de 50 microni. Pungile de plastic cu 
grosimea peretelui mai mică de 15 
microni vor fi interzise din ianuarie 
2021, cu excepția celor, care sunt uti-
lizate în calitate de ambalaj. 

E x p e r i m e n t  s o c i a l :  
Cât plastic consumăm?

Cristina JABINSCHI,  
Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism
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Ultima data subiectul incineră-
rii deșeurilor a fost discutat în Par-
lament în iulie 2016. Atunci a fost 
adoptată Legea privind deșeurile, 
însă prevederile, care ar permite in-
cinerarea, nu au fost incluse. În plus, 
art. 17 din lege, interzice incinerarea 
și coincinerarea deșeurilor de orice 
tip, cu excepția celor medicale. 

Definiţia spune că incinera-
rea este o metodă de eliminare a 
deșeurilor prin arderea lor, produ-
sele obţinute fiind căldură, gaze, 
abur și cenușă. Pot fi incinerate atât 
deșeurile solide, cât și cele lichide sau 
gazoase. Metoda este preferată la eli-
minarea anumitor deșeuri periculoa-
se, cum sunt cele biologice provenite 
din activități medicale. La nivel indus-
trial, incinerarea deșeurilor pericu-
loase și nepericuloase este controver-
sata, deoarece poate produce emisii 
de substanţe, care să polueze aerul, 
apa și solul și să aibă efecte negati-
ve asupra sănătăţii umane. De aceea 
sunt impuse condiţii de exploatare și 
cerinţe tehnice stricte, filtre complexe 
și măsurarea continuă a emisiilor în 
aer și în apă.

Ex-deputata Violeta Ivanov, cea 
care a fost și la cârma Ministerului 

Mediului,  a militat pentru faptul ca 
modificările privind permisiunea inci-
nerării deșeurilor să nu fie adoptate. 
Într-un interviu oferit pentru  Radio 
Europa Libera, Violeta Ivanov a de-
clarat că „Cea mai bună soluție pen-
tru Republica Moldova este colecta-
rea separată a deșeurilor, reciclarea 
și fracția ce rămâne trebuie să fie 

compostată, supusă fermentării, ast-
fel vom obține biogaz”. Ea susținea 

că în Republica Moldova practic toate 
deșeurile pot fi reciclate. 

În prezent, în Republica Moldo-
va, doar în capitală se sortează și reci-
clează deșeurile.  Totuși, mai mult de 
jumătate din tot volumul deșeurilor 
din Chișinău  ajung la gropile de gu-
noi și sunt înhumate. În timpul aces-
tui proces nu sunt respectate norme-
le sanitare și toate deșeurile ajung să 
polueze atât solul, cât și apele subte-
rane.

Irina Balica, managera compani-
ei de sortare ABS Recycling, spune că 
în prezent deșeurile se sortează pe 12 
categorii, dintre care 7 sunt diferite 
tipuri de plastic, urmând apoi carto-
nul, sticla, metalul.  O mare cantitate 
de gunoi reprezintă fracția organică 
care este generată la bucătărie. O par-
te din deșeuri, însă, nu  poate fi nici 
sortată și nici  reciclată – aceasta are 
denumirea de RDF. „Fracția organică 
ar putea fi compostată și ar însemna 
un fertilizant foarte bun pentru sol. 
Iar fracția RDF, care constituie 10-
15% din totalul deșeurilor sortate la 
uzină, ar trebuie incinerată, pentru 
a genera energie electrică pentru tot 
municipiul Chișinău”, menționează 
Irina Balica.

La Ministerul Agriculturii, Dez-

Problema deşeurilor  
rămâne nerezolvată

Maria TANASEV,  
Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism

Gunoiștea neautorizată fumegând, comuna Onișcani, 07.05.2019

Gunoiștea fumegând, în apropierea or. Chișinău, 28.04.2019
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voltării Regionale și Mediului aflăm 
că, pe durata a șase ani, din 2010 și 
până în 2016, au fost înaintate pro-
puneri de modificare  legislativă, in-
clusiv pentru permiterea incinerării 
deșeurilor, dar nu au fost aprobate în 
nici o legislatură. 

„În acest timp, în Parlament, 
datorită proiectului Twinning, gesti-
onat de –Parlamentul European,  o 
comisie alcătuită din experți locali și 
din Europa Acestea au analizat legea, 
au apreciat-o ca fiind bună și au com-
pletat cu unele mici modificări. Chiar 
și așa, după toate eforturile depuse, 
parlamentarii au spus că legea nu 
va trece, pentru că nu are susținere. 
Astfel, nici până astăzi nu avem preve-
deri privind incinerarea deșeurilor”, 
menţionează Ludmila Marduhaeva, 
consultantă principală în Direcția 
politici de management al deșeurilor 
și substanțelor chimice din cadrul 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului. 

Dacă se permite incinerarea 
deșeurilor medicale ar trebuie să 
existe și reglementarea acestui pro-
ces – să fie stabilite norme privind 
emisiile substanțelor ce provin de la 
ardere, cerințe pentru controlul emi-
siilor, norme ecologice, ceea ce însă 
lipsește, menționează  specialista.

Ludmila Marduhaeva spune 
că în prezent deșeurile provenite 
de la instituțiile medicale sunt arse, 
chiar de instituții, pe teritoriul aces-
tora, fără să se respecte normele de 
protecție a mediului înconjurător. În 
cel mai bun caz deșeurile sunt arse în 
sobe, iar alții le ard direct pe pământ. 
Astfel de modalități de ardere sunt 

inadmisibile, pentru că generează ris-
curi pentru aer, apa, sol, fauna și floră.

De asemenea, deșeurilor medica-
le sunt evacuate și la poligoane, ce este 
foarte nociv pentru mediul înconjură-
tor, pentru că ele sunt foarte toxice. La 
unele poligoane deșeurile sunt arse 
sau se auto-aprind, intrând în reacții 
chimice cu alte deșeuri, degajând un 
fum dăunător, emanând toxine pericu-
loase pentru sănătate și mediu.

Practica Uniunii Europene 
pune în capul mesei reîntoarcerii 
deșeurilor în uz industrial prin reci-
clarea acestora și doar  o mică parte 
este arsă. Se mizează mult pe reci-
clare. De asemenea, se promovează 
necesitatea reducerii poligoanelor. 
Se crede că poligoanele ne scăpă 
de gunoi, dar, de facto, ele sunt un 
focar de infecție pe suprafeţe foarte 
mari. Aceste poligoane trebuie necul-
tivate când mai sunt în stare să mai 
primească deșeuri. De aceea, în UE 
s-a ajuns la o soluție mixtă: poligon, 
compostare, reciclare, reutilizare, in-
cinerare. Și aceasta contribuie la dez-
voltarea economică.

„În acordurile internaționale la 
care este parte și Moldova se stipulea-
ză lista deșeurilor care sunt acceptate 
pentru incinerare în sobele de la uzi-
nele de cauciuc. Am avut o asemenea 

experiență la uzina „Lafarge” din Re-
zina. Acolo arderea a fost permisă în 
etapă de testare. Dar legea nu a fost 
modificată și agentului economic nu 
i-a fost prelungită autorizarea. Ei in-
tenţionau să continue arderea anvelo-
pelor uzate și, de asemenea, deșeuri 
menajere. Dar nu pot din cauza legii,” 
a mai adăugat  Ludmila Marduhaeva.

„Deșeurile ar trebui arse în 
anumite condiții. Nu cum se produ-
ce acum: oamenii dau foc unde vor, 
chiar dacă este interzis. Pe pământ 
arderea nu se permite, aceasta dău-
nează foarte mult fertilităţii solului. 
Arderea și incinerarea trebuie să aibă 
loc în condiții speciale. Într-o uzină 
special amenajată”, remarcă Elena 
Mărgineanu, coordonatoare de pro-
iect, Centru Naţional de Mediu. 

Fiecare ţară are un management 
propriu al deșeurilor. În unele orașe 
deșeurile se sortează când ajung 
la uzina de reciclare. În Suedia, de 
exemplu, fiecare sortează separat 
deșeurile. Hârtia și cartonul se reutili-
zează, materialele de construcție – la 
fel, metalul se prelucrează. Dacă le 
amesteci pe toate și le arzi se emană 
un fum extraordinar de toxic, spune 
Elena Mărgineanu.

Păreri împărţite, management 
al deșeurilor defectuos. Autorităților 
noastre le este greu să ea o decizie co-
rectă. Investițiile necesare sunt prea 
mari, populația nu se lasă implicată 
în procesul sortării deșeurilor. 

În timp ce demnitarii nu pot găsi 
o soluție adecvată pentru soluționarea 
problemei deșeurilor, oamenii o re-
zolvă cum știu mai bine – răspândind 
gunoi peste tot unde apucă.

Gunoiști neautorizate în apropierea Chișinăului, 28.04.2019
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O insulă din plastic creată de oa-
meni plutește în Oceanul Pacific. Un 
monument simbolic al umanității, în 
continuă creștere și transformare. În 
2018, dimensiunea ei este de trei ori 
cât suprafața Franței și nu se va opri 
aici. Ambițiile ei sunt pe măsura cre-
atorilor. Există o singură specie care 
stăpânește această insulă, în mili-
oane și variate forme. Unul dintre 
cele mai de preț lucruri ale omeni-
rii. Plasticul. Insula aceasta nu este 
doar un simbol gigantic al poluării, ci 
și al risipei.

Plasticul are efecte dezastroase 
pentru mediu. Anume din aceste mo-
tive multe ţări și orașe din întreaga 
lume interzic folosirea materialelor 
din plastic. Începând cu anii 1950, 
în lume au fost produse aproxima-
tiv 8,3 miliarde de tone de plastic, și 
doar 9% din el a fost reciclat. 

În unele țări, utilizarea plasticu-
lui este deja ilegală. Spre exemplu 
Kenya a introdus una dintre cele mai 
dure legi din lume împotriva pungi-
lor de plastic începând cu anul 2017. 
Acum, kenyenii care sunt prinși că 
produc, vând sau folosesc pungi de 
plastic risca închisoare de până la 
patru ani sau amenzi de 40.000 de 
dolari.

Potrivit “National Geographic”, 
73% din toate gunoaiele de pe pla-
jă sunt din material plastic. La nivel 
mondial, în fiecare minut sunt folo-

site aproximativ 2 milioane de pun-
gi de plastic. Interzicerea pungilor 
de plastic s-a dovedit a fi extrem de 
eficientă în țările care au luat aceas-
tă măsură. În Marea Britanie, spre 
exemplu, introducerea unei taxe 
pentru pungile din plastic în 2015 a 
dus la o reducere cu 83% a utilizării 
sacilor de plastic. Deci, se poate! 

Iar cel mai grav este că de polua-
rea cu plastic suferă ecosistemul ac-
vatic fragil. El ucide mai mult de 1,1 
milioane de păsări marine și animale 
în fiecare an. Potrivit “Organizației 
Națiunilor Unite”, ingestia de plastic 
ucide aproximativ 1 milion de păsări 
marine și 100.000 de animale mari-
ne în fiecare an. Peste 90% din toate 
păsările și peștii au particule de plas-
tic în stomac. Acest lucru se întâmplă 
pentru că plasticul se rupe în bucăți 
mici în mare, care sunt apoi consu-
mate de pești și alte animale marine. 

Cercetările de la “Universitatea din 
Plymouth” au constatat că aproape 
700 de specii marine se confruntă 
cu dispariția datorită creșterii polu-
ării cu plastic.

Suferă nu doar pasările, peștii și 
animalele. Suferim și noi, oamenii. 
Copiii noștri. O persoană consumă 
anual 70.000 micro plastice. Acest 
lucru înseamnă aproximativ 100 
de biți de micro plastic pe parcur-
sul unei singure mese, potrivit unui 
studiu publicat în “Environmental 
Pollution”.

Noi irosim timp, bani, muncă, 
gândire și cunoaștere pentru a crea 
lucruri, pentru a le transporta, a le 
vinde, a le cumpăra și, apoi, pentru 
a le arunca. Aruncăm haine, tehno-
logie, mobilă, periuțe de dinți, paha-
re de cafea, mașini, hârtie. Dar cel 
mai mult aruncăm mâncare și am-
balaje.

Compania  
„ECOPRIME RECYCLE”  
a adus pe piața  
din Republica Moldova  
o alternativă sustenabilă  
pentru ambalajele  
din plastic!

inovații Eco
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Cu cât consumăm și irosim mai 
mult, cu atât avem mai puțin. Și cu 
cât aruncăm mai mult, cu atât efec-
tele acestei risipe vor avea un impact 
mai mare asupra resurselor, care 
deja sunt extrem de limitate.

Cel mai strașnic e ca ne apro-
piem de final. Unul pe care oamenii 
de știință îl tot anunță, dar pe care 
locuitorii Planetei preferă să îl igno-
re, așa cum fac cu insula de plastic, 
care plutește în Oceanul Pacific. Ne 
apropiem de finalul resurselor na-
turale. În 2050, populația estimată 
a globului va atinge 9 miliarde de 
oameni. Planeta nu mai e suficientă 
pentru a-i hrăni și îmbrăca, pentru a 
le oferi un loc în care să trăiască și să 
respire. Nu este doar  o opinie sau un 
scenariu , ci un fapt care va deveni 
realitate.

Dar nici doar reciclarea nu este 
suficientă. Fiecare dintre noi trebuie 
să conștientizeze dimensiunile in-
controlabile ale consumului, și nu-
mai apoi ale risipei. Sunt și oameni 
care și-au dat seama de catastrofa 
care urmează sa se declanșeze și 
încep sa consume mai puțin. Încep 
sa caute soluții în resurse biologice 
regenerabile.

Pentru a crea un viitor mai bun, 
e nevoie să ne pese de prezentul în 
care ne aflăm. Este absolut necesar 
sa ne informăm mai mult și să cău-
tăm alternative. Să folosim eficient 
resursele pe care le avem, să limităm 
risipa, să folosim și să consumăm cu 
măsură.

Problema nu constă în produse-
le consumate și ambalaje aruncate, 
ci în modul în care sunt realizate pro-
dusele și ambalajele lor.

Cumperi o cafea la pachet, o bei 
în drum spre serviciu, apoi arunci ca-
pacul de plastic și paharul de carton 
laminat cu un strat subțire de plas-
tic, care practic este imposibil deja 
de reciclat. Mergi la cumpărături 
la market, împachetezi în punga de 
plastic pe care ți-o propun, apoi arun-
ci punga de care te-ai folosit doar câ-
teva minute. Cumperi mâncarea gata 
preparata din marketuri, ambalata în 
caserole din plastic, o mănânci, apoi 
arunci caserolele și furculițele de 
unică folosință la gunoi.

“Pai sunt de unică folosință. Le 
folosești o dată și le arunci, căci asta 
este scopul lor” ar spune oamenii. 
Ne-am înglodat în cultura aruncatu-
lui fără măsura. Am ajuns sa trăim 

într-o epocă de unică folosință, o 
epoca a risipei fără cap.

„Trebuie să depășim filosofia 
de unică folosință. Toate produ-
sele trebuie create și gândite cu 
intenția de a fi recuperate și refo-
losite. Economia circulară ne oferă 
un prototip pentru un stil de viață 
regenerator”, scria Ellen MacArt-
hur, în National Geographic.

Dar, exista soluții. Nu e nevo-
ie sa le așteptam de la politicieni, 
autorități și companii. Există multe 
lucruri pe care noi, oamenii obișnuiți, 
le putem face pentru a exclude cul-
tura aruncatului din viața noastră 
de zi cu zi. Cum ar fi să ne bem ca-
feaua dintr-un pahar biodegradabil 
în locul unuia din plastic? E atât de 
greu? E un gest mărunt, dar care are 
un impact enorm asupra mediului și 
asupra comunităților din care facem 
parte.

Exista regula celor 3 R: Redu-
ce, Refolosește și Reciclează. Să 
cumpărăm și să folosim mai puține 
lucruri, iar acestea să poate fi refolo-
site sau recuperate.

În anul 2017, în Romania a 
fost fondata compania “Biodeck”, 
din dorința de a oferi publicului din 
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România o alternativă sustenabilă 
la ambalajele din plastic de unică 
folosință. Ei se întrebau deseori: “De 
ce un lucru atât de ușor alterabil cum 
e mâncarea este ambalat în ceva atât 
de permanent precum e plasticul?”

Cum a început totul? Aflându-se 
la un festival de muzică din Romania, 
în timp ce seara se încheia, ei și-au 
dat seama că în urma lor nu vor ră-
mâne doar fotografiile și story-urile 
de pe Instagram. Vor rămâne munți 
de plastic, pahare, farfurii și paie. Cel 
mai probabil că acel plastic nu ar fi 
fost reciclat și ar fi poluat mult timp 
de acum înainte, purtând amprenta 

unui festival care a durat un singur 
weekend. Și de aici le-a venit ideea 
ca cu multa munca, încredere și per-
severenta pot oferi variante sustena-
bile ambalajelor din plastic.

Soluția adusa de “Biodeck” a 
fost producerea ambalajelor făcu-
te din plante, 100% biodegradabile 
și compostabile. Idealul lor este un 
sistem în care totul este refolosit și 
nimic nu este pierdut. Ei își doresc 
să lase lumea puțin mai bună decât 
au găsit-o. Compania “Biodeck” își 
desfășoară  activitatea ținând cont 
de două principii: sustenabilitate și 
economie circulară.

Lumea se folosește de comodi-
tatea împachetării produselor în am-
balajele din plastic pe care ni le ofe-
ră la moment marketurile din țară. 
Savurează mâncarea sau cafeaua 

pentru câteva minute, iar în urma - 
rămân munți de ambalaje care polu-
ează pentru câteva sute, chiar mii de 
ani mediul înconjurător.

Noi, compania “Ecoprime Re-
cycle”, am adus pe piața din Repu-
blica Moldova produsele “Biodeck”, 
pentru a demonstra că se poate și 
altfel. Aceste produse sunt priete-
noase cu mediul înconjurător, fiind o 
alternativa sustenabila pentru amba-
lajele din plastic, care la moment ne 
sufoca țara. 

Produsele au la bază plante, adi-
că resurse rapid regenerabile, cum 
ar fi amidonul de porumb sau trestia 

de zahăr.  În comparație cu produ-
sele obișnuite din plastic, care au la  
bază petrol, și procesul de producție 
este unul mult mai prietenos cu me-
diul. În funcție de tipul de produs, 
emisiile de carbon scad cu 30-75%. 

Astfel, noi vă propunem pungi și 
saci menajeri  realizați din amidon 
de porumb, farfurii si caserole din 
trestie de zahar, pahare din hârtie și 
trestie de zahar, precum si tacâmuri 
din amidon de porumb.

După ce au fost folosite, produ-
sele pot fi compostate, unele acasă, 
iar altele în centre de compostare in-
dustrială. Deoarece ele se încadrea-
ză în categoria resturilor organice, 
sunt singurele ambalaje care se pot 
composta împreună cu resturile ali-
mentare.

Compostabilitatea se referă la 

abilitatea unui material de a se des-
compune organic, fără să aibă un im-
pact negativ asupra mediului încon-
jurător. Toate organismele se nasc, 
cresc, mor și mai apoi se descompun, 
devenind nutrienți pentru sol. Acest 
proces este unul firesc, recurent și 
sustenabil. În urma procesului de 
compostare rezultă compostul, un 
îngrășământ cu eliberare prelungită, 
ce poate fi folosit în agricultură. Am-
balajele noastre au la bază plante și 
respectă ciclul naturii de creștere și 
descompunere – sunt biodegradabi-
le, pot fi compostate, întorcându-se 
în felul acesta în pământ unde devin 

nutrienți pentru sol.
În funcție de mate-

rial și de dimensiune, 
produsele se vor descom-
pune complet între 50 și 
180 de zile în centre de 
compostare specializate. 
În centre de compostare 
realizate acasă, produ-
sele tind să se biodegra-
deze mai încet, datorită 
temperaturii mai scăzute 
și mai putin constante.

E nevoie să respec-
tăm ciclul naturii și de 
aceea, este foarte  impor-
tant ca tot ce provine din 
natură să se întoarcă în 
natură, fără să aibă efec-
te dăunătoare asupra 
acesteia.

Mai este foarte im-
portant ca oamenii sa 
facă diferența între ter-

menii biodegradabil și compostabil. 
Un material este considerat biode-
gradabil dacă se va descompune 
sub acțiunea microorganismelor. De 
obicei, trebuie specificat intervalul 
de timp în care un produs se va bi-
odegrada, însă în cele mai multe ca-
zuri, acest lucru este omis. Această 
definiție largă include produse ale 
căror etape intermediare de descom-
punere pot fi toxice pentru mediul în 
care se degradează sau pot dezechi-
libra ecosistemul în care se dezinte-
grează.

 Dacă un material este compos-
tabil, acesta este în mod automat 
biodegradabil și resursele din care 
a fost produs pot fi recuperate prin 
compostare. Prin compostabilita-
te substanțele se biodegradează în 
siguranță, într-un intreval bine definit 
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de timp, în condițiile în care sunt 
respectate condițiile de compos-
tabilitate. Prin urmare, un ma-
terial biodegradabil nu poate fi 
considerat în mod automat com-
postabil, înainte să primească 
certificările că îndeplinește stan-
dardele europene EN 13432. 
Toate produsele “Biodeck” sunt 
în întregime compostabile și cer-
tificate conform EN 13432.

Va întrebați, care sunt ca-
racteristicile unui produs com-
postabil? 

Standardul european EN 
13432 definește caracteristicile 
pe care trebuie să le îndeplineas-
că un produs pentru a fi declarat 
compostabil: să fie biodegrada-
bil în condiții de compostare, să 
se descompună complet într-un 
singur ciclu de compostare, să 
nu aibă efecte toxice asupra me-
diului, să nu aibă efecte negative 
asupra întregului proces de com-
postare.

Toate produsele noastre res-
pectă reglementările UE cu pri-
vire la biodegradabilitate și com-
postabilitate și au certificările 
necesare care să ateste calitățile 
lor. Sunt certificate  “TUV Aus-
tria”, “OK COMPOST” și “OK 
COMPOST HOME”.

Fiecare dintre noi are un im-
pact asupra mediului și credem 
că e suficient să facem alegeri 
simple, gesturi aparent neînsem-
nate, dar care pot avea un impact 
enorm. Încearcă să refolosești 
pe cât posibil lucrurile pe care 
le ai, iar atunci când acest lucru 
nu este posibil, să alegi varian-
tele sustenabile. Opțiunile sunt 
din ce în ce mai multe, ține de 
fiecare dintre noi să facem din 
responsabilitatea față de mediu 
o prioritate.

Unele lucruri chiar meri-
ta să reziste 1000 de ani, nu și 
PLASTICUL.

Pentru mai multă informație 
despre noi și produsele noastre 
vă invitam pe site-ul nostru ofici-
al www.biodegradabil.md

Pagina de Facebook:  
www.facebook.com/ecopri-

merecycle/
Pagina Instagram:  
@ecoprimerecycle
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Deși la prima vedere poluarea 
aerului este o problemă invizibilă, 
impactul asupra sănătăţii și con-
fortului nostru este grav. Cele mai 
recente statistici publicate la nivel 
internaţional continua a fi alarman-
te. Poluarea aerului este clasată pe 
locul 5 în clasamentul factorilor risc 
de mortalitate la nivel global, cau-
zând aproape 5 milioane de decese 
precoce. Pulberile în suspensie, di-
oxidul de azoten și ozonul de la ni-
velul soluluien sunt recunoscuţi în 
prezent drept cei trei poluanţi care 
afectează cel mai grav sănătatea 
umană. Expunerile pe termen lung 
și cele maxime la acești poluanţi 
variază ca gravitate și impact, de la 
efectele minore asupra sistemului 
respirator până la decesul prema-
tur. Respectiv, conform STATE OF 
GLOBAL AIR/2019 Report, din 
cauza pulberilor fine în suspensie 
(PM2,5) mor anual 2,9 oameni, emi-
siile din gospodării, cauzează până 
la 1,6 milioane de decese, iar ozonul 
a generat aproximativ 472 000 de 
decese precoce în 2017.

„Poluarea aerului se numără 
printre cei mai mari 5 factori de risc 

pentru sănătatea populaţiei la nivel 
global, scurtarea duratei de viaţă în 
medie cu 20 de luni pe glob”

Nu este o noutate, poluarea at-
mosferică dăunează sănătăţii uma-
ne și mediului. Deși emisiile multor 
poluanţi atmosferici au scăzut sub-
stanţial în ultimele decenii, deter-
minând o îmbunătăţire a calităţii 
aerului în regiune, concentraţiile po-
luanţilor atmosferici continuă să fie 
foarte mari, iar problemele legate de 
calitatea aerului persistă. 

La moment, 90% din locuitorii 
orașelor din  Europa sunt expuși la 
poluanţi în concentraţii care depă-
șesc nivelul acceptabil de calitate 

a aerului, considerate dăunătoare 
pentru sănătate.  De exemplu, pul-
berile fine în suspensie (PM2,5) din 
aer reduc speranţa de viaţă în UE cu 
peste opt luni. Benzipirenul este un 
poluant cancerigen din ce în ce mai 
îngrijorător care, în mai multe zone 
urbane, în special din Europa cen-
trală și de est, este prezent  în con-
centraţii care depășesc pragul stabi-
lit pentru protecţia sănătăţii umane.

Cel mai recent studiu publicat 
de IQAir AirVisual și Greenpeace, 
prezintă orașele în care poluarea ae-
rului este cea mai ridicată. Nu este 
surprinzător, lista este dominată de 
India,  cu 7 din 10 cele mai poluate 

Poluarea aerului reduce speranța 
de viață în medie cu 1 an și 8 luni

info mEdiu
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orașe și  22 din total 30 cele mai po-
luate. În acest clasament, Gurugram 
este orașul cel mai poluat de pe pă-
mânt. Un centru financiar și indus-
trial de aproape 1 milion de persoa-
ne situate la aproximativ 30 de kilo-
metri sud-vest de New Delhi. Acolo, 
nivelurile medii de poluare a aerului 
în 2018 au fost de peste 13 ori mai 
mari decât nivelul permis de norme-
le Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS), cu toate că calitatea aerului 
s-a îmbunătăţit puţin comparativ cu 
anul trecut.

Și mai grav este costul imens al 
acestui  tip de poluare, atât pentru 
sănătatea umană, cât și pentru eco-
nomie. La nivel global, poluarea ae-
rului provoacă 7 milioane de decese 
premature pe an și reduce speranţa 
de viaţă cu o medie de 1,8 ani, fă-
cându-l mai dăunător decât fumatul.  
Banca Mondială estimează că polu-
area aerului costă India echivalentul 
a 8,5% din PIB - o scurgere imensă 
a resurselor. În acest context, luând 
în considerare prognoza creșterii 
economice rapide, urmată de crește-
rea industrializării, problema poluă-
rii aerului ar putea exacerba și mai 
mult.

Lupta cu poluarea aerului, Mi-
nistrul Mediului din India, Harsh 
Vardhan o califică drept "război 

împotriva poluării". Scopul acestui 
“război” este de a reduce poluarea 
cu particule cu 20-30% în următorii 
cinci ani, printr-o combinaţie de ini-
ţiative naţionale și măsuri specifice 
fiecărui oraș. }n cazul în care aceste 
acţiuni vor avea succes, beneficiile 
ar putea fi substanţiale, majorând 
speranţa de viaţă cu aproape 3 ani a 
locuitorilor din Delhi.

Agenda de acţiuni include re-
ducerea dependenţei de transportul 
public de motorina, încurajarea in-
dustriei să treacă la surse de energie 
mai curate și reducerea traficului 
rutier prin creșterea taxelor pe com-
bustibili și prin perceperea tarifelor 
pentru congestionare. Dar, probabil, 
cele mai impresionante rezultate 
pot fi obţinute prin soluţiile cele mai 
simple: de exemplu, experţii susţin 
că furnizarea de sobe curate pen-
tru gătit tuturor sătenilor din India 
ar reduce poluarea aerului cu o tre-
ime imediat. Pentru inspiraţie, In-
dia poate privi Himalaya. Creșterea 
economică fără precedent a Chinei 
a venit cu efectul secundar nedorit 
al poluării aerului, care uneori a în-
ghesuit orașele în smogul de zi cu zi. 
Dar politicile ambiţioase au reușit 
în ultimii ani să reducă în mod sem-
nificativ nivelurile de particule și de 
dioxid de sulf în multe părţi ale ţării.

Aerul din multe orașe europe-
ne este mai curat decât acum o ge-
neraţie. În anii 1960, California a 
avut unele dintre cele mai ridicate 
niveluri de poluare din lume. Dar 
o jumătate de secol de politici eco-
logice și investiţii în practici și teh-
nologii alternative și mai curate, au 
transformat-o într-un lider mondial 
în reducerea poluării. 

„Se estimează că pentru fiecare 
dolar cheltuit pentru reducerea po-
luării aerului, statul California a pri-
mit 30 de dolari înapoi datorită îm-
bunătăţirii sănătăţii, a noilor locuri 
de muncă și a productivităţii mai 
bune - dovadă că preţul progresului 
nu trebuie să includă aerul pe care îl 
respirăm”.

Indiscutabil se necesită soluții 
urgente pentru a putea menține în-
călzirea globală la limitele de tem-
peratură din acordul de la Paris. 
Pentru această însă sar necesita 
investiții de aproximativ 1% din 
PIB-ul mondial. Păstrarea încălzirii 
globale "mult sub 2 grade Celsius" 
(3.6F), așa cum guvernele s-au anga-
jat să facă în conformitate cu Acor-
dul de la Paris din 2015, ar putea 
economisi aproximativ un milion de 
vieți pe an până în 2050 numai prin 
reducerea nivelului de poluare a ae-
rului!

Figura 1. Nivelul mediu de concentraţie a pulberilor fine în suspensie (PM2,5) în cele mai poluate orașe din lume
Sursa: IQAir AirVisual 2018 Word Air Quality Report and Greenpeace
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Poluarea aerului nu este aceeași peste tot. Diferiţi poluanţi sunt eliberaţi în 
atmosferă dintr-o varietate de surse, inclusiv industria, transporturile, agricultura, 
gestionarea deșeurilor și gospodăriile. Anumiţi poluanţi atmosferici sunt eliberaţi și 
de surse naturale.
1. Aproximativ 90 % din emisiile de ammoniac și 80 % din emisiile de metan pro-

vin din activităţi agricole
4. Aproximativ 60 % din oxizii de sulf provin din producţia și distribuţia de energie
3. Numeroase fenomene natural, inclusiv erupţiile vulcanice și furtunile de nisip, 

eliberează în atmosferă poluanţi ai aerului
4. Deșeurile (depozitele de deșeuri), minele de cărbune și transportul gazelor pe 

distanţe lungi sunt surse de metan
5. Mai mult de  40 % din emisiile de oxizi de azot provin din transportul rutier
6. Arderea combustibililor are o contribuţie principală la poluarea aerului – de la 

transportul rutier și gospodării, până la utilizarea și producţia de energie

Întreprinderile, clădirile publice și gospodăriile contribuie cu aproximativ ju-
mătate din emisiile de PM2.5 și monoxid de carbon.

SurSe de Poluare a aerului 
în EuRoPA
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SurSe de Poluare a aerului  
în REPublICA MolDovA 

În cadrul mesei rotunde cu 
genericul „Stop poluării aerului”, 
eveniment organizat de Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului (MADRM) cu prilejul Zilei 
Mondiale a Mediului, axată în 2019 
pe calitatea aerului respirat de locu-
itorii planetei, s-au prezentat o serie 
de date relevante despre calitatea ae-
rului în Republica Moldova. 

Prezent la eveniment, ministru 
al agriculturii, dezvoltării regionale 
și mediului, Nicolae Ciubuc, a decla-
rat că principalele surse de poluare 
în Republica Moldova sunt transpor-
tul și deșeurile „Cea mai mare pro-
blemă este factorul uman. E necesar 
să conștientizăm efectele negative. 
Anual 244 de mii de tone de poluanți 
ajung în atmosferă. Vedem o tendință 
de creștere a volumului de deșeuri”, 
spune Nicolae Ciubuc.

Conform Strategiei de mediu 
pentru perioada 2014-2023, unul 
dintre obiectivele autorităților este 
crearea sistemului de management 
integrat al calității mediului. Docu-
mentul prevede reducerea emisiilor 

de poluanți în atmosferă cu 30% 
până în anul 2023.

Conform Studiului publicat de 
revista „European Heart Journal”, ae-
rul poluat reduce cu 2,2 ani speranța 
de viață a europenilor și cu aproape 
5 ani pe cea a moldovenilor, iar nu-

mărul de decese premature care ar fi 
cauzate de poluarea aerului a fost re-
vizuit și se ridică la circa 5400 anual 
în  Republica Moldova. 

Respectiv, cel mai poluat aer 
din Republica Moldova îl respire 
locuitorii orașului Chișinău, urmat 
de orașul Bălţi. În capitală, cea mai 
proastă calitate a aerului se atestă 
în Sectorul Centru, unde, apropo, se 
vând cele mai scumpe apartamente 

și sunt amplasate sediile instituţiilor 
centrale ale statului. Cantitatea de 
poluanţi emiși în atmosferă de la toa-
te sursele de poluare în anul 2018 a 
fost evaluată la nivel de 260 981,029 
tone (Fig. 1).

Promovarea politicii de mediu 
în domeniul protecţiei aerului at-
mosferic, precum și supravegherea 
respectării prevederilor legislaţiei 
ecologice de protecţie a aerului at-
mosferic în activitatea antrepreno-
rială revine Inspectoratului pentru 
Protecţia Mediului și subdiviziunilor 
sale teritoriale. 

Pe parcursul anului 2018 subdi-
viziunile Inspectoratului pentru Pro-
tecţia Mediului:

  au înregistrat 5 793 întreprin-
deri poluatoare a aerului atmo-
sferic, inclusiv 3 252 cazangerii;

  volumul emisiilor de poluanţi de 
la sursele staţionare a constituit 
25 987,720 t/an;

  au fost supuși inspectării 892 
agenţi economici;

  au fost întocmite 1081 acte de 

Fig.1 Dinamica emisiilor de noxe de la sursele de poluare (mii tone)  
în perioada anilor 2009-2018, tone.

Sursa: Anuar IPM – 2018 „Protecţia mediului în Republica Moldova”
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control cu prescrierea a 1 461 
indicaţii obligatorii pentru exe-
cuţie în vederea prevenirii și 
neadmiterii poluării bazinului 
aerian;

  în 187 cazuri au fost depistate 
încălcări ale legislaţiei în dome-
niul protecţiei aerului atmosfe-
ric, fiind încheiate procese-ver-
bale de sancţionare contravenţi-
onală;

  suma amenzilor aplicate a con-
stituit 300 200 lei.
Conform datelor publicate în cel 

mai recent Anuar IPM – 2018 „Pro-
tecţia mediului în Republica Moldo-
va”, Sursele principale de poluare a 
aerului atmosferic in Republica Mol-
dova sunt prezentate de: producerea 
energiei electrice la termocentrale, 
de sistemele de încălzire a locuinţe-
lor, traficul auto, feroviar, aerian și 
activitatea industrială. Poluanţii cei 
mai importanţi rezultaţi din aceste 
procese sunt: oxizii de carbon, sulf, 
azot; particulele in suspensie; for-
maldehida; benz(a)pirenul etc

Surse staţionare fixe

Sursele staţionare fixe, includ 
centralele electrotermice (CET-uri-
le), cazangeriile, întreprinderile in-
dustriale. Actualmente, în Republi-
ca Moldova sunt înregistrate 5 793 
întreprinderi poluatoare a aerului 
atmosferic, centralele termoelectri-
ce și 3 252 cazangerii. Cantitatea 
totală de poluanţi calculată care a 
fost emisă în atmosferă de la sursele 
fixe pe parcursul anului 2018 a con-
stituit 25 987,720 tone, inclusiv: sus-
pensii solide – 2828,26 tone, dioxid 
de sulf – 1 592,600 tone, dioxid de 
azot – 2 067,77 tone, oxid de carbon 
– 6 561,86 tone, hidrocarburi – 3 
160,38 tone, compuși organici vola-
tili – 7 013,100 tone, alte substanţe 
poluante – 2 763,320 tone.

Conform datelor prezentate de 
subdiviziunile teritoriale ale Inspec-
toratului pentru Protecţia Mediului 
întreprinderile cu impact considera-
bil asupra calităţii aerului atmosferic 
pe parcursul anului 2018 sunt am-
plasate în:

  mun. Chișinău
S.A. „Franzeluţa” – 92,878 t/an; 
SRL „Smart Energy Solutio-

nus” – 94,360 t/an; 
S.A. „Bucuria” – 17,323 t/an; 

S.A. „Termoelectrica” – 1039,17 
tone/an;

  mun. Bălţi 
S.A. „Floarea Soarelui” – 

604,287 tone/an; 
SRL „Dominic” – 34,441tone/an; 
S.A. „Moldagrotehnica” – 

32,507 tone/an; 
S.A. „Incomlac” – 29,325 tone/an; 
IM MG „CMC-Knauf” – 25,58 

tone/an; 
IM „Termogaz-Bălţi” – 17,230 

tone/an;

  raionul rezina 
S.A „Lafarge Ciment” – 764,672 

tone/an;

  raionul Florești 
S.R.L. „FunyPig” – 54,955 tone/an; 
SRL „Flor Nuc” – 25,891 tone/an;

  raionul Drochia 
I.M. „Sudzucker Moldova” – 

94,713 tone/an;

  raionul Edineţ 
I.C.S „Moldova – Zahăr” – Cup-

cini – 195,027 tone/an; 
SRL „TB Fruit” Edineţ – 11,95 

tone/an; 
S.A „Maconrut” – Branzeni – 

17,42 tone/an;

  raionul Fălești 
„Sudzucker Moldova” S.A – 

176,744 tone/an.

Surse mobile de poluare

Obiectele termo-energetice și 
termice ale republicii sunt poluatorii 
cei mai răspândiţi ai spaţiului aerian, 
însă ponderea maximală de 80 %  în 
poluarea totală o au totuși sursele 
mobile. Sursele mobile de poluare 
cuprinde transportul auto, feroviar 
– reprezentat de Î.S. „Calea ferată a 
Moldovei”; aerian – reprezentat de 

I.S. Compania Aeriană „Air Moldo-
va”; fluvial – reprezentat de institu-
ţiile: – I.P. „Căpitănia Portului Giur-
giulești”, I.S. „Registrul Naval”, I.S. 
„Portul fluvial Ungheni”.

Este cunoscut deja faptul că 
transportul constituie principala 
sursă de poluare a aerului atmosfe-
ric, emanând în aer cantităţi mari 
de hidrocarburi, oxid de carbon, di-
oxid de azot, dioxid de sulf, funingi-
ne, benz(a)piren, precum și plumb. 
Informaţia cu privire la cantitatea 
de emisii a poluanţilor în atmosferă 
de la sursele mobile este colectată, 
prelucrată, sistematizată și publica-
tă anual de către Biroul National de 
Statistică.

Transportul auto

Calitatea aerului atmosferic, în 
mare măsură, este condiţionată de 
fluxul intensiv al transportului auto. 
Cantitatea emisiilor de poluanţi în 
atmosferă a constituit 198072,664 
tone sau cca 77 % din cantitatea su-
mară de poluanţi în aerul atmosferic 
din sectorul transporturi.

Transportul feroviar

Conform datelor prezentate de 
Întreprinderea de Stat „Calea fera-
tă a Moldovei” lungimea exploata-
tă a liniilor Căii ferate din Moldova 
constituie 1 149 km. Pe parcursul 
anului 2018 au fost utilizate 13 892 
tone motorină și 251 tone benzină. 
Cantitatea de emisii a poluanţilor in 
atmosferă in rezultatul arderii com-
bustibilului consumat constituie 1 
999,27 tone.

Transportul aerian

Transportul aerian este gestio-
nat de Administraţia de Stat a Avia-
ţiei Civile a Republicii Moldova. Can-

Fig.2 Dinamica emisiilor de la sursele mobile
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titatea de combustibil consumată pe 
parcursul anului 2018 în acest sec-
tor constituie 53 906 tone. Acţiunile 
de protecţie a mediului desfășurate 
pe parcursul anului au fost direcţi-
onate spre reducerea emisiilor de 
noxe și a poluării fonice in zona loca-
tivă aferentă aeroportului.

Transportul fluvial

Transportul fluvial este exploa-
tat de către IP „Căpitănia portului 
Giurgiulești” care, conform preve-
derilor Hotărârii Guvernului nr.1128 
din 29.09.2006, este organul de 
specialitate care asigură securitatea 
navigaţiei și, implicit, supraveghează 
activitatea navală a agenţilor econo-
mici deţinători de unităţi plutitoare 
in vederea respectării securităţii 
ecologice a navigaţiei, a I.S. „Portul 
fluvial Ungheni“ și întreprinderii cu 
capital străin „Danube Logistics” 
S.R.L. Complexul portuar Giurgiu-
lești include terminalele petrolier și 
cerealier administrate de către I.S. 
„Portul fluvial Ungheni”. Consumul 
de combustibil de către transportul 
fluvial in anul 2018 constituie 120 
tone, iar emisiile de poluanţi in atmo-
sferă constituie 16,16 tone.

„Poluarea aerului nu este me-
reu vizibilă, dar efectele sale sunt 
foarte reale. Atunci când calitatea 
aerului este proastă, plătim scump: 
se pierd vieţi omenești, costurile me-
dicale sunt ridicate și se irosesc zile 
lucrătoare din cauza bolilor. Poluan-
ţii emiși în atmosferă constituie ca-
uza unor grave și actuale probleme 
de mediu, cum ar fi acidifierea, pre-
cipitaţiile acide, efectul de seră, dis-
trugerea stratului de ozon și schim-
barea climei”, atenţionează Agenţia 
de Mediu.

Probleme și propuneri prezena-
te de Inspectoratul pentru Protecţia 
Mediului

Poluarea aerului atmosferic iși 
manifestă consecinţele sale negative 
asupra:

a) stratului de ozon – și ca rezul-
tat reduce capacitatea atmosferică 
de a proteja scoarţa terestră de influ-
enţa radiaţiei ultraviolete;

b) reducerii oxigenului in atmo-
sferă;

c) incălzirii globale a climei, 
această circumstanţă stabilește ca-
pacitatea atmosferei de a menţine 

temperatura in anumite limite și asi-
gură stabilitatea regimului climate-
ric global.

Toate acestea dau dovadă că 
personalitatea umană trebuie să 
conștientizeze fenomenul poluării 
aerului atmosferic și să intreprindă 
măsuri concrete pentru ameliorarea 
acestei situaţii destul de complicate.

Credem că aceste măsuri ar fi 
bine de inaintat pe cateva direcţii:

1. Protecţia juridică a aerului at-
mosferic, adică elaborarea și adopta-
rea unor norme juridice cu privire la 
protecţia aerului atmosferic;

2. De ordin tehnico-știinţific, 
care ar da posibilitatea de a imple-
menta noi tehnologii ce vor fi capabi-
le de a reduce la minimum poluarea 
aerului atmosferic;

3. De ordin organizatorico-eco-
nomic, care ar avea menirea de a 
elabora programe și a aloca investiţii 
privind protecţia aerului atmosferic 
și menţinerea unui echilibru eco-
logic adecvat. Unul dintre cele mai 
mari surse de oxigen este fondul sil-
vic ce necesită a fi conservat, ba mai 
mult decat atat, de a fi extins pe tere-
nurile degradate.

Astfel, calitatea aerului atmosfe-
ric in ţară poate fi ameliorată dacă se 
vor lua in vedere următoarele:

1. Introducerea modificărilor in 
actele legislative și normative in do-
meniul protecţiei aerului atmosferic 
privind autorizarea emisiilor de polu-
anţi in cantităţi reduse.

2. Supravegherea continuă a 
respectării prevederilor actelor legis-
lative și normative la intreprinderile 
cu impact sporit.

3. Autorităţile publice centrale 
și locale, persoanele fizice și juridi-
ce trebuie să-și exercite responsabil 
atribuţiile pe care le au in aplicarea 
legilor și respectarea acestora.

4. Protecţia aerului atmosferic 
este o obligaţiune a tuturor actorilor 
sociali care organizează și desfășoară 
activităţi economice, in primul rand, 
a celor care desfășoară activităţi eco-
nomice generatoare de produse și 
substanţe nocive, inclusiv a celor care 
utilizează mijloace de transport. Au-
torităţile publice de ambele niveluri 
sunt obligate să susţină iniţiativele 
referitoare la diminuarea poluării ae-
rului atmosferic cu substanţe nocive.

5. In toate activităţile economi-
ce, inclusiv și in transport, să se acor-

de prioritate problemelor de protec-
ţie a mediului, eliminării tehnologi-
ilor cu consecinţe negative pentru 
mediu și sănătatea populaţiei.

6. Armonizarea cadrului legisla-
tiv și normativ in domeniul evaluării 
și gestionării calităţii aerului cu di-
rectivele Uniunii Europene și trata-
tele internaţionale la care R.Moldova 
este parte.

7. Asigurarea protecţiei atmo-
sferei prin fortificarea sistemului de 
prevenire, control și de supraveghe-
re a calităţii aerului in zone populate 
și aglomerări.

8. Consolidarea și eficientizarea 
infrastructurii de gestionare a calită-
ţii aerului in scopul optimizării evalu-
ării calităţii aerului la nivel naţional 
și local.

9. Informarea și conștientizarea 
publicului privind managementul ca-
lităţii aerului.
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De Ziua Mondială a Mediului 
au organizat un flashmob cu măști 
de protecţie contra gazelor, pentru a 
atrage atenţia asupra problemei ae-
rului poluat din Chișinău. Cu câteva 
săptămâni înainte, au mers în marș 
de protest prin centrul Chișinău-
lui, fluturând steaguri și arătând 
pancarte trecătorilor și șoferilor de 
mașini și de transport în comun, în 
solidaritate cu Protestul Mondial 
pentru Climă. De asemenea, au îm-
părţit pungi reutilizabile, din pânză, 
persoanelor care-și făceau cumpă-
răturile la un supermarket din Chi-
șinău și au organizat Critical Mass, 
în lupta pentru drepturile cicliștilor 
în trafic.

Sunt tinerii de la Extinction  
lion Moldova despre care aţi auzit, 
cu siguranţă, cel puţin o dată, în ul-
timele luni. Îi recunoști după steagul 
verde cu un simbol mai puţin desci-
frabil, care reprezintă, după spusele 
lor, o clepsidră. ”Clepsidra simboli-
zează faptul că nu mai avem timp,” 
explică Ecaterina Ţăruș, membră 

activă a acestei mișcări. ”E vorba de 
timpul limitat pe care îl avem pen-
tru a încetini procesul de încălzire 
globală și implicit, al schimbărilor 
climatice, care riscă să devină un 
fenomen ireversibil în doar 11 ani.” 
adaugă Ecaterina.

Mișcarea Extinction Rebellion 
Moldova este relativ nouă și face par-
te din mișcarea internaţională Ex-
tinction Rebellion, care a apărut în 
toamna anului trecut, în Marea Bri-
tanie. În traducere din limba engle-
ză, ”Extinction Rebellion” semnifică 
”rebeliunea” sau ”revolta” împotriva 
extincţiei. E vorba atât de extincţia 
speciilor, catalogată de către oame-
nii de știinţă ca fiind una fără prece-
dent, cât și extincţia rasei umane.

Dacă dai o căutare în Google, 
afli că Extinction Rebellion (sau XR) 
reprezintă ”o mișcare civică inter-
naţională, non-violentă și neafiliată 
niciunui partid, care luptă pentru 
prevenirea degradării continue a me-
diului, a declinului biodiversităţii și a 
extincţiei rasei umane de pe plane-

tă”. Totodată, descoperi că mișcarea 
are o abordare non-conformistă și 
organizează acţiuni de protest crea-
tive, precum a fost ”înmormântarea” 
viitorului planetei, la Londra, care a 
adunat peste o mie de protestatari în 
renumitul Parliament Square, în no-
iembrie 2018.

”Ideea de bază a acestei miș-
cări este nesupunerea civică, o 
formă non-violentă de exprimare a 
nemulţumirii oamenilor faţă de fe-
lul în care guvernele ţărilor noastre 
au gestionat problema încălzirii glo-
bale până acum,” povestește Eugen 
Camenscic, energetician, specialist 
în managementul deșeurilor și unul 
din membrii echipei ”Hai Moldo-
va!”. Întrebat de ce a fost înfiinţată 
această mișcare la Chișinău, Eugen 
spune că guvernele anterioare nu 
au făcut nimic pentru a preveni po-
luarea aerului, apei și a solurilor din 
Moldova, iar calitatea degradată a 
mediului a ajuns să afecteze sănă-
tatea oamenilor. ”Pentru că guver-
nanţii nu au făcut nimic ca să îmbu-

Tinerii şi rebeliunea  
împotriva extincției

Ecaterina Lutișina, activistă civică
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nătăţească lucrurile în acest sector, 
nouă nu ne rămâne altceva decât să 
protestăm. Și o să protestăm până 
când revendicările noastre nu vor fi 
îndeplinite.”

Revendicările mișcării se adre-
sează către primăria municipiului 
Chișinău, pentru că, spun tinerii, mai 
întâi de toate ,ei își doresc să facă o 
schimbare în orașul în care locuiesc, 
iar odată ce vor obţine o victorie, vor 
merge mai departe. Astfel, tinerii cer, 
în primul rând, declararea stării de 
”Criză de Mediu” la nivel de munici-
piu, o revendicare pe care o au toate 
grupurile locale și naţionale ale miș-
cării Extinction Rebellion din lume, 
ajunse la peste 350 de grupuri în 59 
de ţări.

Cea de-a doua revendicare este 
elaborarea unui ”Plan de Acţiuni 
pentru Contracararea Crizei de Me-
diu”, care să cuprindă, separat, un 
plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea 
calităţii aerului în municipiul Chiși-
nău, unul pentru îmbunătăţirea cali-
tăţii apelor subterane, ca alternativă 
pentru absenţa rezervelor de apă în 
municipiu în caz de criză ecologică 
pe râul Nistru, și o strategie pentru 
un management integrat al deșeuri-
lor.

Ultima revendicare a tinerilor 
este convocarea Consiliului Cetă-
ţenesc de Mediu – un organ care 
să asigure participarea cetăţenilor 
de rând la luarea deciziilor privind 
combaterea crizei de mediu în mu-
nicipiu. ”Acest Consiliu Cetăţenesc 

nu este altceva decât un exerciţiu 
de democraţie participativă, care s-a 
dovedit ca fiind unul foarte eficient 
în ţările din occident. De exemplu, 
datorită acestui Citizens’ Assembly 

(n.a.: Consiliu Cetăţenesc) Irlanda 
a declarat starea de criză de mediu 
acum câteva luni,” explică Eugen Ca-
menscic.

Despre aceste revendicări tine-
rii din Extinction Rebellion Moldova 
au vorbit și la ședinţa operativă a pri-
măriei din 26 mai, unde au fost invi-
taţi de către primarul interimar Rus-
lan Codreanu, după ce acesta a avut 
un dialog cu tinerii chiar la Protestul 
Mondial pentru Climă. În cadrul ace-

lei ședinţe domnul Codreanu a de-
clarat că urmează să invite membrii 
mișcării la o masă de discuţii, fapt 
care a și avut loc de curând, după 
cum povestesc aceștia.

”D-nul Codreanu ne-a dat un 
aviz pozitiv în ceea ce privește de-
mararea procesului de declarare a 
Crizei de Mediu, precum și convo-
carea Consiliului Cetăţenesc de Me-
diu,” povestește Vladimir Ternavschi, 
membru al mișcării, dar și reprezen-
tant al grupului TEP – Tinerii pen-
tru Eco-Plastic. ”Este abia începutul 
- presimţim că ne așteaptă multe ore 
muncite voluntar pentru cauza me-
diului în municipiul Chișinău. Însă 
asta nu ne sperie - Extinction Rebelli-
on Moldova nu se mulţumește doar 
cu discuţii și promisiuni, noi vrem 
să vedem acţiuni concrete, pe care 
le cer și membrii mișcării internaţi-
onale.”

Totuși, negocierile cu primăria 
municipiului Chișinău nu sunt sin-
gura activitate pe care se axează 
tinerii. Ei spun că o altă problemă 
importantă o reprezintă faptul că 
moldovenii nu cunosc cât de poluat 
este mediul în care ei trăiesc, care 
sunt cauzele și, cel mai important, 
faptul că drepturile lor la un mediu 
curat sunt încălcate în multe feluri și 
foarte des. Din acest motiv, membrii 
mișcării comunică prin intermediul 
reţelelor de socializare și a mass 
mediei despre problemele de me-
diu, pe înţelesul tuturor. Bunăoară, 
de Ziua Mediului, tematica căreia a 
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fost ”Combatem Poluarea Aerului”, 
tinerii au organizat un flashmob cu 
măști de protecţie contra gazelor 
la Arcul de Triumf, timp în care au 
stat cu pancarte cu mesaje privind 
poluarea aerului în Chișinău, dar 
și în lume, îndreptate către șoferii 
de mașini și de transport în comun 
care circula pe bulevardul Ștefan cel 
Mare. Mesajul tinerilor a ajuns să 
fie preluat de mass media, fapt care 
i-a încurajat în continuare să scrie și 
să vorbească despre criza de mediu 
prin intermediul acţiunilor creative 
și a reţelelor de socializare.

„Pe lângă faptul că noi arătăm 
cu degetul problemele, noi încercăm 
să venim și cu soluţii. De exemplu, 
ca soluţie la poluarea aerului în Chi-
șinău noi insistăm pe dezvoltarea in-
frastructurii pentru bicicliști, pentru 
a încuraja oamenii să renunţe la ma-

șini și să circule cu bicicleta la mun-
că, la universitate, la școală, etc.,” 
precizează Vladimir Ternavschi. ”Și 

pentru a contribui la schimbarea 
mentalităţii șoferilor de mașini din 
Chișinău, noi am organizat și partici-
păm lunar la acţiunea Critical Mass 
– o plimbare în trafic a bicicliștilor. 
Prin participarea la Critical Mass 
noi arătăm că bicicliștii nu blochează 
traficul, ba din contra, ei sunt parte a 
acestui trafic.” adaugă tânărul.

După cea mai recentă acţiune 
Critical Mass, tinerii au organizat, 
împreună cu asociaţia ”Oberliht”, și o 
proiecţie de film documentar despre 
bicicliști, cu câteva exerciţii de teatru 
social înainte de proiecţie. Schimba-
rea mentalităţii oamenilor este cea 
mai dificilă, spun tinerii, de aceea e 
nevoie de multă muncă la acest ca-
pitol. Însă ei sunt optimiști și spun 
că acum este perioada tocmai po-
trivită unui ”val” al schimbărilor da-
torită faptului că mișcarea din care 

fac parte este una internaţională și 
ei nu sunt singurii care luptă pentru 
un mediu curat și sănătos. Totodată, 

aceasta nu este singura. De curând, 
mișcării Extinction Rebellion li s-au 
alăturat și elevii din Chișinău, care 
au înfiinţat grupul local al mișcării 
internaţionale a elevilor ”Fridays 
for Future” - ”Vineri pentru Viitor”, 
care a devenit renumită datorită ado-
lescentei suedeze Greta Thunberg. 
Împreună cu Fridays for Future Mol-
dova, tinerii din Extinction Rebellion 
planifică activităţi pentru restul verii, 
printre care se numără, în continua-
re, acţiunile de protest creative, dar 
și activităţi mai ”pașnice” precum ar 
fi lecţii publice pe tema apei potabile 
și a managementului deșeurilor în 
municipiul Chișinău.

Totodată, tinerii se pregătesc 
pentru toamnă, când, spun ei, vor 
avea loc proteste masive în toată lu-
mea, în preajma Summit-ului pentru 
Climă organizat de către actualul 
Secretar General al Organizaţiei Na-
ţiunilor Unite, Antonio Guterres. În 
cadrul acestui summit statele parti-
cipante sunt așteptate să-și prezinte 
ţintele privind reducerea emisiilor 
gazelor cu efect de seră, conform an-
gajamentelor făcute în cadrul Acor-
dului de la Paris, și care ar trebui 
să intre în vigoare de la 1 ianuarie 
2020. Mișcarea Extinction Rebellion 
se numără printre cei care declară 
că aceste angajamente nu sunt sufi-
ciente pentru a stopa procesul de în-
călzire globală, fapt pentru care cere 
reduceri semnificative ale emisiilor 
de carbon în ţările dezvoltate, care 
se numără printre marii poluatori ai 
planetei. Oare le va reuși membrilor 
acestei mișcări să învingă în aceas-
tă luptă? ”Noi nu mai avem nimic de 
pierdut, de aceea singura noastră 
opţiune este să învingem,” punctează 
Ecaterina Ţăruș. ”Vrem să fie pe în-
ţelesul tuturor: noi nu mai avem timp 
și asta nu e o poveste de speriat copi-
ii și maturii, aceasta este realitatea.” 
conchide tânăra.
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Au adunat baterii și tehnică 
uzată pentru reciclare, au calculat 
câţi copaci datorează planetei, au 
verificat calitatea apei și aerului, 
au confecţionat, s-au informat, s-au 
jucat și multe-multe altele – astfel 

au sărbătorit sute de oameni Ziua 
Mondială a Mediului la Chișinău, în 
cadrul Festivalului Ziua Mondială a 
Mediului, aflat deja la cea de-a patra 
ediţie.

Evenimentul s-a desfășurat pe 
7 iunie 2019, în Parcul Valea Mori-
lor, locaţia nefiind aleasă întâmplă-
tor. Parcul este o oază de aer curat 
în municipiul Chișinău, localitatea 
cu cel mai poluat aer din ţară. 

„Noi suntem cei care trebuie să 
protejeze planeta. Modernizarea și 
tehnologizarea vieţii a condus la po-
luarea mediului ambiant. E impor-
tant ca fiecare din noi să acţioneze 
pentru a diminua sursele de poluare 
și odată cu aceasta și impactul ne-
gativ asupra sănătăţii. Mediul este 
strict corelat cu sănătatea. Putem 
începe prin a renunţa măcar o zi pe 
săptămână la mașinile personale în 
favoarea transportului public sau 
a bicicletei”, a declarat Valentina 

Ţapiș, secretară de stat, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, în cuvântul său de des-
chidere.

Poluarea aerului nu este mereu 
vizibilă, dar efectele sale sunt răvă-

șitoare: „Aproximativ 9 din 10 per-
soane din lume respiră aer poluat, 
or acest fenomen este o urgenţă de 
sănătate publică globală și necesită 

acţiunea noastră imediată. În fieca-
re an, 7 milioane de decese se da-
torează expunerii la aerul poluat, 
ce cauzează accidente vasculare 
cerebrale, boli de inimă, cancer pul-
monar, boli respiratorii cronice și 
acute, inclusiv astm. Copiii, femeile 
și persoanele care lucrează în aer 
liber sunt cei mai afectaţi. Pentru 
a ne proteja sănătatea, e nevoie să 
învingem poluarea aerului împreu-
nă”, a menţionat Stela Gheorghiţă, 
coordonatoare programe urgenţe 
de sănătate publică de la Biroul Or-
ganizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 
Republica Moldova.

La eveniment, Orange, în ca-
drul unui parteneriat cu laboratorul 
inovaţional al PNUD Moldova și 
Primăriei Chișinău - Green City Lab 
-, a instalat senzori care măsoară 
calitatea aerului. În acest an, cinci 
astfel de senzori vor fi instalaţi în 
municipiu, pentru a informa popu-
laţia despre parametrii aerului pe 
care îl respiră.

„Cu toţii suntem responsabili 
de poluarea produsă și doar împre-
ună putem contribui la reducerea 
emisiilor nocive și la îmbunătăţirea 
calităţii aerului pe care îl respirăm”, 

Festivalul „Ziua Mondială  
a Mediului” la Chișinău

calEndarul Ecologic
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a subliniat Valeria Ieșeanu, șefă de 
programe la PNUD Moldova.

Sectoarele care generează cea 
mai mare poluare a aerului în ţară 
sunt: energetic, transport, rezidenţi-
al, adică gospodăriile casnice. Efor-
turile trebuie să fie îndreptate către 
diminuarea surselor de poluare și 
înlocuirea acestora cu tehnologii 
prietenoase mediului, au accentuat 
Lilia Curchi și Cătălina Molodoi, or-
ganizatoare ale festivalului.

La eveniment, vizitatorii au co-
municat cu specialiștii de la Agenţia 
Naţională pentru Sănătatea Publică 
și Agenţia Mediului, care au testat 
în timp real calitatea apei și a aeru-
lui. Toţi doritorii și-au putut calcula 
amprenta de CO2 și au aflat câţi co-
paci datorează planetei. 

Și în acest an, a avut un mare 
succes instalaţia adusă de Progra-
mul de Granturi Mici al Fondului 
Global de Mediu, unde vizitatorii 

au putut afla perioada de degrada-
re a diferitor deșeurilor. AO Junior 
Achievement Moldova a prezentat 
un sistem inovator de filtrare a apei 
și păstrare a temperaturii pentru ba-
zinele cu pește, inventat de compa-
nia școlară „Growell”.

La rândul lor, AO Asociaţia 
pentru Valorificarea Deșeurilor și 
A.O. Ecovisio au organizat ateliere 
de colaje, de colectare selectivă a 
deșeurilor, confecţionare a plaselor, 
jocuri de masă ecologice, Yoga pe 
covor. Participanţii au mai beneficiat 
de consultaţie juridică gratuită la su-
biecte de mediu, oferită de A.O. Eco 
Contact. A.O. Mișcare Ecologistă din 
Moldova a invitat publicul la un joc 
de cunoaștere a râurilor Moldovei, 
iar A.O. Asociaţia Jurnaliștilor de Me-
diu și Turism Ecologic a relatat des-
pre sursele veridice de informare cu 
privire la problemele ecologice.

Programul Festivalului Mediu-
lui a inclus distracţii pentru adulţi și 
copii, muzică pe vinil mixată de DJ 
Gonzo, iarmaroc cu produse natura-
le, reutilizabile, reciclate, prietenoa-
se naturii și mâncare vegetariană.

Invitaţii speciali ai evenimen-
tului au fost trupa Balkan Taksim, 
bine cunoscută pentru maniera în 
care interpretează folclorul din Bal-
cani și Carpaţii românești, în fuzi-
une cu mai multe stiluri de muzică 
(electronică, trip-hop, Balkan psych, 
ritmuri din Carpaţi). 

Festivalul Ziua Mondială a Me-
diului 2019 a fost organizat de un 
grup de iniţiativă, în parteneriat cu 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, Programul de Granturi 
Mici al Fondului Global de Mediu, 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Ministerul 
Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Soci-
ale și A.O. Asociaţia Jurnaliștilor de 
Mediu și Turism Ecologic, cu contri-
buţia A.O. Ecovisio, A.O. Eco Con-
tact, AO Junior Achievement Mol-
dova, A.O. Asociaţia pentru Valori-
ficarea Deșeurilor, Asociaţia pentru 
Amenajarea și Reconstrucţia Chi-
șinăului, A.O. Mișcarea Ecologistă 
din Moldova, A.O. Centrul Naţional 
de Mediu, Limon SRL, Bricomol 
Profesional SRL, METRO Cash & 
Carry Moldova. 

Delia MOrArU
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«Мир – это не окружающая сре-
да, а наш единственный дом, в кото-
ром мы только и можем жить! Друго-
го у нас нет и не будет!»

Н.Н. Моисеев

С каждым днём содержимое на-
ших мусорных вёдер всё больше за-
полняет планету. Растёт количество 
мусорных полигонов и незаконных 
свалок. Одними из самых опасных 
бытовых отходов являются бата-
рейки, поэтому они относятся к тем 
предметам, которые нельзя оставлять 
без внимания. Нам удобно и комфор-

тно использовать ноутбуки, мобиль-
ные телефоны, диктофоны, фотоап-
параты и фонарики. Без батареек нам 
практически не обойтись. Но с дру-
гой стороны – это опасные отходы, 
которые негативно влияют на окру-
жающую среду и здоровье человека.

Понятно, что никто не в силах 
сделать всё. Но если каждый сдела-
ет что-то, что в его силах – вместе 
мы сделаем много. Спасем дерево, 
лес,озеро, океан, а там, глядишь, и 
планету. Может, хотя бы попробуем?

Цель проекта:
  Воспитать экологически ответ-

ственное поколение;
  Повысить экологическую культуру 

учащихся лицея;
  Уменьшить вред, причиняемый 

природе и здоровью людей непра-
вильной утилизацией опасных от-
ходов.

Задачи:
1. Изучить влияние опасных отхо-

дов: батареек, микросхем, аккуму-
ляторов, телефонов и других элек-
тронных приборов.

2.  Провести социологическое иссле-
дование:

  «Судьба обычной батарейки в со-
временном мире»

  «Проверь свой экологический 
след»

3.  Организовать и провести экологи-
ческую акцию 
по сбору ис-
пользованных 
батареек и 
э л е к т р о н о -
сителей  для 
последующей 
переработки.
4.  Создать и 
провести на-
глядную эко-
л о г и ч е с к у ю 
в и к т о р и н у , 
посвященную 
раздельному 
сбору отходов 

и переработке вторичного сырья.
5.  Разработать и провести экологиче-

ские мастер-классы по апсайклин-
гу – творчеству из мусора.

6. Организовать между классами 
конкурсы:

  Рисунков, плакатов, постеров
  Проектов, презентаций на эколо-

гическую тематику
  Сочинений о видении учащимися 

проблемы неправильности утили-
зации и использования отходов

  «Самый экологически ответствен-
ный класс»

7.  Провести круглый стол «Проблема 
сбора и утилизации бытовых эле-
ментов питания в условиях города 
и пути их решения».

8. Разработать и издать обращение 
– памятку «Сделаем нашу жизнь 

безопаснее!» для родителей и уча-
щихся лицея.

9.  Проинформировать жителей ми-
крорайона лицея посредством ли-
стовки о вреде использованных ба-
тареек и указанием места их сбора.

10. Стать активным участником эко-
логических мероприятий, волон-
терских уборок для развития эко-
логической культуры на личном 
примере.

Продуктами нашего  
проекта стали:

1.  Комплект материалов для экологи-
ческого просвещения:

  сообщения
  плакаты
  постеры
  презентации
  проекты
  памятки
  листовки.

2.  Фото-выставка:
  «Экология – это дело каждого из 

нас!»
  Сбор использованных батареек 

для передачи в специальные пун-
кты приема опасных отходов.
Результатом нашей работы на дан-

ный момент являются такие данные:
  150 экземпляров составленной па-

мятки для родителей и учащихся;
  30 листовок для информирования 

жителей окружающих домов и уста-
новка баков для сбора батареек;

  Было собрано более 500 батареек и 
других электроотходов;

  Более 200 человек приняли участие 
в эко-лектории;

  229 человек приняли участие в со-
циологическом исследовании;

  78 человек участвовали в экологи-
ческой викторине «Полезные отхо-
ды»;

  Активное участие всех учеников 
лицея в разработке проектов и 
презентаций;

  Более 100 человек приняли участие 
в мастер-классе по апсайклингу.

Экологический проект:  
«Чудо-батарейки и другие вопросы экологии», 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ «М.В. ЛОМОНОСОВ»

tânărul Ecologist

Пуркарь Ирина Игоревна
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Социологическое исследование
Мы решили выяснить, как учащиеся нашего лицея 

относятся к использованным батарейкам, что с ними де-
лают, знают ли они об их вреде, обращают ли внимание 
на предупреждающий знак на батарейках. А так же, какой 
экологический след они оставляют?

Было задано 3 вопроса учащимся:
1. Знаете ли вы, что означает особый знак на бата-

рейке?

2. Где встречается этот знак?  

3. Использованная батарейка является:

Мы обобщили полученные данные в виде диаграмм, 
проанализировали их и пришли к следующим выводам:

1. Большинство из нас активно используют батарей-
ки в повседневной жизни, но многие не задумываются, 
что это опасные отходы, которые могут причинить вред 
человеку и природе.

2. Некоторые считают, что использованные батарей-
ки можно не только выбрасывать вместе с мусором, но и 
разбирать, разбивать или сжигать. Многие ребята честно 
признались, что их батарейки отправляются на свалку.

3. И хотя на этих опас-
ных предметах есть специ-
альный знак, его замечают 
не все. Многие вообще не 
задумываются над тем, что 
этот знак означает. Напри-
мер: «такой символ пока-
зывает, что предмет жалко 
выбрасывать».

4. Только половина 
участников правильно от-
метили, что даже одна выброшенная батарейка может 

п р и ч и н и т ь 
вред окружа-
ющей среде и 
людям!

Для того, 
чтоб изменить 
ситуацию в 
лучшую сто-
рону, мы про-
вели акцию по 
сбору исполь-

зованных батареек.
Были организованы и 

проведены конкурсы стен-
газет, постеров, плакатов, 
рисунков.

Ученики лицея уча-
ствовали в круглом столе 
по проблемам переработки 
батареек

Мы издали памятки для родителей и учеников лицея 
«Сделаем нашу жизнь 
безопаснее!». Раскле-
или информационные 
листовки на близлежай-
щие дома и установили 
контейнеры для сбора 
батареек

Благодаря проекту 
мы пришли к выводу:
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Într-o seară târziu derulând 
banda de noutăţi și postări de pe fa-
cebook, am văzut postarea celor de 
la “Hai Moldova” prin care apreciau 

gestul unui tânăr care a colectat câ-
teva E-deșeuri și le-a a dus la oficiul 
lor. Această postare m-a lovit ca un 
trăsnet și am zis:” Evrika!”, precum a 
exclamat Arhimede ( Am găsit!).Am 
găsit o soluţie pentru mai multe tele-
foane mobile defectate pe care le pur-
tam de câţiva ani în propria mașină și 
nu știam ce să fac cu ele, la atelierele 
de reparaţie a telefoanelor nu aveau 
nevoie, iar la groapa comună de gu-
noi nu vroiam eu să le arunc pentru 
că înţelegeam ce impact negativ au 
asupra mediului. Însă până diminea-
ţa următoare când urma să-i contac-
tez pe cei de la Hai Moldova m-am 
gândit: „Oare ce a-și putea întrepri-
de eu personal pentru a contribui la 
colectarea E-deșeurilor și unde oare 
le-aș putea duce? Ce se întâmplă cu 
ele chiar dacă sunt colectate?” Atunci 
mi-a venit o idée, pentru început să 
discut cu colegii de serviciu-profeso-
rii și elevii, să achiziţionăm un tom-
beron pentru colectarea deșeurilor 
electrice și electronice la noi în liceu, 
iar ulterior să aflăm ce am putea face 

cu ele, unde și cui am putea să le pre-
dăm. Zis și făcut: atât profesorii cât 
și elevii au fost de acord cu această 
idee. Mare ne-a fost mirarea când în 

procesul de căutare a 
unui tomberon, a ceea 
ce urmează să facem 
cu telefoanele, tablete-
le pe care urma să le 
colectăm, cei de la Mol-
dRec ne-au anunţat că 
urmează să fie lansat 
proiectul: „Oraș curat 
cu E-deșeu reciclat”, 
prin care instituţiile 
beneficiare urmau să 
primească un tombe-
ron gratuit pentru co-
lectarea e-deșeurilor și 

ulterior evacuarea lor. Astfel a înce-
put „Marea Aventură a E-deșeurilor”, 
prin care IPLT „Alexandru cel Bun” 
s-a implicat în proiect printr-o serie 
de activităţi: 

1. Campanie de informare a pro-
fesorilor și elevilor despre impactul 
negativ al E-deșeurilor și aruncarea 
lor la gropile comune de gunoi;

2. Derularea activităţilor dedica-
te zilei globale a reciclării, 18 martie 
2019 în cadrul instituţiei;

3. Concursul gazetelor de perete 
cu genericul:” E-deșeurile-resurse re-
ciclabile și nu gunoi;

4. Concursul celor mai creative 
și originale esee la tema “„E-deșeuri-
le –un pericol pentru sănătate”;

5. Concurs de colectare a E-de-
șeurilor;

6. Participarea cu o prezentare 
la Conferinţa: „3 R- Reducem, Reutili-
zăm, Reciclăm e-deșeurile” 18 martie 
2019, la care elevii au prezentat acti-
vităţile desfășurate în liceul nostrum 
în cadrul acestui proiect.

Mediul înconjurător este locul 
unde ne întâlnim cu toţii, unde avem 
cu toţii un interes comun. Este singu-
rul loc pe care îl împărţim cu toţii, iar 
noi am decis să-l împărţim și să-l păs-
trăm curat cu elevii IPLT „Alexandru 
cel Bun” din or. Sîngera prin interme-
diul proiectului: „Oraș curat cu E-de-
șeu reciclat”.

deșeu reciclat-un mediu mai curat
Implementarea proiectului „Oraș curat cu E-deșeu reciclat” 

în IPLT „Alexandru cel Bun” or. Sîngera
Corina GrECU,  profesoară de educaţie civică,  

EPS IPLT „Alexandru cel Bun” Or. Sîngera
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Pornind de la ideea că sănătatea 
noastră depinde de sănătatea mediu-
lui înconjurător am considerat bine-
venită studierea disciplinei opționale 
în clasele primare Educația ecologi-
că, propunându-mi educarea tinerii 
generații în spiritul responsabilității 
și dragostei față de natură, conștientă 
fiind că copilul își formează compor-
tamente ecologice doar învățând să 
observe, să descopere și să analizeze 
lumea care îl înconjoară fiind capabil 
mai apoi să facă diferența între bine 
și rău, să-și exprime sentimentele 
proprii și într-un final să ia atitudine; 
să înceapă a acționa.

Astfel pe parcursul ultimilor 

trei ani, timp în care elevii au studi-
at disciplina Educația ecologică, am 
reușit, cu siguranță, să-i motivez să își 
dorească să meargă pe calea schim-
bării. Am reușit să-i fac să vadă și să 
înțeleagă rolul primordial pe care îl 
are starea mediului înconjurător asu-
pra noastră – a omenirii. Mi-a reușit 
acest lucru nu doar prin discuții și 
diverse prezentări cu caracter teore-
tic ci și datorită unui șir de activități 
extrașcolare și excursii organizate în-
afara curții liceului.

La inițiativa elevilor a fost creat 
grupul de acțiune „Micii ecologiști” 
care urmărește scopul de a informa 
și sensibiliza asupra problemelor 

mediului, un număr cât mai mare 
de oameni (colegi din instituție, pro-
fesori, părinți, prieteni, vecini...) prin 
intermediul diverselor metode: plian-
te informaționale, postere tematice, 
prelegeri, flash mob-uri, anunțuri ș.a.

În cadrul Campaniei de colecta-
re a maculaturii, cu genericul „Reci-
clează și câștigă”, inițiată de Senatul 
liceului, „Micii ecologiști” au dat do-
vadă de activism și responsabilitate 
adunând cea mai mare cantitate de 
hârtie, aceasta fiind încă o dovadă că 
copiii știu să ia atitudine, iar noi, ma-
turii avem obligațiunea de a-i încuraja 
în orice acțiune și un în ultimul rând 
de a le urma exemplul.

Un alt succes în promovarea bu-
nelor practici și sensibilizarea celor 
din jur este implicarea activă a elevi-
lor instituției noastre în cadrul Pro-
iectului „Oraș curat cu e – Deșeu re-
ciclat”. Astfel elevii de la mic la mare 
au demonstrat că le pasă de viitorul 
lor, contribuind la promovarea unui 
mediu curat și sănătos al planetei, 
prin colectarea deșeurilor electronice 
(baterii, încărcătoare, telefoane, com-
putere, televizoare ș.a.) și aruncarea 
acestora în „urna de gunoi reciclabil” 
instalată în holul liceului.

În urma tuturor acestor acțiuni 
interprinse, soldate cu rezultate îm-
bucurătoare, pot afirma cu certitudi-
ne că „SE POATE !!!”. 

Schimbarea începe cu noi! Deci 
să nu amânăm această schimbare 
pentru mâine!

Nu uita – un mediu curat începe 
cu tine!

Schimbarea începe cu tine!
Natalia Haralampie, Învățătoare la clasele primare, 

șefa Secției diriginților de la clasele primare Instituția Publi-
că Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Mun. Chișinău
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Comportamentul eco-respon-
sabil este o stare de spirit care se 
referă în primul rând la adoptarea 
unor gesturi simple, aparent mici dar 
care au efecte majore, în vederea re-
ducerii cantităţii gazelor cu efect de 
seră din atmosferă, a cantităţilor de 
poluanţi, deșeuri, ape uzate și redu-
cerea consumului de apă, energie, 
materiale. Pentru a limita impactul 
negativ asupra mediului, trebuie să 
fim capabili să luăm anumite decizii 
atât individuale, cât și de grup. Pla-
neta nu are un plan B, deșeurile nu 
ţin cont de graniţe, iar problemele de 
mediu afectează întreaga Planetă! 
Gimnaziul cu profil teatral ”Ion Luca 
Caragiale” participă în cadrul proiec-
tului "Oraș curat cu e-Deșeuri reci-
clat" și elevii au început să colecteze 
e-Deșeuri. În cadrul proiectului, chiar 
de 14 aprilie - Ziua Internaţională a 
Reciclării, elevii ghidaţi de profesori 
au început campania de informare 
despre E-deșeuri și au deschis Staţia 
de reciclare, invitând pe toţi să scoată 
deșeurile de echipament electronic și 
electrocasnic ”la plimabare”. La fie-
care sfârșit de săptămână se desem-
nează cel mai activ AMBASADOR al 
RECICLĂRII. Elevii au organizat cea 
mai ECO conferinţă RERERE DEEE 
(REduce, REpară, REfolosește, RE-
cicleză Deșeurile de Echipamente 
Electrice și Electronice), unde au vor-
bit despre DEEE-uri, au explicat de 
ce este important să reciclăm, cum 
poluează mediul înconjurător aceste 
deșeuri și care ar fi soluţiile.  Î n 

perioada 15-26 aprilie, toate clase-
le de elevi, împreună cu părinţii, au 
participat la concursul de colectare a 
deșeurilor de echipament electric și 
electrocasnic: DE LA MIC ȘI MARE, 

DUCEM E-DEȘEURILE LA RECI-
CLARE.  

Colectând au transformat E-de-
șeurie în puncte și au câștigat: 

Premiul MARE - clasa a III-a 
(1048 e-deșeuri, 5840 puncte). 

Locul I - clasa a I-a (264 e-deșe-
uri, 2495 puncte). 

Locul II- clasa a VI-a (113 e-deșe-
uri, 790 puncte). 

Locul III - clasa a II-a (37 e-deșe-

uri, 345 puncte). 
Menţiune - clasa a VIII-a (32 e-

deșeuri, 180 puncte), clasa a IV-a (20 
e -deșeuri, 175 puncte). 

Împreună au reciclat 2277 e-de-
șeuri. Ambasadorii Reciclării sunt : 

Ermoliuc Amelia, Profire Petru, Mir-
ca Denis, Valeria Ciumacenco, Adina 
Cojocaru, Denis Cojocaru, Gherghi 
Vera, Verdeș Ana-Maria.   

Mulţumim elevilor, părinţilor și 
profesorilor pentru implicarea în cea 
mai amplă campanie de inforrmare și 
colectare a DEEE-urilor. 

Schimbarea începe cu fiecare 
dintre noi!

Salvăm Planeta,  
susținem RECICLAREA!
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De avantajele certificării clădirilor conform standar-
delor de mediu beneficiază toţi participanţii procesului 
de construcţie: dezvoltători, investitori, proiectanţi, an-
treprenori și fără îndoială beneficiarii finali ai clădirii și 
angajatorii lor. 

Pentru fiecare categorie de participanţi beneficiile 
diferă. Astfel, arendatorul beneficiază de posibilitatea 
creării unui mediu mai confortabil pentru lucrători, de 
majorarea productivitatea muncii, de economisirea chel-
tuielilor de exploatare, de consolidarea reputaţiei pe pia-
ţă și de contribuția la dezvoltarea socială corporativă. 

Dezvoltătorul obţine beneficiu de marketing pe pia-
ţă, posibilitatea mai rapidă de a vinde sau a transmite 
în arendă clădirea, de majorarea ratei de capitalizare, de 
atragerea fondurilor suplimentare, de asigurarea fluxului 
stabil și solvent de arendatori. 

Investitorul în primul rând reduce riscul uzurii mo-
rale ale activelor, de creștere a preţurilor la resursele 
energetice și îmbunătăţirea imaginii corporative. 

Pentru arhitecţi, proiectanţi, ingineri și antreprenori 
participarea într-un proiect certificat conform standarde-
lor internaţionale reprezintă o confirmare la nivel inter-
naţional a competenţei lor, a calităţii soluţiilor de proiec-
tare și un avantaj competitiv adiacent. 

Pentru stat standardele de evaluare ecologică a 
construcţiilor reprezintă un mecanism de implementare 
a tehnologiilor inovatoare și a unui suport în realizarea 
legislaţiei în domeniul mediului, precum și un mecanism 
de îmbunătăţire a mediului ambiant. 

În raportul Consiliului Mondial al Construcţiilor 
Ecologice (The Business Case for Green Building) din 
2013 sunt prezentate date despre costurile suplimenta-
re a construcţiilor cu utilizarea standardelor ecologice. 
Astfel, suplimentul de cost „verde” într-o construcţie eco-
logică constituie de la 0,4% până la 12,5% din investi-
ţiile sumare în construcţie. Precum adaosul de 12,5% 
corespunde unui proiect cu o emisie de carbon egală cu 
zero (zero carbon). Unele cercetări confirmă că bugetul 
construcţiei unei clădiri ecologice poate fi pe deplin în-
cadrat într-un buget standard ca pentru un proiect cu o 
specificaţie ordinară. 

TIPuRI DE PRoGRAME DE CERTIFICARE  
EColoGICĂ A CoNSTRuCŢIIloR 

În Europa sunt utilizate trei tipuri de programe de 
certificare: programul american LEED (The Leadership 
in Energy & Environmental Design) elaborat în 1998 de 

Programe de certificare 
ecologică a construcțiilor — 
soluții pentru un oraș inteligent 

Constantin CODREANU, 
Doctor în tehnică, 
conferențiar universitar

Programele de certificare ecologică a construcţiilor există de peste 20 de 
ani. 21 de ţări au propriile sale programe de evaluare, acestea diferă unul 
de altul din cauza diferenţelor culturale şi climatice, dar toate au un singur 

scop – urmărirea durabilităţii.  
Astăzi, construcţiile ecologice devin o tendinţă tot mai evidentă, numărul de 
clădiri certificate la nivel mondial anual creşte cu 35-50%, dar nu şi în Republica 
Moldova, unde la moment nu există legi privind certificarea clădirilor, a unui 
mecanism şi concept pentru punerea sa în aplicare, precum şi evaluarea clădirii, 
ţinând cont de componenta ecologică, de mediu. În lipsa certificării clădirilor 
este foarte dificil de a determina calitatea construcţiei şi a obiectului în general şi 
numai prezenţa certificatului va oferi posibilitatea de a compara diverse clădiri 
după gradul ecologic şi va garanta anumite beneficii ecologice clar specificate. 

viziunEa ExpErtului
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către United States Green Building Council (USGBC, 
www.usgbc.com), programul britanic BREEAM (Bri-
tish Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method, www.breeam. org), implementat 
în 1990 și programul german DGNB (German Sustai-
nability Building Council). Programul german este un 
program de certificare apărut recent care este bazat pe 
6 categorii: ecologie, economie, societate și cultură, func-
ţionalitate, tehnici de calitate, procese și teritoriu. Con-
ceput în baza reglementărilor și normelor în construcţie 
locale, programul german estimează eficienţa generală 
și ciclul de viaţă al clădirii, dar nu și valorile individuale. 

Programele de certificare diferă în evaluarea cunoș-
tinţelor, și de regulă, ţările cu reglementări și norme în 
construcţii mai stricte au un program de certificare eco-
logică a clădirilor mai exigent (în Europa reglementările 
în construcţii sunt mai dure decât în SUA). De exemplu, 
conform evaluării BREEAM Centre, clădirile care au 
obţinut „Platinum” conform evaluării LEED (USGBC), 
conform evaluării BREEAM vor obţine numai locul 2 în 
clasament („Very Good”). 

Se consideră că BREEAM are un criteriu de evalua-
re mai strict, în același timp, BREEAM mai ușor se adap-
tează la condiţiile locale, în timp ce LEED este strâns 
legat de standardele în construcţii din SUA. 

În afara ţării unde a fost elaborat programul de certi-
ficare, acesta trebuie să fie adaptat la specificul ţării și la 
regulamentele în vigoare. Toate programele includ para-
metri similari: aspecte teritoriale, apă, energie, materiale 
și calitatea aerului din interior. 

La moment are loc procesul de elaborare a valorilor 
comune pentru programele de clasament în cadrul Ali-
anţei pentru Construcţii Durabile (Sustanable Building 
Alliance –SBA), cu sediul în Paris. 

Toate programele de certificare menţionate mai sus 
au un caracter voluntar. Cu toate acestea, în SUA acum 
se desfășoară procesul de includere în reglementările și 
normele în construcţii ale standardelor LEED. Astfel, re-
cent a fost elaborat codul în construcţii – International 
Green Construction Code, elaborat de Consiliul Inter-
naţional de Reglementare (International Code Council), 
care corespunde sarcinilor stabilite de realizare până în 
2030 și obţinerii unui nivel de emisii de bioxid de carbon 
egal cu zero (C-zero). 

Până la implementarea programului LEED, în indus-
tria construcţiilor nu a existat un standard pentru deter-
minarea ce este un proiect eficient energetic și ecologic 
pur. De la momentul implementării în 1998, programul 
LEED s-a extins și la moment este utilizat pentru clădiri-
le noi, la reconstrucţia clădirilor existente, la proiectarea 
infrastructurii clădirii și a stilobatului, la efectuarea fini-
sării interioare etc. Astfel, ultima, a patra versiune LEED 
din anul 2015, conţine cinci clase de certificare: 
1) Proiectarea construcţiilor (Building Design and 

Construction, LEED BD+C); 
2) Design interior și construcţii (Interior Design and 

Construction, LEED ID+C); 
3) Lucrări de construcţie și mentenanţă (Building Ope-

rations and Mentenance, LEED O+M); 
4) Dezvoltare teritorială (Neighborhood development, 

LEED ND); 

5) Proiectarea și construcţia clădirilor rezidenţiale 
(Homes, LEDD Homes). 
Proiectarea construcţiilor (Building Design and 

Construction) cuprinde 6 obiecte de certificare: clădiri 
noi (New Construction), fundaţia și carcasa (Core and 
Shell), comerţul cu amănuntul (Retail), depozite și cen-
tre de distribuţie (Warehouse and Distribution Centers), 
hoteluri (Hospitality), școli (Schools), centre de date 
(Data Centers), asistenţă medicală (HealthCare). LEED 
New Construction reprezintă un program de clasament 
pentru construcţia de noi obiecte sau pentru executarea 
proiectelor mari în clădirile existente. Ea cuprinde 34 
puncte de bază și 69 de puncte suplimentare care pot fi 
obţinute în dependenţă de tipul proiectului. 

Design interior și construcţii (Interior Design and 
Construction) cuprinde 3 obiecte de certificare: interior 
comercial (Commercial Interiors), comerţul cu amănun-
tul (Retail) și hoteluri (Hospitality). 

Lucrări de construcţie și mentenanţă (Building Ope-
rations and Mentenance) cuprinde 6 obiecte de certifica-
re: clădiri existente (Existing Buildings), școli (Schools), 
comerţul cu amănuntul (Retail), centre de date (Data 
Centers), hoteluri (Hospitality), depozite și centre de dis-
tribuţie (Warehouses and Distribution Centers). 

Dezvoltare teritorială (Neighborhood development) 
cuprinde 2 obiecte de certificare: plan (Plan) și proiectul 
de construcţie (Built Project). 

Cu toate că programul LEED iniţial a fost elabotrat 
pentru piaţa americană, ea este destul de flexibilă și a gă-
sit aplicare în 41 de ţări din lume, printre care Canada, 
Mexic, Marea Britanie, Germania, Brazilia, India și China. 

LEED poate fi aplicat în mod eficient atât pentru 
construcţii imobiliare comerciale, cât și pentru cele rezi-
denţiale, și include o evaluare a tuturor fazelor de lucru 
asupra proiectului – proiectarea, construcţia, finisarea, 
selectarea arendașului etc. Certificarea LEED în astfel 
de direcţie cum este utilizarea și dezvoltarea teritoriului, 
permite de a analiza impactul pe care îl are o clădire sau 
alta asupra mediului. 

Odată cu lansarea standardului LEED v.3 în 2009, 
programul a început să utilizeze alocarea de puncte pen-
tru unul sau altul parametri ai clădirii cu aplicarea coe-
ficienţilor. 

În dependenţă de numărul de puncte acumulate se 
determină unul din tipurile de certificate atribuite de că-
tre programul LEED – Standard, Silver, Gold sau Plati-
num. Spre deosebire de BREEAM, LEED nu utilizează 
diferite programe de evaluare pentru diverse ţări. Cu 
toate acestea, simplitatea programului și adaptabilitatea 
lui ușoară la majoritatea particularităţilor locale de pro-
iectare, permite de a aplica cu succes programul LEED 
la nivel mondial, oferind participanţilor pe piaţa de con-
strucţii posibilitatea obţinerii unei evaluări profesionale 
și independente pentru orice obiect de imobil. 

Cea mai inferioară treaptă de certificare LEED se 
numește certificare simplă LEED. Pentru obţinerea cer-
tificatului pentru această treaptă este necesar de a acu-
mula 40 de puncte. 

Următoarea treaptă este „Silver” (50 de puncte), ur-
mează „Gold” (60 de puncte), iar treapta superioară este 
„Platinum” (80 de puncte). 
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În Europa cel mai des 
este utilizată metoda de 
evaluare a ciclului de viaţă 
(life cycle analysis – LCA), 
care face parte din seria de 
standarde europene Envi-
ronmental Product Decla-
ration (EPD). 

Directiva UE privind 
construcţia și eficien-
ţa energetică (European 
Union’s Energy Performan-
ce of Buildings Directive) 
impune ca toate clădirile 
să fie etichetate în funcţie 
de consumul de energie, 
care va informa consuma-
torii și va influenţa asupra 
dezvoltării de mai departe 
a ramurii. 

De asemenea diferă 
esenţial punctajul atribuit 
pentru diverse categorii. 

CATEGoRIIlE DE CREDITE 
ACoRDATE DE PRoGRAMul lEED 

Programul LEED, v.4 include 6 categorii, cerinţele 
cărora trebuie să fie îndeplinite pentru a atinge cel mai 
inferior nivel din clasamentul programului. 

Categoria Sustainable Sites (Terenuri ecologice de 
construcţii pentru dezvoltare durabilă) – maximum 14 
puncte. Cerinţele Agenţiei Federale pentru Protecţia Me-
diului din SUA (EPA) includ controlul eroziunii solului 
și a precipitaţiilor abundente. Puncte suplimentare sunt 
acordate pentru construcţii în zone ecologice durabile, 
pentru disponibilitatea transportului, reducerea zonelor 
construite (pentru obiectele noi construite), reglarea de-
bitului apei de ploaie și reducerea zonelor asfaltate ale 
construcţiei, precum și reducerea sarcinilor de iluminat 
în zona construită și impactul lor asupra zonelor adia-
cente. 

Categoria Water Efficiency (Eficienţa apei) – maxi-
mum 12 puncte. Această categorie include irigarea efi-
cientă a spaţiilor verzi, curăţirea inovativă a apelor uzate 
și reducerea consumului de apă la exploatarea clădirii. 
Pentru obţinerea acestor puncte sunt utilizate diferite 
metode de utilizare a apei de ploaie, de asemenea ele pot 
fi acordate pentru utilizarea pisoarelor și vaselor de WC 
cu un consum redus de apă. 

Categoria Energy and Atmosphere (Energie și me-
diu) – maximum 35 de puncte. Cerinţele preliminare 
includ comissing-ul fundamental, reducerea agenţilor 
frigorifici cu hidrocloruri utilizaţi în instalaţiile frigorifi-
ce și executarea cerinţelor minime expuse în standardul 
ASHRAE 90.1 de eficienţă energetică și conservare a 
energiei din clădiri. Până la 10 puncte pot fi acordate la 
optimizarea consumurilor de energie din clădire. Înce-
pând cu anul 2007 toate proiectele certificate conform 
LEED trebuie să obţină cel puţin 2 puncte în această ca-
tegorie. Punctele suplimentare în această categorie sunt 

acordate pentru utilizarea sur-
selor regenerabile de energie, 
de exemplu a panourilor foto-
voltaice, eliminarea completă 
din utilizare a agenţilor frigo-
rifici care au la bază hidrocar-
bofluorclorură (HCFC), comis-
sing suplimentar și majorarea 
posibilităţilor pentru control și 
verificarea tuturor parametri-
lor de sistem. 

Categoria Materials and 
Resources (Materiale de con-
strucţii și resurse) – maximum 
20 de puncte. Cerinţele preli-
minare includ depozitarea și 
păstrarea precum și colecta-
rea și transportul de materii 
prime pentru reciclare. Puncte 
pot fi acordate pentru utiliza-
rea deșeurilor din construc-
ţii, precum și a materialelor 
care se reproduc ecologic (de 

exemplu, bambus), materiale locale, care sunt produse în 
apropiata vecinătate a construcţiei, precum și utilizarea 
lemnului certificat. 

Categoria Indoor Environmental Quality (Calitatea 
mediului din incinta clădirii) – maximum 18 puncte. 
Această categorie include cerinţe pentru controlul după 
fumat, precum și punerea în aplicare a cerinţelor stan-
dardului ASHRAE 62.1 „Ventilaţia și norme de calitate 
a aerului din incinta încăperilor”. Puncte suplimentare 
sunt acordate pentru majorarea eficienţei instalației de 
ventilaţie, controlul calităţii aerului în timpul construcţi-
ei, utilizarea de materiale cu un conţinut scăzut de aditivi 
nocivi și clei, care elimină substanţe organice volatile, 
stabilirea controlului asupra eliminării în atmosferă a 
substanţelor chimice nocive, confort termic, îmbunătăţi-
rea controlului automat al instalațiilor de încălzire, cli-
matizare și ventilaţie, majorarea cotei de utilizare a ilu-
minatului natural. 

Categoria Innovation (Inovaţie în procesul construc-
ţiei) – maximum 5 puncte. Până la 5 puncte pot fi acor-
date pentru performanţe excepţionale și care depășesc 
cerinţele de bază pentru programul LEED sau pentru o 
abordare inovatoare, pentru care în categoriile de bază 
nu sunt luate în considerare. 

Încă un punct suplimentar este acordat dacă unul 
din membrii grupului de proiectanţi este un expert acre-
ditat în programul LEED (LEED Accredited Professio-
nal). 

Echipa de proiectare identifică punctul posibil con-
form cerinţelor LEED și începe colectarea informaţiei, 
precum și efectuarea calculelor necesare pentru execu-
tarea cerinţelor de reglementare conform LEED. Obiecti-
vele care trebuie atinse, precum și strategia de a le atinge 
pentru acordarea punctelor este inclusă în proiect și, de 
asemenea, este perfectată în fazele ulterioare ale proiec-
tului. 

Întocmirea documentaţiei constă în completarea 
formularelor pentru a îndeplini condiţiile necesare con-

Autorul este Preşedinte al Comitetelor Tehnice: G.02 „In-
stalaţii electrice, de automatizare, semnalizare şi telecomu-
nicaţii” din cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, 
CT-49 “Eficiența energetică a clădirilor” şi CT-45 “Electroener-
getica” din cadrul INS- Institutului Naţional de Standardizare. 

Este autor şi coautor a documentelor normative în con-
strucţii, după cum urmează: 

NCM G.01.01.2016 “Proiectarea alimentării cu energie 
electrică a întreprinderilor industriale“, NCM G.01.02.2015 
„Proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice în clădirile loca-
tive şi sociale”, NCM G.01.03.2016 „Dispozitive electrotehnice”, 
NCM G.02.01.2017 “Rețele (sisteme) de comunicații electro-
nice, instalații de automatizare şi semnalizare pentru clădiri 
şi construcții“ şi NCM G.02.02.2018 “Amenajarea protecției 
clădirilor şi construcțiilor contra trăsnetului“. Preocupat de 
adaptarea, revizuirea şi aprobarea standardelor europene din 
domeniile date. 

Autor a manualelor „Instalaţii şi reţele electrice ale clădiri-
lor”, ed. Tehnica-Info, 2015; „Bazele metrologiei, standardizării 
şi măsurărilor electrice”, ed. Tehnica-Info, 2010-2015*, „Элек-
трическое освещение”, ed. Tehnica-Info, 2013 şi „Metodolo-
gia auditului energetic industrial”, ed. Tehnica-Info”, 2011.
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form LEED, precum și a formularelor în care se indică 
punctele suplimentare care ar putea obţine proiectul. 
Această documentaţie este transmisă la USGBC prin in-
termediul unui site dedicat. Formularele completate sunt 
verificate de către un recenzent independent, după care 
este stabilit punctajul total. În conformitate cu LEED de 
obicei sunt certificate clădirile noi. Pentru o construcţie 
deja finisată este dificil de a obţine un certificat LEED, 
deoarece o mare parte din criteriile LEED se referă la 
procesul de construcţie. 

Programul BREEAM admite certificarea obiectelor 
construite în faza de exploatare, însă în acest caz este 
imposibilă obţinerea punctajului maximal. Certificatele 
sunt emise de către organizaţiile autorizate – Consiliul 
US Green Building și Institutul Britanic BRE Global. O 
condiţie obligatorie pentru obţinerea unui certificat este 
implicarea în proiectarea și construcţia clădirii a unui 
consultant acreditat LEED sau BREEAM. Procesul de 
certificare presupune participarea activă a dezvoltătoru-
lui, deoarece ţinând cont de cerinţele programului ales 
de certificare trebuie să fie elaborate toate soluţiile – în-
cepând de la arhitectură și amplasarea clădirii și termi-
nând cu metoda de reciclare a deșeurilor din construcţii. 

obIECTIvElE PRoGRAMuluI lEED 

Obiectivele programului LEED sunt denumite în 
continuare „Categorii de impact”. Comitetul de coordona-
re LEED a elaborat pentru aplicare în practică șapte ca-
tegorii de impact. Aceste categorii de impact răspund la 
întrebarea „Ce ar trebui să realizeze un proiect LEED?”. 
Iată aceste răspunsuri: 

  contribuţia inversă la schimbările climatice globale; 
  consolidarea individuală a sănătăţii umane și a bu-

năstării; 
  protecţia și regenerarea resurselor de apă; 
  protecţia, consolidarea și regenerarea biodiversităţii 

și a serviciilor ecosistemice; 
  promovarea ciclurilor sustenabile și regenerative 

pentru resursele de materiale; 
  construirea unei economii verzi; 
  consolidarea echităţii sociale, justiţiei de mediu și a 

calităţii vieţii comunitare. 

Figura 1 - Modul în care sunt utilizate categoriile de impact 
pentru a evalua fiecare credit în sistemul de clasament LEED

Acordarea de puncte în LEED se efectuează în baza 
creditelor, care contribuie semnificativ la realizarea obiec-
tivelor de sistem. Fiecare dintre creditele LEED este eva-
luat în mod independent, de-a lungul fiecăreia dintre cele 
șapte categorii, într-un format de tip matrice (figura 1), cu 
creditele dispuse pe linii, categoriile de impact pe coloane 
și asocierile între credite și categoriile de impact ca celule 
individuale la intersecţia lor. Pentru fiecare celulă, o asoci-
ere între categoria de credite și impact este determinată și 
are o pondere care depinde de legătura specifică a acestei 
asocieri, adică de rezultatul de pondere. O celulă cu un „0” 
indică faptul că nu există nici o asociere între rezultatul 
creditului și categoria de impact. 

La nivelul coloanei, fiecare categorie de impact este 
apoi ponderată în raport cu celelalte categorii de impact 
(adică un impact – o categorie de pondere). Aceste pon-
deri sunt stratificate până la fiecare din asocieri și nor-
malizate pentru a oferi în final 100 de puncte pe linie.

CoSTul ŞI TERMENul DE CERTIFICARE 

Se consideră, că certificarea LEED majorează cos-
tul construcţiei. În realitate, experienţa demonstrează că, 
de obicei, proiectele cu certificare minimă sau cu certifi-
care Silver conform LEED nu majorează costul proiec-
tului. Certificarea la treptele Gold și Platinum majorează 
costul proiectului la etapa construcţiei. Integrarea timpu-
rie a procesului de certificare LEED permite de a reduce 
aceste costuri suplimentare. 

Aceasta înseamnă că problemele de inginerie, inclu-
siv modelarea la calculator, calculele universale, trebuie 
să fie discutate la etapele iniţiale de proiectare pentru a 
avea posibilitatea de obţinere a unui număr maximal de 
puncte, precum și datorită faptului că a devenit mult mi 
dificil de a îmbunătăţi sistemul și a primi puncte supli-
mentare prin depășirea noilor cerinţe ale standardelor. 
Pentru ingineri și arhitecţi, devine necesar de a fi impli-
caţi în soluţiile privind LEED practic din prima zi de lu-
cru asupra proiectului. 

Certificarea conform sistemului LEED începe cu în-
registrarea proiectului pe site-ul USGBC (se recomandă 
de efectuat până la faza iniţială a proiectului). Costuri-
le de certificare LEED depind de proiect, dar în medie, 
această sumă este de până la 2000 USD pentru un pro-
iect. 

Costul certificatului se compune din trei componen-
te: contribuţia achitată organizaţiei autorizate, plata ser-
viciilor consultantului, precum și plata pentru realizarea 
cerinţelor sistemului ales de certificare. În majoritatea 
cazurilor costul primilor două componente constituie 
nu mai puţin de 5 și nu mai mult de 30 USD per me-
tru pătrat suprafaţă comună și depinde de complexitatea 
proiectului. Deseori această valoare oscilează în jurul 
12 USD pentru metru pătrat. Cheltuielile pentru a tre-
ia componentă pot atinge 10-12% din costul întregului 
proiect. Investiţiile necesare pentru certificare sunt recu-
perate în termen de 3-7 ani, datorită consumului redus 
de energie a obiectului și optimizarea caracteristicilor de 
exploatare (reducerea statelor, personalului de serviciu, 
majorarea duratei de viaţă a echipamentului etc. Este 
necesar de luat în considerare majorarea capitalizării 
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obiectului certificat, care constituie aproximativ 15-25%. 
Procesul de certificare, de regulă, întotdeauna coincide 
în timp cu etapele de proiectare și de construcţie. În plus, 
este necesar de aproximativ 2 luni pentru a pregăti docu-
mentaţia, două săptămâni pentru elaborarea raportului 
final și aproximativ o lună pentru examinarea cererii de 
către organizaţia de certificare. 

Sistemul de formare pentru LEED se face la diferi-
te seminare, precum și prin intermediul unor programe 
specializate. 

DIFERENŢE DINTRE  
STANDARDElE lEED ŞI bREEAM 

Certificatul BREEAM este tipărit în format de carte, 
iar certificatul LEED – în format de album. 

BREEAM și LEED sunt ca două limbaje diferite 
care vorbesc despre unul și același lucru. Diferenţele din-
tre standarde rezultă din istoria dezvoltării acestora. De 
aici și toate diferenţele : LEED este un standard mai mult 
comercial, concentrat pe consumurile de energie și apă. 
BREEAM este un standard mai mult știinţific, care vizea-
ză o gamă largă de probleme de mediu. O altă diferenţă 
importantă constă în nivelul cerinţelor minime. În LEED 
ele sunt destul de stricte și clădirile la nivel inferior de 
certificare LEED pot fi ușor comparate între ele. BRE-
EAM este un sistem flexibil : două clădiri diferite care au 
fost certificate BREEAM se pot deosebi esenţial după un 
set de parametri de mediu. 

Diferenţele practice dintre LEED și BREEAM: 
  la certificarea LEED documentele sunt acceptate 

numai în limba engleză în unităţi metrice imperiale; 
  la certificarea BREEAM documentele pot fi depuse 

și în limba de stat (de către evaluator). 
În cazul certificării BREEAM rolul evaluatorului 

(specialistului acreditat) este strict reglementată, iar în 
cazul certificării LEED rolul evaluatorului se reduce la 
consulting și la gestionarea procesului de certificare. În 
plus, LEED reglementează strict utilizarea standardelor 
americane și a sistemelor de certificare a materialelor, 
ceea ce nu poate fi spus de BREEAM, care este bazat pe 
utilizarea standardelor locale. 

Pentru BREEAM probele sunt colectate și pregătite 
de către evaluatori certificaţi, care compară probele cu 
criteriile de evaluare și le transmit pe acestea la BRE-
EAM, care apoi efectuează evaluarea finală și eliberează 
certificatul. 

În cazul cu LEED, procedura în mare măsură este au-
tomatizată: documentele necesare sunt încărcate pe site-
ul Consiliului American pentru construcţii verzi USGBC, 
care o verifică și o punctează. Utilizarea profesioniștilor 
certificaţi deși se recomandă, nu este obligatoriu. 

În cazul în care clădirea a fost apreciată cu notă 
înaltă conform sistemului LEED, probabil, ea va primi o 
apreciere bună și conform sistemului BREEAM. Relaţia 
inversă nu este întotdeauna adevărată. 

În sistemul LEED există punctaj obligatoriu și sche-
ma acordării acestuia, de obicei, este mai puţin dificilă de-
cât la BREEAM. Obiectivele stabilite de BREEAM, dese-
ori au la bază tehnologii sau soluţii concrete, în timp ce 
la LEED este mai mult utilizată practica de indicare a in-

tenţiilor și acordarea libertăţii în activitatea proiectanţilor. 
În general, sistemul LEED este mai puţin strict de-

cât BREEAM. Proiectanţii au mai multă libertate la în-
deplinirea cerinţelor standardelor cerute la discreţia sa 
proprie, în locul utilizării simple a tabelelor de referinţă. 
Aceasta înseamnă că metodele de calcul utilizate sunt 
mai stricte și ca urmare, pentru confirmarea evaluării 
este necesar de a efectua un volum mai mare de lucru. 

Programul LEED este axat pe confortul utilizatori-
lor, problemele interne de poluare, efectul punţii termice 
și este optimizat pentru clima în care este utilizată venti-
laţia mecanică și climatizarea aerului, iar infrastructura 
existentă încurajează utilizarea electromobilelor. Aceas-
ta acoperă, de asemenea, unele probleme care lipsesc 
în programul BREEAM, unde în vigoare este legislaţia 
Marii Britanii, cum ar fi controlul poluării mediului cu 
fum de ţigară. 

Programul BREEAM acordă o mare atenţie siguran-
ţei pietonilor și bicicliștilor și prevede mult mai multe lo-
curi de parcare pentru bicicliști. Acesta acordă mai multă 
atenţie problemelor de utilizare a apelor și a zgomotului 
în comparaţie cu LEED. 

CoNCluZII 

Obţinerea certificatului conform programului LEED 
sau BREEAM valorează mai mult decât o simplă respec-
tare a codurilor naţionale. Construcţia certificată ca re-
zultat având următoarele avantaje: 

  consum redus de energie și reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon; 

  consum redus de apă; 
  un confort mai bun și o calitate mai bună a mediului; 
  o imagine corporativă mai bună. 

În orice caz, în scopul obţinerii unei note înalte de 
evaluare – Gold sau Platinum pentru LEED, Excellent 
sau Outstanding pentru BREEAM se necesită o aborda-
re interdisciplinară integrată, începând cu faza de proiec-
tare conceptuală. 

Proiectanţii instalației HVAC, electricienii trebuie să 
fie implicaţi din start în proces, să ia decizii și să efectue-
ze evaluări la fazele de elaborare a proiectului. 

Arhitectul nu mai este un maestru absolut, pentru 
care valoarea este doar o formă. În cadrul noului pro-
gram, influenţa pe care o va avea soluţia inginerului-pro-
iectant la etapa proiectării crește dramatic, ca și cerinţe-
le de standardizare pe care se bazează acest program. 
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  Raportul susţine că soluţiile 
economiei circulare pentru 
materiale plastice ar trebui să 
se concentreze pe eliminarea 
materialelor plastice de unică 
folosinţă și pe gestionarea mate-
rialelor plastice de lungă durată, 
inclusiv cele utilizate în vehicule 
și construcţii;

  Din cantitatea totală de deșeuri 
plastice generate în perioada 
anilor 1950 și 2015, doar  10% 
au fost reciclate, din cauza lipsei 
sistemelor de reciclare și a non-
profitabilităţii reciclării materia-
lelor plastice;

  Raportul solicită o schimbare 
de paradigmă a comportamen-
telor și culturii legate de pro-
ducţia și consumul de materiale 
plastice.
În luna mai curent, Programul 

de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii 
Globale de Mediu  a publicat un ra-
port, care descrie experienţele SGP 
și lecţiile învăţate despre manage-
mentul materialelor plastice prin 
prezentarea unor studii de caz des-
pre  implementarea economii circu-
lare în 10 ţări:    .

Deșeurile din plastic reprezintă 
o ameninţare tot mai mare pentru 
mediu, economie și bunăstarea uma-
nă. Din cauza lipsei sistemelor de 
reciclare și a non-profitabilităţii reci-
clării materialelor plastic, doar apro-
ximativ 10% din deșeurile de plastic 
generate între anii 1950 și 2015 au 
fost reciclate. 

Aproximativ 330 de miliarde de 
pungi de unică folosinţă din plastic 
sunt produse în fiecare an și tind să 
fie folosite doar câteva ore înainte de 
a fi aruncate. În total, circa 4,900 mi-
lioane de tone de materiale plastice - 
peste trei sferturi din cantitatea tota-
lă produsă vreodată, au fost aruncate 
în depozitele de deșeuri sau în restul 
mediului - și se așteaptă ca până în 
2050 să crească până la 12 miliar-

de tone, dacă nu se întreprind  mă-
suri urgente. Unele tipuri din plastic 
au nevoie de peste 500 ani ca să se 
descompună. Fiecare minut al zilei 
echivalentul conţinutului unui cami-
on de gunoi plin de plastic ajunge 
în oceane; până în 2050 este de aș-
teptat să crească la patru pe minut. 
Până atunci, se prevede că vor exista 
mai multe materiale plastice, în gre-
utate, decât peștii din mări. Într-ade-
văr, se găsește deja peste tot, chiar 
și în gheaţa din Marea Arctică și în 
cea mai profundă fantă a oceanului 
din lume.

Potrivit raportului, materialele 
plastice contribuie în mod semni-
ficativ la emisiile de gaze cu efect 
de seră (GES) și la schimbările cli-
matice, De exemplu, extracţia și 
prelucrarea combustibililor fosili ca 
materii prime din materiale plastice 
emit dioxid de carbon (CO2), iar ar-
derea materialelor plastice rezidu-
ale a emis 390 milioane de tone de 
CO2 în 2012. În plus, deșeurile de 
plastic afectează și sistemele de apă 
dulce din lume, consecinţele fiind 
fatale pentru pești, păsări marine și 
mamifere marine.

Raportul menţionează că abor-
darea economiei circulare poate 
contribui, de asemenea, la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă 
(ODD), în special:

  ODD 12 (consum și produc-
ţie responsabilă), care include obiec-
tive privind: obţinerea unui manage-
ment durabil și utilizarea eficientă 
a resurselor naturale; gestionarea 
sănătoasă a substanţelor chimice și 
a deșeurilor (obiectivul ODD 12.4); 
și îmbunătăţirea prevenirii, reduce-
rii, reciclării și reutilizării deșeurilor 
(ţinta ODD 12.5);

  ODD 8 (munca decentă și 
creșterea economică), care include 
obiectivul 8.4 de îmbunătăţire a efici-
enţei globale a resurselor în consum 
și producţie și de decuplare a crește-

„Materiale plastice și economia circulară: 
soluții comunitare”  
Raport publicat de Global Environment Facility

actualități din țărilE uE

Yoko Watanabe
Global Manager EF Small Grants Programme

Materialele plastice reprezintă o 
ameninţare tot mai mare pentru me-
diul înconjurător şi bunăstarea umană, 
care afectează în special sistemele de 
apă dulce şi resursele marine ale lumii 
precum biodiversitatea terestră şi să-
nătatea publică. Conceptul economiei 
circulare oferă o cale către un mana-
gement mai durabil al resurselor şi eli-
minarea materialelor plastice. Aborda-
rea economiei circulare contribuie, de 
asemenea, la livrarea mai multor din-
tre obiectivele de dezvoltare durabilă 
(SDG), inclusiv obiectivul 12 privind 
asigurarea unui model durabil de pro-
ducţie şi consum.  

Lansat în 1992, GEF-SGP, implemen-
tat de Programul ONU pentru Dezvol-
tare (PNUD), a sprijinit peste 22.000 de 
proiecte bazate pe implicarea comuni-
tăţii. Începând cu aprilie 2019, portofo-
liul de gestionare a produselor chimice 
şi deşeurilor din cadrul SGP a avut 714 
proiecte cu granturi GEF de peste 20,5 
milioane USD. 

Raportul intitulat "Materiale plasti-
ce şi economie circulară: soluţii comu-
nitare" descrie lecţiile învăţate legate 
de: inovaţiile şi tehnologiile bazate pe 
comunitate; parteneriate multiple; ba-
rierele de piaţă şi răspunsurile politice; 
conştientizarea şi dezvoltarea capacită-
ţilor; includerea şi excluderea socială; şi 
fezabilitatea şi durabilitatea economică. 
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rii economice de degradarea mediu-
lui; și

  ODD 14 (viaţa sub apă), a 
cărui ţintă 14.1 se concentrează asu-
pra prevenirii poluării marine cauza-
te de activităţile terestre, inclusiv re-
sturile marine, din care majoritatea 
constituie materiale plastice.

Patru dintre proiectele descrise 
în raport se concentrează pe ingine-
ria materialelor și proiectarea produ-
selor pentru a promova „3Rs" ("redu-
ce, reutilizează și reciclează"): 

1) coajă de banană ca o alter-
nativă la plastic pentru saci de trans-
port în Burundi;

2) îmbunătăţirea gestionării 
deșeurilor din plastic în sprijinul mij-
loacelor de subzistenţă marginaliza-
te ale femeilor din India; 

3) reciclarea deșeurilor din 
plastic pentru conservarea recifului 
de corali din Negril în Jamaica; 

4) o inovaţie condusă de tineri 
pentru transformarea deșeurilor de 
plastic în materiale de construcţii 

noi din Sierra Leone.
Trei proiecte se concentrează 

asupra comportamentului consuma-
torilor, ca urmare a campaniilor de 
sensibilizare și dezvoltare a capaci-
tăţilor: reciclarea plasticului condu-
să de un grup de femei care contribu-
ie la o interdicţie naţională de plastic 
în Gambia; deșeuri de plastic impli-
că în activităţi practice persoanele cu 
handicap din  Ghana; și alternative la 
pungile de plastic de unică folosinţă 
în Maldive.

Despre proiect

În Armenia, este foarte comună incinerarea 
deșeurilor menajere și municipale, pentru a reduce volu-
mul acestora atât în depozitele de deșeuri autorizate (re-
glementate), cât și în haldele ilegale. În multe comunități 
urbane și rurale, care nu au servicii de gestionare a 
deșeurilor, deșeurile menajere sunt aruncate în apă sau 
de-a lungul drumului, o practică cunoscută sub numele 
de „zbor”. Incinerarea  nereglementată a deșeurilor soli-
de prezintă un risc ridicat de emisii toxice de fum, cu pe-
ricole grave pentru sănătate. În funcție de modul în care 
sunt eliminate deșeurile din plastic și restul deșeurilor în 
gropile de gunoi, zeci de poluanți pot pătrunde în sol, apă 
și atmosferă. Acești poluanți se îndreaptă spre lanțul ali-
mentar, unde se asociază cu creșterea riscului de cancer 
și a altor efecte negative asupra sănătății

Scopul proiectului “Reduce, Reuse and Recycle: Use 
of Innovative Bar-coded Shopping Bags” este de a sprijini 
separarea, sortarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor 

în Armenia, de a promova noi oportunități de afaceri în 
industria de gestionare a deșeurilor, de a crește gradul 
de conștientizare a publicului cu privire la reciclare și re-
utilizare și de a promova educația pentru mediu. În timp 
ce proiectul este în curs de desfășurare, activitățile-cheie 
includ promovarea unei culturi de reciclare cu inițiative 
inovatoare, dezvoltarea capacităților și creșterea gradu-
lui de conștientizare, mijloacele de trai și oportunitățile 
economice de la gestionarea deșeurilor și promovarea 
politicilor. Containerele de sortare a deșeurilor au fost 
instalate în mai mult de 100 de organizații, inclusiv școli, 
universități, birouri și agenții guvernamentale. În parte-
neriat cu supermarket-urile și magazinele, proiectul a 
plasat pungi de cumpărături reutilizabile, cu coduri de 
bare, care au scopul de a stimula clienții să folosească 
saci de cumpărături de lungă durată în locul pungilor de 
plastic de unică folosință. Codul de bare urmărește utili-
zarea sacilor de către clienți și oferă puncte bonus pentru 
fiecare reutilizare. O platformă online inovatoare este, 
de asemenea, dezvoltată pentru a înregistra și raporta 

Experiența Armeniei în implementarea proiectului 
„Reduce, Reuse and Recycle:  

Use of Innovative Bar-coded Shopping Bags”
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sortarea, colectarea și transportul deșeurilor. Proiectul 
a dezvoltat materiale și programe de instruire pentru a 
spori capacitatea membrilor comunității de a gestiona 
deșeurile. Proiectul a implementat diverse activități pen-
tru a spori gradul de conștientizare a publicului, inclusiv 
evenimentele de curățare și gestionarea deșeurilor în 
timpul festivalurilor și evenimentelor cheie. 

Pentru a crea venituri suplimentare și pentru a 
spori mijloacele de trai locale, proiectul conectează 
comunitățile și companiile de reciclare, urmărind crea-
rea de noi oportunități de afaceri. Acest lucru va stimula 
comunitățile să organizeze sortarea deșeurilor și să le 
vândă întreprinderilor de reciclare, generând noi fluxuri 
de venituri. Acest proiect colaborează îndeaproape cu 
Ministerul Protecției Naturii din Armenia în baza unei 
reforme politice recent lansate pentru a reduce utilizarea 
materialelor plastice. Echipa oferă cunoștințe și experti-
ză, inclusiv informații obținute din colaborarea cu diverși 
actori în domeniul gestionării deșeurilor, pentru a furniza 
dovezi privind necesitatea unor schimbări de politici. O 
serie de ministere și municipalitatea din Erevan s-au ală-
turat inițiativei Recycle It devenind instituții beneficiare.

Rezultate

Acest proiect a introdus o nouă cultură de separare, 
sortare și reciclare a deșeurilor, o cultură de valorificare 
a resurselor, de îngrijire a sănătății și bunăstării. Aproxi-
mativ 1.200 de persoane au participat la instruiri organi-
zate, dintre care 68% au fost femei. Un director de școală 
a remarcat tendința pozitivă a faptului că elevii au început 
să se ocupe mai mult de mediul înconjurător și să-și se-
pare deșeurile. În termen de opt luni, proiectul a colectat 
15 tone de deșeuri corect sortate (aproximativ 8,7 tone 
de plastic, 5,1 tone de hârtie, 0,8 tone de metal și 0,4 
tone de sticlă), care au fost livrate la stațiile de reciclare. 
În septembrie 2018, echipa a coorganizat evenimentele 
armene pentru Ziua Mondială de Curățenie, prima dată 
când țara a participat. Mai mult de 100 de voluntari au 
ajutat la curățarea a patru sate distanțate și marginali-
zate din Armenia. După eveniment au fost transportate 
mai mult de 3 tone de gunoi la depozitele de deșeuri și 
150 de kilograme de reciclabile au fost transportate la 
stațiile corespunzătoare. Proiectul a creat patru locuri 

de muncă cu normă întreagă pentru echipă și între trei 
și patru locuri de muncă externalizate. Colectarea și li-
vrarea de materiale reciclabile stimulează, de asemenea, 
crearea de locuri de muncă la stațiile de reciclare. Alături 
de factorii de decizie politică, echipa proiectului lucrează 
la legi care reduc utilizarea resurselor naturale de către 
organizații și reduc cantitatea de deșeuri care se termină 
în depozitele de deșeuri. Echipa a prezentat proiectul și 
biroului Primului Ministru și Primăriei din Erevan pen-
tru a discuta posibilitățile de extindere a proiectului și de 
a face accesibilă întregii populații din Armenia.

lecții învățate

Este nevoie de timp pentru a înțelege că deșeurile 
reprezintă o resursă. În timpul implementării proiectu-
lui, echipa a recunoscut că armenii sunt gata să sorteze 
și să recicleze și chiar gata să plătească pentru că încep 
să înțeleagă importanța reciclării în comparație cu de-
pozitarea deșeurilor în depozitele de deșeuri sau emisi-
ile nocive de pe urma incinerării acestor deșeuri. A fost 
inițial o provocare să găsim parteneri interesați să înce-
pem sortarea în organizațiile lor, însă, după câteva luni, 

organizațiile se apropiau de echipa din proprie inițiativă. 
Se estimează că, în medie, o organizație are nevoie de 
două luni pentru a începe să sorteze corect. În unele 
cazuri, echipa s-a confruntat cu provocări în găsirea de 
furnizori adecvați și la prețuri accesibile pentru diferite-
le bunuri și servicii necesare pentru a asigura succesul 
proiectului. O altă provocare a fost că unele organizații 
nu au dorit să împărtășească informații. În aceste cazuri, 
membrii echipei au trebuit să colaboreze cu persoane in-
dividuale, pentru a le ajuta să înțeleagă importanța pro-
iectului și să distribuie informații corecte. 

Pentru a soluționa multitudinea problemelor locale, 
echipa proiectului a aplicat la diferite organizații pentru 
finanțare suplimentară și acum lucrează asupra unui nou 
proiect pentru a înființa o stație de reciclare în Armenia, 
care să poată servi diferite regiuni, să sorteze și să reci-
cleze deșeurile și să producă un produs final, stimulând 
astfel Economia circulară a Armeniei privind gestionarea 
deșeurilor. În plus, limitările legislative nu favorizează ex-
tinderea proiectului. Din acest motiv, autoritățile locale 
ajustează în prezent și actualizează regulile și reglemen-
tările la nivel de comunitate, oraș și stat.
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