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Peste 1 mie de elevi din cadrul IÎPT 
au fost instruiți în domeniul colectă-
rii selective a deșeurilor
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au colectat timp de o lună 45 406 kg 
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Stimaţi abonaţi, parteneri şi colegi!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, echipa 
Asociaţiei pentru Valorificarea Deşeurilor şi 
redacţia Revistei Managementul Deşeurilor, Vă 
adresează cele mai sincere felicitări şi urări de 
bine. Fie ca bucuria şi liniştea adusă de sfintele 
sărbători să vă însoţească pe tot parcursul anu-
lui 2020!

2019 a fost pentru Asociaţie un an dificil, 
dar în numele persoanelor dragi şi din respect 
pentru toţi cei care lupta pentru un mediu mai 
curat şi o societate sănătoasă, ne-am ambiţio-
nat să fim şi mai buni. În primul rând ne bu-
cură faptul că toate 4 numere din acest an, ale 
Revistei Managementul Deşeurilor au ajuns 
la abonaţii săi, cu noi rubrici şi experţi din di-
verse domenii. O realizare frumoasă din acest 
an este proiectul „Oraş curat cu e-Deşeu reci-
clat” implementat cu suportul Programului de 
Granturi mici Gef SGP Moldova în parteneriat 
cu ModRec, prin care am reuşit să cream 128 
puncte de colectare a e-Deşeurilor atât în mun. 
Chişinău, cât şi în întreaga ţară. Am continuat 
seria de instruiri în domeniul gestiunii eficiente 
a deşeurilor şi implementarea celor mai bune 
practici în vederea raţionalizării consumului de 
resurse. 

Pentru anul 2020, planificăm să îmbună-
tăţim constant calitatea şi spectrul serviciilor 
prestate atât pentru abonaţii revistei, cât şi pen-
tru toţi partenerii, beneficiarii şi absolut fieca-
re instituţie, care doreşte să adopte un model 
eco-responsabil de management a resurselor. 
În acest sens, în parteneriat cu specialişti ca-
lificaţi în consultanţă privind managementul 
deşeurilor, protecţia mediului, eficienţă energe-

tică, analişti, asistenţă juridică pe probleme de 
mediu, vom lansa platforma „e-Circular”, care 
va aduce laolaltă componentele Economie, 
Ecologie şi Educaţie, pentru a face posibilă 
tranziţia spre o economie circulară, orientată 
pe reducerea consumului de energie şi mate-
rii prime. Doar un model economic circular va 
asigura creşterea competitivităţii, stimularea 
inovaţiei şi creşterea economică sustenabilă, 
generând noi locuri de muncă. Scopul urmărit 
de AVD prin crearea acestei platforme este de a 
identifica împreună cu reprezentanţii business, 
reprezentanţi ai industriilor de reciclare, colec-
tare şi salubritate, ai autorităţilor publice cen-
trale şi locale, generatorii de deşeuri cele mai 
potrivite modalităţi şi acţiuni de îmbunătăţire 
a managementului deşeurilor, cât şi posibilităţi 
de a face economii la bugetul de stat, prin pre-
venirea generării deşeurilor, prin eco-design şi 
prin refolosirea produselor.

Vă doresc ca anul care vine să aducă în pri-
mul rând sănătate, multă lumină şi cât mai mul-
te proiecte cu impact pozitiv şi durabil pentru 
cetăţenii şi mediul ambiant din Republica Mol-
dova. Fie care gestiunea eficientă a deşeurilor 
să fie în acest an o prioritate, iar rolul partene-
riatelor şi a activităţilor planificate să genereze 
rezultate tangibile!

La Mulţi Ani şi Crăciun Fericit!

Cu deosebit respect,
Aurelia Bahnaru,  
Preşedinte A.O. Asociaţia pentru Valorificarea 
Deşeurilor
Director Revista “Managementul Deşeurilor”
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Un împrumut în sumă 
de 100 milioane de euro 
va fi acordat Guvernului 
Republicii Moldova de că-
tre Banca Europeană de 
Investiții (BEI). Un acord 
în acest sens, a fost sem-
nat de către ministrul Agri-
culturii, Dezvoltării Regio-
nale şi Mediului, Georgeta 
Mincu, şi reprezentantul 
Oficiului BEI, Antonio 
Castillo. Împrumutul va fi 
oferit în mai multe tranşe, 
prima constituind 25 de 
milioane de euro.

 Împrumutul BEI va 
ajuta la implementarea 
Strategiei de gestionare 
a deşeurilor 2013-2027 

din Republica Moldova, în 
implicarea proiectelor ce 
vizează modernizarea şi 
dezvoltarea sistemelor şi 
instalațiilor de gestionare 
a deşeurilor solide în opt 
regiuni din țara noastră. 
Proiectele vor asigura 
localitățile cu noi sisteme 
de colectare, instalații de 
tratare a materialelor şi a 
deşeurilor biologice şi noi 
depozite regionale sanita-
re pentru toată populația 
urbană şi pentru circa trei 
milioane de locuitori din 
mediul rural.

Suportul financiar va 
oferi un sprijin investițional 
în timp util pentru trans-

punerea legislației UE în 
sectorul de gestionare a 
deşeurilor, aşa cum este 
stipulat în Acordul de aso-
ciere Moldova-UE. Proiec-
tele vor avea drept obiec-
tiv reducerea impactului 
negativ asupra mediului şi 
sănătății oamenilor, prin 
modernizarea sistemelor 
de colectare a deşeurilor 
şi colectării separate a 
materialelor reciclabile şi 
a deşeurilor biologice, pre-
cum şi reabilitării a gropi-
lor de gunoi sau închide-
rea acestora.

Împrumutul BEI va 
finanța până la 50% din 
costurile totale ale diferi-

telor componente, cu fon-
duri rămase care vor fi fur-
nizate de Banca Europea-
nă pentru Reconstrucție 
şi Dezvoltare (BERD), 
subvenții de investiții de 
la Platforma de investiții 
de vecinătate (PNI) şi Eu-
ropa de Est pentru ener-
gie Parteneriatul pentru 
eficiență şi mediu (E5P), 
fonduri proprii care vor fi 
contribuite de autoritățile 
naționale şi beneficiarii 
finali şi asistență tehnică 
suplimentară oferită de 
alți donatori internaționali 
(precum GIZ şi Agenția 
Cehă de Dezvoltare).

100 milioane euro 
pentru Deșeurile 
din Republica 
Moldova

actualităţi pE scurt

Prima platformă autorizată pentru  
compostarea frunzelor a fost pusă în funcțiune

Poligonul are o suprafață de 0,65 ha şi este ampla-
sat în sectorul Botanica, pe teritoriul stației de epurare 
a apelor reziduale. Potrivit unui comunicat al primăriei 
Chişinău, aici vor fi depozitate frunzele uscate, iarba co-
sită în sezonul de vegetație, precum şi rumeguşul obținut 
în rezultatul îngrijirii arborilor şi arbuştilor, se notează în 

comunicat. Ulterior, toate aceste deşeuri vor fi prelucrate 
pentru obținerea unui compost organic.

Procesul tehnologic de obținere a masei organice 
constă în amestecul deşeurilor vegetale cu nămolul des-
hidratat, obținut după prelucrarea apelor uzate. Astfel, 
după fermentare se obțin îngrăşăminte organice, care vor 
fi utilizate la amenajarea rondurilor de flori, precum şi la 
plantarea arborilor din parcuri şi scuaruri. Platforma de 
deşeuri vegetale a fost creată în baza unui proiect pilot, 
realizat de Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” 
în comun cu S.A. „Apă Canal – Chişinău”.  Masa organică 
obținută va putea fi utilizată la amenajarea rondurilor de 
flori, vazelor de pe spațiile publice, precum şi la plantarea 
arborilor din parcuri şi scuaruri.

În rezultatul implementării proiectului, autoritățile 
publice locale şi-au pus drept scop: sortarea deşeurilor ve-
getale (fără plastic, hârtie etc.), securizarea perimetrului 
poligonului de depozitare (minimalizarea riscului de in-
cendii), precum şi reutilizarea nămolului rezultat în urma 
curățării apelor reziduale.
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Odată cu deschiderea celor două 
magazine Kaufland la Chişinău, în 
parcările magazinelor de pe strada 
Decebal 99/2 şi strada Mircea cel Bă-
trân 25/1, au fost instalate, în premi-
eră pentru Republica Moldova, auto-
mate de reciclat ambalaje. 

Prin intermediul acestui pro-
gram, Kaufland Moldova contribuie 
la demersurile de reducere a poluării 
şi încurajează clienţii săi să adopte o 
atitudine responsabilă faţă de mediul 
înconjurător. 

„Programul este iniţi-
at şi derulat 100% de către 
Kaufland şi aduce în utilita-
tea publică, tehnologia de 
ultimă generaţie în materie 
de protejare a mediului în-
conjurător. Noi toţi trebuie 
să ne asumăm un angaja-
ment pentru lumea în care 
trăim şi pentru generaţiile 
viitoare. Implicare face dife-
renţa şi doar împreună pu-
tem crea o lume mai bună 
pentru fiecare”, a menţionat 
Cristina Aramă, PR mana-
ger Kaufland Moldova. 

Aparatele de reciclat 
sunt self-service şi acceptă 
trei tipuri de ambalaje: PET-uri (cu vo-
lum de până la 3 litri), sticlă şi doze de 
aluminiu (cu volum de până la 1 litru). 
Containerele sunt complet tehnologi-
zate cu o capacitate de procesare a 
ambalajelor de până la 60 de recipi-
ente pe minut. La fiecare 5 produse 
reciclate, indiferent de tipul de am-
balaj - aparatul eliberează un voucher 
de reducere pentru produsele din pro-
moţiile anunţate de magazin.  

În container pot fi introduse ale-

atoriu ambalajele, fie de aluminiu, 
sticlă sau plastic, care obligatoriu tre-
buie să fie curate, nedeteriorate şi go-
lite de conţinut. Aparatul va identifica 
singur tipul de ambalaj şi îl va sorta 
şi direcţiona spre coşul corespunză-
tor fiecărui tip de material. Aparatele 
sunt dotate cu senzori de măsurare a 
gradului de umplere, senzori de miş-
care, camere de supraveghere şi linie 
de sortare. După ce se introduc cele 
5 recipiente, aparatul eliberează auto-
mat voucherul. 

În premieră pentru Republica Moldova, 
Kaufland a instalat automate 
de reciclat ambalaje!

Din 2020, 
medicamentele 
expirate vor fi 
predate farmaciilor

Începând cu anul viitor, farmaciile din țara noas-
tră vor fi asigurate de către Agenția Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale cu tomberoane speciale pen-
tru colectarea medicamentelor cu termenul expirat, 
inclusiv termometre cu mercur. În final, acestea vor fi 
distruse prin metode inofensive pentru mediu.

Autoritățile au recurs la această metodă pentru a 
curma practica aruncării la întâmplare a preparatelor 
vechi. Potrivit directorului Agenţiei Medicamentului, 
Zinaida Bezverhni, asta aduce prejudicii atât mediu-

lui, cât şi sănătății oamenilor, deoarece antibioticele 
sau medicamentele citostatice contaminează solul şi 
apa.

"Vor fi cutii sau lăzi speciale, în care pacienții vor 
putea aduce acele medicamente care stau nefolosite la 
ei acasă, care reprezintă o sursă de risc sporit pentru 
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A fost aprobat  
Programul de ecologizare a ÎMM-urilor 

La data de 27 noiem-
brie, în şedinţa Guver-
nului a fost aprobat pro-
gramul de ecologizare a 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Acesta va fi im-
plementat de către Orga-
nizaţia pentru Dezvolta-
rea Sectorului Întreprin-
derilor Mici şi Mijlocii şi 
se va desfăşura până în 
2021, cu posibilitatea de 
extindere. Bugetul pro-
gramului este de 60 de 
milioane de lei, bani alo-
caţi din bugetul de stat.

Scopul prezentului 
Program este de a promo-
va, a susţine şi a dezvolta 
capacităţile IMM-lor pen-
tru a adopta practici de 
ecologizare a proceselor 
de producere şi prestare a 
serviciilor.

 În acest context, peste 
150 de întreprinderi mici 
şi mijlocii vor beneficia de 
finanţare din partea statu-
lui pentru implementarea 
tehnologiilor şi inovaţiilor 
ecologice. De asemenea, 
aproximativ 3.000 de an-
treprenori vor beneficia de 
sprijin informaţional pri-

vind beneficiile şi principii-
le aşa-zisei economii verzi. 

Ecologizarea IMM-lor 
va oferi Republicii Moldo-
va un şir de oportunităţi, 
astfel încît să beneficieze 
plenar de Acordul de Li-
ber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (DCFTA), pre-
cum şi să atingă obiective-
le de mediu ale Agendei 
2030, adoptate de Orga-
nizaţia Naţiunilor Unite în 
2015:
  creşterea productivită-

ţii prin eficientizarea 
proceselor de produc-

ţie şi a utilizării efici-
ente a resurselor ener-
getice, materiei prime, 
crearea unui spaţiu 
pentru inovare şi valoa-
re adăugată, precum şi 
alocarea resurselor în 
conformitate cu necesi-
tăţile de producere;

  creşterea gradului de 
încredere a investito-
rilor graţie asumării 
de către Guvern a im-
plementării politicilor 
publice de reducere a 
impactului activităţii 
economice asupra me-
diului;

  extinderea accesului la 
noi pieţe datorită cere-
rii sporite pentru pro-
duse şi servicii ecologi-
ce;

  asigurarea creşterii 
economice în baza 
utilizării eficiente a re-
surselor disponibile şi 
reducerea efectelor ne-
gative asupra mediului 
şi sănătăţii.
Programul oferă  IMM-

urilor trei beneficii princi-
pale:
1. stimularea participării 

IMM-lor în acţiuni de 
ecologizare, de maxi-
mizare a impactului 
scontat şi de reducere 

a presiunii asupra me-
diului;

2. conştientizarea be-
neficiilor ecologizării 
IMM-lor în raport cu 
dezvoltarea financiar-
sustenabilă a afacerilor 
şi de protecţie a mediu-
lui înconjurător;

3. facilitarea implemen-
tării sistemelor de ma-
nagement de mediu şi 
etichetării ecologice 
pentru a asigura in-
ternaţionalizarea, pro-
movarea exporturilor, 
integrarea în lanţurile 
valorice internaţionale.
Analiza statisticilor in-

ternaţionale a demonstrat 
că IMM-le generează circa 
64% din poluarea industri-
ală, în timp ce doar 16% 
din acestea sânt angajate 
în acţiuni de mediu. Ast-
fel, o gamă de instrumen-
te şi bune practici pentru 
încurajarea „ecologizării 
IMM”-lor care sânt imple-
mentate de către statele 
membre ale Uniunii Eu-
ropene pot fi adaptate şi 
diseminate în rândul IMM-
lor din Republica Moldova, 
pentru a stimula dezvolta-
rea durabilă şi competitivi-
tatea economică internaţi-
onală.

copii şi pentru persoanele în etate. Ulterior, după ce 
vor fi umplute, aceste cutii, pachete cu medicamente 
neutilizate vor fi transportate la un depozit autorizat de 
medicamente şi vor fi distruse prin incinerare", a spus 
Zinaida Bezverhni.

Lăzile pentru medicamentele expirate vor fi am-
plasate în toate farmaciile, a subliniat Zinaida Bezverh-
ni. "Noi înțelegem perfect că sunt cheltuieli suplimen-
tare pentru farmacii şi, de aceea, am făcut un pas în în-
tâmpinare. Am elaborat aceste cutii şi le vom distribui 
gratuit farmaciilor. De aceea, vom implica toate farma-
ciile. Singurul lucru de care va fi responsabilă farmacia 
este punga de unică folosinţă şi transportarea ei cu tot 
cu medicamente", a mai adăugat ea.

Pentru reuşita acestui proiect, în paralel va fi 
inițiată o campanie de informare a populației privind 
riscurile pe care le prezintă medicamentele vechi, dar 
şi despre modul corect de colectare a acestora.
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Acum la sfârşit de an, cu certi-
tudine putem spune că s-au realizat 
lucruri frumoase şi de mult timp ne-
cesare atât pentru mediu cât şi pen-
tru sănătatea fiecăruia din noi. Timp 
de un an, locuitorii ţării s-au deba-
rasat de peste 50 tone de e-deşeuri 
(deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice), o cantitate impunătoare 
acumulată istoric prin case, oficii, de-
pozite, ogrăzi, etc.

Odată ce a fost aprobat Regula-
mentul privind deşeurile de echipa-
mente electrice şi electronice prin 
H.G. nr.212 din 2018, cu suportul 
Programului de Granturi mici GEF 
SGP Moldova şi în parteneriat cu 
compania Moldrec, A.O. Asociaţia 
pentru Valorificarea Deşeurilor a 
lansat un proiect eco-responsabil – 
„Oraş curat cu e-Deşeu reciclat”, reu-
şind să creeze infrastructura minima 
necesară pentru gestionarea corectă 
a acestor deşeuri extrem de toxice şi 
periculoase pentru mediu şi sănătate. 
Doar în mun. Chişinău, au fost insta-
late 80 tomberoane de medii dimen-
siuni plasate în incinta instituţiilor 
din sectorul public, privat şi mediul 
academic şi alte 8 tomberoane mari 
pentru exterior, 7 din ele plasate pe 
teritoriul staţiilor de alimentare BE-
MOL şi unul în cadrul companiei Ri-
olit Sistem. Pentru a uşura sarcina 

generatorilor şi deţinătorilor de deşe-
uri, am creat şi o Hartă a punctelor de 
colectare, care permite să identificaţi 
cu uşurinţă cel mai apropiat punct 
pentru colectarea e-deşeurilor. Harta 
o puteţi accesa de pe pagina https://
managementuldeseurilormd.com/

Îmbucurător este faptul, că prin 
lansarea acestei campaniei am mo-
tivat şi alţi reprezentaţi ai societăţii 
civile să se implice în acţiuni de co-
lectare a e-Deşeurilor şi de conştien-
tizare a populaţiei. Un exemplu este 
tânăra echipa de la Hai Moldova, care 
în acest an au decis să contribuie la 
debarasarea ţării de e-Deşeuri prin 
lansarea în luna septembrie a unei 
Campanii naţionale de colectare a e-
Deşeurilor. În total au fost atrase 76 
şcoli din Moldova şi 38 299 elevi, care 
au reuşit să colecteze 45 406 kg de 
e-deşeuri. Pentru 40 din participanţii 
campaniei, Asociaţia pentru Valorifi-
carea Deşeurilor, cu suportul Progra-
mului de granturi mici a oferit tombe-

roane specializate pentru colectarea 
corectă a acestui tip de deşeu.

Analizând totalurile anului 2019, 
la capitolul deşeuri de echipamen-
te electrice şi electronice avem 128 
puncte de colectare a e-Deşeurilor 
create, peste 50 tone de e-Deşeuri 
deja preluate de operatorul autorizat 
Moldrec, pentru a fi ulterior exportate 
la GreenGroup Buzău, peste 60 mii 
de elevi în total participanţi în pro-
iect din 107 instituţii de învăţământ, 
13 agenţi economici (Maximum, Fo-
urchette, BEMOL, Linella, etc) care 
au instalat în magazinele lor astfel 
de tomberoane, peste 30 de instituţii 
publice, care gestionează corect e-de-
şeurile la nivel instituţional.

Pentru anul 2020, planificăm să 
continuăm aceste acţiuni absolut ne-
cesare pentru ţară şi desigur pentru 
oameni. Sunt multe instituţii benefi-
ciare din proiect, care încă urmează 
să predea e-deşeurile acumulate, de-
pozite de e-deşeuri încă neevacuate, 
mulţi locuitori ai ţări pe care urmea-
ză să îi informăm despre cum şi unde 
pot arunca aceste deşeuri ca sa nu 
polueze mediul, campanii de infor-
mare şi conştientizare, parteneriate 
durabile şi instituţii implicate.

Peste 50 de tone de e-Deșeuri  
au fost colectate în anul 2019

Patru tone de baterii vechi au fost scoase din 
regiunea transnistreană. Exact atâtea s-au acumulat 
în ultimele 18 luni într-un depozit al „Spetsavto-
hozyaystvo”. Au ajuns acolo datorită eforturilor orga-
nizaţiei publice EcoPMR, care a lansat o campanie 
de colectare a bateriilor vechi, transmite novostipmr.
com.

„Acestea au fost colectate de voluntari din toată 
regiunea transnistreană: cetăţenii le-au adus la punc-
tele noastre de colectare. Principala 
povară a căzut pe umerii angajaţilor 
poştali: în fiecare lună, aproximativ 
200 kg de baterii sunt transportate la 
Tiraspol de la toate oficiile poştale. 
Am instalat acolo o urnă specială”, a 
declarat Boris Efros, şeful Eco PMR.

Deşi se colectau de mai mult 

timp, nu exista posibilitate de scos bateriile uzate din 
regiune. Astfel, activiştii de mediu s-au adresat autori-
tăţilor care s-au implicat în proces.

„Ne-am alăturat acestui proiect, anul trecut în 
vară am reuşit să scoatem doar 800 kg de baterii, 
anul acesta – 4 tone. Suntem foarte recunoscători 
prietenilor noştri din misiunea OSCE pentru asis-
tenţă financiară şi tehnică în implementarea acestui 
proiect. Au plătit pentru serviciile organizaţiei speci-

alizate care colectează, depozitează 
şi elimină aceste baterii ”, a declarat 
Dmitry Palamarchuk, şeful Direcţiei 
principale de politică externă al aşa-
zisului minister al afacerilor Externe 
din regiune.

Bateriile uzate vor fi trimise pen-
tru reciclare în România.

4 tone de baterii vechi au fost scoase 
din regiunea transnistreană
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Institutul pentru Po-
litici şi Reforme Europe-
ne (IPRE), cu susținerea 
Fundației pentru o Soci-
etate Deschisă (FOSI) au 
organizat o audiere publi-
că, în cadrul Proiectului 
„Audieri publice pentru 
Chişinău 2.0” pentru a 
prezenta o serie de acțiuni  
de ordin legislativ şi admi-
nistrativ pe termen scurt, 
privind serviciile de gestio-
nare a deşeurilor solide din 
Chişinău.

Potrivit autorului po-
liticii publice, Iulian Rusu, 
Director adjunct IPRE, 
“Anual, Întreprinderea 
Municipală „Regia Auto-
salubritate” colectează în 
jur de 2,2 milioane tone de 
deşeuri (circa 6000 tone 

zilnic). Din acestea, în jur 
de 60% sunt deşeuri orga-
nice, iar restul 40% sunt 
de origine neorganică. 
25% din totalul de deşeuri 
sunt potențial reciclabi-

le. Doar o porțiune foarte 
mică de deşeuri reciclabile 
sunt de fapt colectate de 
Î.M. Regia Autosalubrita-
te, iar în prima jumătate a 
anului 2019 doar 16 tone 

de PET a fost colectat. Ma-
rea majoritate a deşeurilor 
solide sortate şi reciclate 
sunt exportate şi nu sunt 
reutilizate în circuitul eco-
nomic național.”

iprE propune măsuri de intervenţie privind serviciile 
de gestionare a deşeurilor solide din chişinău

1. Acţiuni de ordin legislativ 2. Acţiuni de ordin administrativ
• Mecanismul actual de restricţionare a circulaţiei/uti-

lizării pungilor de plastic de unică folosinţă necesită 
completări cu prevederi în Codul Contravenţional, care 
să sancţioneze comercializarea/utilizarea pungilor de 
plastic de unică folosinţă. Este esenţială revenirea la 
prevederile articolului 273 din Codul Contravenţional, 
pentru a putea aplica eficient restricţiile din articolul 
201 din Legea privind comerţul interior.

• Urmare a unei analize de impact, stabilirea unor taxe 
suplimentare descurajatoare pentru consumul de pro-
duse care au un impact negativ sporit asupra mediului 
şi pentru care sunt necesare eforturi importante pentru 
a fi reciclate, sau care nu pot fi în general supuse proce-
selor de reciclare.

• Aprobarea la nivelul municipiului Chişinău a reglemen-
tărilor privind modul de reciclare a deşeurilor menaje-
re cu pilotarea iniţială şi ulterior extinderea acestora 
pentru întreg municipiul Chişinău.

• Înzestrarea reprezentanţilor administraţiei publice 
locale cu competenţe de constatare a încălcărilor pre-
vederilor articolului 154 din Codul Contravenţional, 
inclusiv a încălcării modului de reciclare a deşeurilor 
menajere.

• După etapa de pilotare, completarea Legii privind co-
merţul interior şi Legea privind protecţia consumatoru-
lui cu cerinţe obligatorii de aplicare şi afişare a sumei 
depozitului pentru ambalaje din sticlă, metal şi plastic, 
cu opţiunea de a compensa acest depozit prin returna-
rea ambalajelor în schimbul unei achiziţii de la produ-
cători/distribuitori/comercianţi.

• Dotarea I.M. Regia Autosalubritate cu echipament de colectare, 
sortare şi reciclare a deşeurilor menajere, în baza categoriilor 
de deşeuri stabilite în reglementările aprobate de administraţia 
municipiului.

• Negocierea şi încheierea contractelor de furnizare de ambalaje 
reciclabile către antreprenori din Republica Moldova.

• Instalarea în regim de pilotare a containerelor de compostare 
pentru a valorifica deşeurile organice în perimetrul blocurilor 
locative şi cu implicarea AGSV. Extinderea graduală a meca-
nismului de compostare cu implicarea ACC-urilor, CCL-urilor, 
APLP-urilor şi AGSV.

• Revizuirea preţurilor pentru serviciile de evacuare a deşeurilor 
menajere pentru blocurile care au implementat mecanismul de 
triere a deşeurilor menajere.

• Negocierea cu reţelele de magazine a pilotării unui mecanism 
de returnare a ambalajelor din sticlă, metal şi plastic, cu stabi-
lirea preţului diferenţiat pentru produs şi a depozitului pentru 
ambalajul achiziţionat.

• Implementarea unui program de informare, iniţial pentru blo-
curile locative incluse în exerciţiul de testare, iar ulterior pentru 
restul blocurilor locative şi gospodăriilor private, cu privire la 
modul de triere şi depozitare a deşeurilor menajere după cele 
6 categorii de deşeuri menajere, precum şi pentru deşeurile po-
tenţial periculoase (electrocasnice, acumulatoare, baterii, becuri 
etc.).

• Pilotarea şi ulterior extinderea mecanismului de triere în insti-
tuţiile publice finanţate din bugetul municipal, inclusiv în grădi-
niţe, şcoli, spaţii de agrement, în cadrul evenimentelor publice, 
instituţii şi întreprinderi din subordinea municipiului Chişinău.

• Pilotarea soluţiei de construcţie a drumurilor din deşeuri me-
najere din plastic.
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Pentru executarea tuturor cerin-
ţelor impuse de legislaţia în domeniul 
protecţiei mediului, în special, cea pri-
vind gestionarea deşeurilor, unităţile 
sau întreprinderile specializate direct 
sau indirect în această activitate (pro-
ducător de deşeuri, deţinător de deşe-
uri sau operator de deşeuri) urmează să 
elaboreze şi să aprobe strategii institu-

ţionale de mediu,  planuri de acţiuni pri-
vind gestionarea deşeurilor (colectare 
selectivă, etc.), planuri de management 
al deşeurilor, etc. Mai mult decât atât, în 
măsura specificului de activitate, aceste 
entităţi vor fi obligate să contacteze stu-
dii de impact asupra mediului, audituri 
de mediu, precum şi pregătirea specia-
liştilor calificaţi în domeniul mediului.

Pentru a uşura această sarcină, 
A.O. Asociaţia pentru Valorificarea De-
şeurilor, cu peste 10 ani experienţă în 
domeniu şi specialişti calificaţi în  pro-
tecţia mediului, obţinerea autorizaţiilor 
de mediu şi raportări de mediu, etc., a 
creat platforma “e-Circular” pentru a 
oferi servicii şi soluţii de mediu com-
plete: 

Platforma „e-Circular” oferă 
servicii și soluții de mediu complete

 +373 60 509934 / www.e-circular.org / info@e-circular.org

CONSULTANŢĂ de MEDIU:
  Analiza mecanismului legal naţional şi comunitar pri-
vind protecţia mediului înconjurător;

  Asistenţă în procesul de depunere şi examinare de că-
tre organele competente a autorizaţiei de mediu pentru 
gestionarea deşeurilor;

  Asistenţa juridică şi reprezentarea entităţilor beneficia-
re în cadrul proceselor civile, contravenţionale sau pe-
nale iniţiate de către organele de inspecţie sau control 
în domeniul protecţiei mediului;

  Asistenţă juridică privind elaborarea cererii de eliberare 
a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor;

  Asistenţă în cadrul controalelor iniţiate de către orga-
nele abilitate privind respectarea legislaţiei mediului;

  Asistenţă în evidenţa primară a deşeurilor periculoase 
şi cerinţele legale care urmează a fi respectate;

  Asistenţa juridică privind procesul de transportare 
transfrontalieră a DEEE, etc.

GESTIONAREA DEŞEURILOR:
  Încadrarea deşeurilor generate conform nomenclato-
rului Naţional şi Internaţional;

  Externalizarea serviciilor de consultanţă privind evi-
denţa deşeurilor, inclusiv a deşeurilor de ambalaje;

  Raportarea obligatorie pentru trasabilitatea deşeuri-
lor;

  Cele mai bune soluţii pentru valorificarea sau elimina-
rea deşeurilor generate;

  Soluţii pentru eliminarea riscurilor în gestionarea de-
şeurilor.

STUDII ŞI DOCUMENTAŢII:
  Elaborarea Strategiilor instituţionale de mediu în de-
pendenţă de specificul activităţii entităţii beneficiare;

  Elaborarea conţinutului – cadrul al Memoriului Tehnic 
pentru perfectarea autorizaţiei;

  Perfectarea documentaţiei necesare de obţinere a au-
torizaţiei de mediu pentru entităţi juridice;

  Ţinerea evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţii-
lor despre deşeuri şi gestionarea acestora;

  Cerinţele legale şi normative de înregistrare în Siste-
mul informaţional automatizat „Managementul Deşeu-
rilor” – SIA MD;

  Analiza drepturilor şi obligaţiilor legale ale producăto-
rilor de deşeuri cu încadrarea mecanismului aplicabil 
entităţii beneficiare;

  Realizarea sistemului documentar SMI şi implementa-
rea SMI la toate nivelele operaţionale ale entităţii bene-
ficiare, etc. 

INSTRURI ŞI CERTIFICĂRI:
  Instruiri privind gestiunea eficientă a deşeurilor;
 Cursuri pentru responsabili  în protecţia mediului;
 Instruirea auditorilor interni cu scopul de a monitoriza 
buna desfăşurare a proceselor şi îmbunătăţirea conti-
nuă a Sistemului de management integrat;

 Instruirea echipelor de implementare a Sistemului de 
management integrat – SMI, din cadrul entităţii benefi-
ciare pentru construirea şi implementarea SMI conform 
cerinţelor standardelor ISO 14001 şi altele necesare;

 Certificarea în sistemul ISO. 
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Unele aspecte normative lacunare care 
influențează negativ implementarea 
eficientă a Legii nr.209/2016 privind deșeurile

Igor Șeremet, 
Avocat, lector universitar la  
Departamentul Drept 
Internațional și European al 
Facultății de Drept a USM,
doctor în drept

Primele preocupări legislative în vederea reglementării 
gestionării deşeurilor de producţie şi menajere în scopul 
reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în 

circuitul economic, precum şi, în scopul prevenirii poluării 
mediului, au fost fixate prin adoptarea de către Parlamentul 
Republicii Moldova a Legii nr.1347-XIII din 09.10.1997 
fundamentul de bază constituind Legea nr.1519/1993 privind 
protecţia mediului înconjurător [1].

ViziunEa ExpErtului

Domeniul de reglementare al 
Legii nr.1347/1997, ţine de relaţiile 
care apar la gestionarea deşeurilor 
formate în procesul: valorificării ză-
cămintelor şi prelucrării materiei 
prime minerale; fabricării, transpor-
tării şi stocării articolelor tehnice, 
mărfurilor de larg consum, energi-
ei şi agenţilor energetici; efectuării 
lucrărilor de construcţie, agricole, 
miniere şi de altă natură; prestărilor 
de servicii; consumului de produse 
industriale şi alimentare.

Astfel, la 10.04.2013, pentru 
asigurarea executării acţiunilor pri-

oritare în domeniul protecţiei me-
diului, prevăzute de Programul de 
activitate al Guvernului „Integrarea 
Europeană: Libertate, Democraţie, 
Bunăstare” 2011-2014, şi în sco-
pul executării Planului de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2012-2015, 
aprobat prin  Hotărîrea Guvernului 
nr.289 din 7 mai 2012, în scopul dez-
voltării infrastructurii şi a serviciilor 
necesare pentru a proteja în mod 
adecvat mediul la nivel global, naţi-
onal şi local de efectele asociate cu 
managementul deşeurilor generate 
de cetăţeni, întreprinderi şi instituţii, 

precum şi pentru stabilirea cadrului 
legal şi instituţional necesar pentru 
a sprijini alinierea treptată a practici-
lor Republicii Moldova de gestionare 
a deşeurilor la cele ale Uniunii Eu-
ropene, prin Hotărîrea Guvernului 
nr.248 a fost aprobată Strategia de 
gestionare a deşeurilor în Republica 
Moldova pentru anii 2013-2027, şi 
respectiv, Planul de acţiuni privind 
implementarea acesteia [2].

Începînd cu 23.12.2017, Le-
gea nr.1347/1997 privind deşeuri-
le de producţie şi menajere nu mai 
este aplicabilă, deoarece a fost ab-
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rogată prin Legea nouă nr.209 din 
29.07.2016 privind deşeurile [3].

Respectiv, Strategia de gestiona-
re a deşeurilor 2013-2027 din Repu-
blica Moldova, devine un act caduc, 
deoarece ea a fost aprobată ca meca-
nism de implementare în special şi 
a Legii nr.1347-XIII din 9 octombrie 
1997 privind deşeurile de producţie 
şi menajere pe lîngă alte acte norma-
tive generale.

Or, Legea noua nr.209/2016 a 
fost adoptată prin preluarea majo-
rităţii reglementărilor din Directiva 
nr.2008/98/CE a Parlamentului Eu-
ropean şi a Consiliului, care unifor-
mizează practici contemporane de 
gestionare a deşeurilor, total diferite 
de cele depăşite/învechite din Legea 
veche nr.1347/1997 privind deşeuri-
le de producţie şi menajere.

Remarcabil este faptul că, la 
02.07.2014, prin Legea nr.112 adop-
tată de Parlamentul Republicii Mol-
dova a fost ratificat Acordul de Aso-
ciere între Republica Moldova, pe 
de o parte, şi Uniunea Europeană şi 
Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice şi statele membre ale aces-
tora, pe de altă parte, potrivit căruia, 
ţara noastră, pe lîngă multiplele an-
gajamente prevăzute în Preambulul 
actului internaţional, şi-a asumat  an-
gajamentul de a-şi apropia progresiv 
legislaţia în sectoarele relevante de 
cea a UE şi de a o pune în aplicare în 
mod eficace [4].

Respectiv, potrivit unui princi-
piu din cele aplicabile activităţii de 
legiferare, conform art.3 din Legea 
nr.100/2017 cu privire la actele nor-
mative, „Actul normativ trebuie să 
corespundă prevederilor  Constitu-
ţiei Republicii Moldova, tratatelor 
internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, principiilor şi 
normelor unanim recunoscute ale 
dreptului internaţional, precum şi le-
gislaţiei Uniunii Europene” [5].

Caracterul caduc al Strategiei 
de gestionare a deşeurilor 2013-
2027 din Republica Moldova este 
remarcat şi prin constatările Curţii 
de Conturi a Republicii Moldova din 
Raportul auditului  de    conformitate 
asociat auditului performanţei pri-
vind gestiunea deşeurilor periculoa-
se şi  de  producţie, impactul adiţio-
nal, aprobat prin Hotarîrea nr.28 din 
22.06.2017, conform căruia, „Cadrul 
legislativ-normativ naţional în mate-
rie de deşeuri până la data adoptării 

hotărîrii este depăşit, învechit, ine-
ficient şi neajustat la prevederile le-
gislaţiei şi standardelor comunitare” 
[6].

Generalizând constatările şi 
concluziile de audit, prin divizarea 
factorilor interni şi externi care au 
influenţat impactul scontat, Curtea 
de Conturi a prezentat sumarul con-
statărilor şi riscurilor care influen-
ţează funcţionalitatea sistemului de 
gestiune a deşeurilor din Republica 
Moldova proiectat prin Planul de ac-
ţiuni privind implementarea Strate-
giei de gestionare a deşeurilor 2013-
2027 din Republica Moldova, după 
cum urmează:

 Nu a fost aprobat un Program 
de stat privind valorificarea deşeuri-
lor, se tergiversează implementarea 
obiectivelor/indicatorilor de perfor-
manţă şi a termenelor stabilite în 
Planurile de acţiuni privind imple-
mentarea strategiilor de mediu, de 
gestiune a deşeurilor, de dezvoltare 
regională, precum şi de reducere şi 
eliminare a poluanţilor organici per-
sistenţi;

 În Republica Moldova nu a fost 
creat un sistem integrat de gestiune 
a deşeurilor periculoase şi de pro-
ducţie, bazat pe activităţi conforme 
cu „ierarhia deşeurilor” şi pe un me-
canism de responsabilitate extinsă 
a producătorului pentru gestiunea 
deşeurilor, similar celui comunitar 
şi angajamentelor asumate în Acor-
dul de Asociere Republica Moldova 
- Uniunea Europeană.

 Cheltuielile executate din Fon-
dul Ecologic Naţional pentru finanţa-
rea proiectelor în domeniul gestiunii 
deşeurilor sunt nesemnificative şi 
constituie 31,6 mil. lei, sau 4,8% din 
suma totală a veniturilor acumulate 
în ultimii trei ani şi destinate în acest 
scop, restul mijloacelor în sumă de 
623,0 mil. lei (94,1%) fiind utilizate 
preponderent pentru finanţarea pro-
iectelor sistemelor de apeduct şi ca-
nalizare, consolidarea digurilor, in-
clusiv 82,5 mil.lei aprobate în buget 
la Programul gestiunea deşeurilor, 
care au fost utilizate, contrar norme-
lor legale, pentru finanţarea proiec-
telor altor domenii.

 Plăţile pentru poluarea me-
diului încasate în anul 2016 de la 
poluatori în Fondul Ecologic Local 
au înregistrat o scădere cu 2,1 mil.
lei faţă de perioada precedentă de 
gestiune. Consiliul de administra-

re al Fondului Ecologic Local a de-
cis finanţarea neregulamentară a 2 
proiecte în sumă de 7,8 mil. lei, iar 
beneficiarii proiectelor nu au prezen-
tat documentele justificative privind 
utilizarea a 1,6 mil.lei transferate ne-
regulamentar în avans, nefiind valo-
rificate la termen 2,8 mil. lei.

 Nu sunt autorizate şi nu cores-
pund cerinţelor legislaţiei naţionale 
şi internaţionale de mediu 99,7%, 
sau 1147 de depozite/gunoişti exis-
tente, nefiind creată o infrastructură 
de depozite de deşeuri clasificate 
conform categoriilor comunitare, 
care să asigure protecţia mediului 
înconjurător şi a populaţiei.

 Circa 98% din deşeurile mu-
nicipale generate în ţară sunt elimi-
nate la gunoişti, care reprezintă sin-
gura opţiune de eliminare a lor, iar 
80,2%, sau 1164 de localităţi rurale 
şi urbane, din 1451 chestionate de 
audit, nu sunt asigurate cu servicii 
de salubrizare.

 Nu au fost aprobate recoman-
dările metodologice privind crearea 
asociaţiilor intercomunale de gestiu-
ne a deşeurilor, iar la nivel urban şi la 
nivel rural nu există o infrastructură 
a serviciilor de gestiune a deşeurilor, 
constatându-se lipsa de întreprinderi 
dotate cu utilaj special pentru distru-
gerea deşeurilor şi a mărfurilor cali-
ficate ca deşeuri, îndeosebi a celor 
periculoase, în scopul reducerii can-
tităţilor de deşeuri stocate.

 Nu este implementat un sis-
tem/mecanism care să prevadă res-
ponsabilitatea extinsă a producăto-
rului ce ţine de gestiunea deşeurilor 
periculoase şi specifice, cum ar fi 
deşeurile de baterii şi acumulatori 
uzate, deşeurile de uleiuri uzate, de-
şeurile de echipamente electrice şi 
electronice, deşeurile de ambalaje 
etc..

 Circa 80% din deşeurile de 
producţie generate anual în ţară sunt 
eliminate la depozite şi gunoişti, de 
rând cu cele menajere solide, ex-
cepţie făcând deşeurile periculoase, 
care sunt stocate pe teritoriul unor 
întreprinderi.

 În prezent doar 10% din de-
şeurile reciclabile sunt recuperate, 
restul 90% fiind transportate la gu-
noişti, cu riscul de a aduce prejudicii 
mediului.

 Deşeurile periculoase rezul-
tate din activităţile medicale sunt 
eliminate la depozitele de deşeuri 
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menajere solide, din cauza lipsei de 
centre regionale şi instalaţii de sto-
care/eliminare a deşeurilor rezultate 
din activităţile medicale conforme 
cerinţelor comunitare, fapt care in-
fluenţează situaţia sanitaro-epidemi-
ologică din ţară.

 Nu a fost adoptat cadrul legal 
şi nici creat un sistem eficient de 
securitate chimică conform obiecti-
velor de politici stabilite, atestându-
se cantităţi mari de deşeuri chimice 
stocate la poligoane şi depozite, pre-
cum şi un număr mare de terenuri 
contaminate cu pesticide, care pre-
zintă un pericol sporit pentru mediu 
şi populaţie.

 Din lipsa indicatorilor privind 
concentraţia maxim periculoasă a 
poluanţilor rezultaţi din deşeuri, 
precum şi a resurselor financiare 
suficiente, Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Construcţii nu a elaborat 
şi nu a aprobat normele în construc-
ţii pentru proiectarea, construcţia şi 
exploatarea depozitelor de deşeuri 
conform cerinţelor comunitare, iar 
mijloacele financiare în sumă de 4,4 
mil. lei, alocate la Programul gestiu-
nea deşeurilor, au fost utilizate pen-
tru implementarea proiectului Elibe-
rarea izvoarelor râului Bâc în satul 
Temeleuţi raionul Călăraşi.

 Autorităţile administraţiei pu-
blice locale nu întocmesc şi nu ţin 
Registrele locurilor de depozitare a 
deşeurilor, care să conţină evidenţa 
sistematică a formării, depozitării 
şi prelucrării deşeurilor pe teritori-
ile din subordine, nefiind creat un 
sistem informaţional automatizat 
privind managementul deşeurilor ge-
nerate în ţară.

 Organele administraţiei publi-
ce locale, organele de drept şi soci-
etatea civilă nu conlucrează eficient 
cu organele de mediu în vederea 
contracarării şi depistării contraven-
ţiilor în domeniul gestiunii deşeuri-
lor, care afectează mediul înconjură-
tor şi populaţia din teritoriu.

 Nu au fost implementate teh-
nologii nonpoluante în domeniul 
utilizării, neutralizării şi eliminării 
deşeurilor, pentru prevenirea şi limi-
tarea influenţei negative a deşeurilor 
periculoase asupra mediului şi popu-
laţiei.

 Autorităţile administraţiei pu-
blice locale nu au adoptat măsuri de 
protecţie civilă la obiectivele econo-
mice generatoare de deşeuri pericu-

loase din ţară, iar cele existente sunt 
insuficiente şi urmează a fi revizuite.

 S-a constatat un nivel redus 
al acţiunilor de conştientizare eco-
logică a populaţiei şi agenţilor eco-
nomici privind gestiunea deşeurilor, 
precum şi insuficienţa promovării 
problemelor, programelor şi acţiuni-
lor de mediu

Mai mult decît atît, potrivit 
pct.3.3 din Raportul Curţii de Con-
turi aprobat prin Hotarîrea nr.28 din 
22.06.2017 s-a mai constatat faptul 
că, „... în prezent, în cele 8 regiuni 
strategice de gestionare a deşeuri-
lor derulează procesul de elabora-
re a Studiilor de fezabilitate pentru 
construcţia depozitelor regionale şi 
a staţiilor de transfer în cadrul unor 
proiecte de modernizare a serviciilor 
publice locale, cu suportul unor par-
teneri externi. 

Pentru regiunea Sud de mana-
gement nr.1, Studiul de fezabilitate 
s-a finalizat în anul 2015, iar pen-
tru celelalte 7 regiuni termenul a 
fost prelungit până la finele anului 
2017. În acelaşi timp, auditul relevă 
tergiversarea elaborării Studiilor de 
fezabilitate pentru regiunile Nord şi 
Centru, care urmau a fi elaborate în 
anii 2013-2014, în acest sens fiind 
prevăzute 10,6 mil. lei, inclusiv surse 
din Fondul Ecologic Naţional. 

Astfel, prevederile Planului de 
acţiuni privind implementarea Stra-
tegiei de mediu şi a Strategiei de ges-
tionare a deşeurilor la aceste acţiuni 
rămân nerealizate”.

În confirmarea caracterului 
caduc al Strategiei de gestionare 
a deşeurilor 2013-2027 din Repu-
blica Moldova, este adusă şi Legea 
nr.22 din 11.03.2019, prin care a 
fost modificat art.35 alin.(2) din Le-
gea nr.209/2016 privind deşeurile, şi 
anume: textul, „pentru fiecare dintre 
cele 8 zone de management integrat 
al deşeurilor cu respectarea preve-
derilor art.11 alin.(2) din prezenta 
lege şi a Strategiei de gestionare a 
deşeurilor în Republica Moldova 
pentru anii 2013–2027, aprobată de 
Guvern”, a fost exclus şi substituit cu 
cuvintele „în conformitate cu prezen-
ta lege” [7].

Astfel, prin excluderea din Legea 
nr.209/2016 a sintagmei - Strategia 
de gestionare a deşeurilor în Republi-
ca Moldova pentru anii 2013–2027, 
aprobată de Guvern, s-a introdus un 
alt instrument normativ de imple-

mentare al domeniului de reglemen-
tare, care conform art.1 alin.(1), „... 
stabileşte bazele juridice, politica de 
stat şi măsurile necesare pentru pro-
tecţia mediului şi a sănătăţii popu-
laţiei prin prevenirea sau reducerea 
efectelor adverse determinate de ge-
nerarea şi gestionarea deşeurilor şi 
prin reducerea efectelor generale ale 
folosirii resurselor şi creşterea efici-
enţei folosirii acestora”.

Instrumentul multilateral de 
implementare planificată a Legii 
nr.209/2016 privind deşeurile repre-
zintă Programul naţional de gesti-
onare a deşeurilor care în sensul 
art.34 alin.(2) „cuprinde o analiză a 
situaţiei actuale a gestionării deşeu-
rilor pe teritoriul ţării, măsurile care 
trebuie luate pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu în cazul pregă-
tirii pentru reutilizare, al reciclării, 
valorificării şi eliminării deşeurilor, 
precum şi o evaluare a modului în 
care programul va ajuta la punerea 
în aplicare a obiectivelor şi dispoziţi-
ilor prezentei legi”.

În scopul eliminării eficiente a 
deşeurilor în condiţii ce nu pun în pe-
ricol sănătatea populaţiei şi calitatea 
mediului, prin Programul naţional 
pentru gestionarea deşeurilor se sta-
bileşte o reţea integrată şi corespun-
zătoare de unităţi de eliminare a de-
şeurilor şi de instalaţii de valorificare 
a deşeurilor municipale mixte, colec-
tate din gospodăriile private, inclusiv 
în cazul în care această colectare 
vizează şi deşeurile provenite de la 
alţi producători, luînd în considerare 
cele mai bune tehnici disponibile.

Potrivit art.34 alin.(3) din Legea 
nr.209/2016, Programul naţional 
pentru gestionarea deşeurilor va 
conţine, luînd în considerare nivelul 
geografic şi acoperirea zonei de pla-
nificare, următoarele:

a) tipul, cantitatea şi sursa deşe-
urilor generate în limitele teritoriu-
lui, deşeurile care pot fi transportate 
pe sau de pe teritoriul naţional, pre-
cum şi o evaluare a evoluţiei fluxuri-
lor de deşeuri;

b) schemele existente de colec-
tare a deşeurilor şi principalele in-
stalaţii de valorificare şi eliminare, 
inclusiv orice aranjamente speciale 
pentru uleiurile utilizate, deşeurile 
periculoase sau alte fluxuri de deşe-
uri formate;

c) evaluarea necesarului de noi 
scheme de colectare, închiderea 
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instalaţiilor de deşeuri existente, 
infrastructura suplimentară pentru 
instalaţiile de deşeuri, şi, după caz, 
investiţiile legate de acestea;

d) informaţiile despre criteriile 
de identificare a amplasamentelor 
şi informaţiile despre capacitatea 
viitoare de eliminare sau de operare 
a instalaţiilor majore de valorificare, 
după caz;

e) politicile generale de gesti-
onare a deşeurilor, inclusiv tehno-
logiile şi metodele planificate de 
gestionare a deşeurilor, sau poli-

ticile privind deşeurile care ridică 
probleme specifice de gestionare a 
acestora;

f) aspectele organizatorice lega-
te de gestionarea deşeurilor, inclusiv 
distribuirea responsabilităţilor între 
actorii publici şi privaţi care se ocu-
pă cu gestionarea deşeurilor;

g) o analiză a utilităţii şi a adec-
vării utilizării instrumentelor econo-
mice şi de altă natură pentru rezol-
varea diverselor probleme legate de 
deşeuri, luînd în considerare necesi-
tatea menţinerii unei bune funcţio-
nări a pieţei interne;

h) desfăşurarea unor campa-
nii de sensibilizare şi de informare 
adresate publicului larg sau unor 
grupuri-ţintă de public;

i) amplasamentele contaminate 
istoric prin operaţiuni de eliminare a 
deşeurilor şi măsurile de reabilitare 
a acestora;

j) capitolul specific privind ges-
tionarea ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje.

La fel, Programul naţional pen-
tru gestionarea deşeurilor aprobat 

de Guvern conţine măsurile cores-
punzătoare pentru a promova:

a) reutilizarea produselor şi acti-
vităţile de pregătire pentru reutiliza-
re, în special prin măsuri de stimula-
re a creării unor reţele de reparare 
şi reutilizare şi prin sprijinirea aces-
tora, prin utilizarea instrumentelor 
economice şi a criteriilor referitoare 
la achiziţiile publice, prin obiective 
cantitative stabilite de acte normati-
ve aprobate de Guvern;

b) reciclarea de înaltă calitate şi 
introducerea, în acest scop, a siste-

melor de colectare separată a deşeu-
rilor, în cazul în care acest lucru este 
posibil din punct de vedere tehnic, 
economic şi al protecţiei mediului, 
iar aceste sisteme respectă stan-
dardele de calitate stabilite pentru 
sectoarele de reciclare corespunză-
toare.

Aceste măsuri, în mare parte, 
conform art.14 alin.(1) vor contribui 
la realizarea următoarelor obiective 
minime ale politicii de stat:

a) pînă în 2018 – introducerea 
sistemelor de colectare separată a 
hîrtiei, sticlei, metalelor şi maselor 
plastice în cazul în care acest lucru 
este posibil din punct de vedere teh-
nic, economic şi al protecţiei mediu-
lui, şi nu se amestecă cu alte deşeuri 
sau materiale cu proprietăţi diferite;

b) pînă în 2020 – pregătirea 
pentru reutilizarea şi reciclarea de-
şeurilor, cum ar fi, cel puţin, hîrtia, 
sticla, metalele şi masele plastice 
provenind din produsele casnice şi, 
eventual, din alte surse, în măsura 
în care aceste fluxuri de deşeuri sînt 
similare deşeurilor care provin din 

consumul casnic, se măreşte la un 
nivel minim de 30% din masă totală;

c) pînă în 2020 – pregătirea pen-
tru reutilizare şi alte operaţiuni de 
valorificare materială, inclusiv ope-
raţiuni de rambleiere, care utilizează 
deşeuri pentru a înlocui alte substan-
ţe, deşeuri nepericuloase provenite 
din activităţi de construcţie şi demo-
lări, cu excepţia materialelor geolo-
gice naturale, se măreşte la un nivel 
minim de 55% din masa totală.

În sensul art.35 din Legea 
nr.209/2016, autorităţile adminis-
traţiei publice locale vor contribui 
la elaborarea Programului naţional 
pentru gestionarea deşeurilor, în 
baza căruia vor aproba şi programe-
le locale de gestionare a deşeurilor 
în corespundere cu obiectivele şi mă-
surile prevăzute de Programul naţio-
nal pentru gestionarea deşeurilor.

Programul naţional pentru ges-
tionarea deşeurilor, care cuprinde şi 
Programul de prevenire a generării 
deşeurilor la nivel naţional, vor pre-
vedea măsuri pentru următoarele 
obiective:

a) diminuarea sau limitarea ge-
nerării de deşeuri şi a gradului de 
periculozitate a acestora;

b) reciclarea, regenerarea sau 
alte forme de utilizare a deşeurilor;

c) neutralizarea deşeurilor prin 
metode sigure pentru protecţia me-
diului;

d) remedierea suprafeţelor po-
luate.

Implementarea Programului 
naţional pentru gestionarea deşeuri-
lor şi a Programului de prevenire a 
generării deşeurilor la nivel naţional 
se realizează prin aprobarea progra-
melor locale de gestionare a deşeu-
rilor şi a programelor de prevenire a 
generării deşeurilor. 

Acestea din urmă includ:
a) analiza situaţiei şi prognoza-

rea tipului, proprietăţilor şi cantită-
ţilor de deşeuri generate şi ale celor 
supuse valorificării sau eliminării;

b) obiectivele, etapele şi terme-
nele pentru implementarea progra-
melor;

c) metodele, tehnologiile şi in-
stalaţiile de tratare, valorificare şi 
eliminare a deşeurilor;

d) descrierea metodelor, teh-
nologiilor şi instalaţiilor de tratare, 
valorificare şi eliminare a deşeurilor, 
precum şi a amplasamentelor desti-
nate acestora;

12    |   Managementul Deşeurilor   |   decembrie 2019



e) deciziile privind amenajarea 
amplasamentelor, aplicarea tehno-
logiilor şi exploatarea instalaţiilor 
de tratare, valorificare şi eliminare a 
deşeurilor;

f) resursele pentru implementa-
rea programelor;

g) măsurile pentru sprijinirea, 
încurajarea şi raţionalizarea activită-
ţilor de valorificare a deşeurilor;

h) informaţii despre interacţiu-
nea cu alte programe sectoriale din 
punctul de vedere al dezvoltării du-
rabile, de rînd cu realizarea obiecti-
velor Programului naţional pentru 
gestionarea deşeurilor;

i) măsuri de implementare a 
unui sistem de raportare şi control, 
de intervenţie imediată, de evaluare 
a rezultatelor şi de actualizare a Pro-
gramului naţional pentru gestiona-
rea deşeurilor;

j) planificarea dezvoltării am-
plasamentelor pentru instalaţiile de 
tratare, valorificare şi eliminare a de-
şeurilor, specificate la lit.c) şi d);

k) date privind implicarea publi-
cului şi a organizaţiilor neguverna-
mentale.

Programul naţional pentru ges-
tionarea deşeurilor şi programele de 
prevenire a generării deşeurilor se 
evaluează de către Ministerul Agri-
culturii, Dezvoltării Regionale şi Me-
diului o dată la 2 ani şi se revizuiesc 
o dată la 5 ani sau la necesitate.

Însă, cele locale, se elaborează, 
se evaluează, se revizuiesc şi se apro-
bă de către autorităţile administraţiei 
publice locale în termen de un an de 
la data aprobării Programului naţio-
nal pentru gestionarea deşeurilor.

 În pofida prevederilor detaliate 
privind condiţiile Programului naţi-
onal pentru gestionarea deşeurilor, 
pînă la momentul de faţă, Guvernul 
Republicii Moldova, contrar art.68 
alin.(1) lit.b) abz.3, nu numai că nu a 
aprobat dar nici nu l-a elaborat.

Astfel, Guvernul Republicii Mol-
dova, în termen de 6 luni, începînd 
cu 23.12.2017, momentul intrării în 
vigoare a Legii nr.209/2016 privind 
deşeurile, era obligat să elaboreze 
şi să aprobe Programul naţional pri-
vind gestionarea deşeurilor.

Potrivit art.8 lit.b) prin coro-
borarea art.9 alin.(2) lit.a) şi art.10 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.209/2016, 
lipsa unui Program naţional pentru 
gestionarea deşeurilor, care urma să 
fie elaborat şi aprobat cel tîrziu pe 

23.06.2018, demonstrează un lanţ 
consecutiv de omisiuni din partea or-
ganelor competente în îndeplinirea 
competenţelor sau atribuţiilor oferi-
te de legea specială, şi anume:

 Guvernul aprobă Programul na-
ţional pentru gestionarea deşeu-
rilor;

 Ministerul Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale şi Mediului ela-
borează, pregăteşte spre apro-
bare şi coordonează realizarea 
Programului naţional pentru 
gestionarea deşeurilor şi imple-
mentarea tratatelor internaţio-
nale la care Republica Moldova 
este parte;

 Agenţia de Mediu asigură imple-
mentarea sistemului integrat de 
gestionare a deşeurilor.
Concomitent, Strategia de gesti-

onare a deşeurilor în Republica Mol-
dova pentru anii 2013-2027, aproba-
tă prin Hotarîrea de Guvern nr.248 
din 10.04.2013, a devenit caducă din 
cauza că, în pofida competenţei Gu-
vernului prevăzută de art.8 lit.b) din 
Legea nr.209/2016, aceasta nu a fost 
revizuită/actualizată nici o dată, baza 
legală constituind un şir de acte deja 
abrogate sau chiar unele din ele revi-
zuite fundamental.

Mai mult decît atît, conform 
art.68 alin.(1) lit.b) abz.2 din Legea 
nr.209/2016, Guvernul Republicii 
Moldova, pînă la 23.06.2018 urma să 
aducă actele sale normative în con-
cordanţă cu prezenta lege, domeniul 
cărora îl formează şi Strategia de 
gestionare a deşeurilor în Republica 
Moldova pentru anii 2013-2027.  

În cazul de faţă, rolul cheie îl 
joacă Ministerul Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale şi Mediului, autorita-
te competentă căreia îi revin atribuţii 
şi responsabilităţi în ceea ce priveşte 
regimul gestionării deşeurilor.

În sensul art.9 alin.(2) din Le-
gea nr.209/2016 privind deşeurile, 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului:

a) elaborează, pregăteşte spre 
aprobare şi coordonează realizarea 
Strategiei naţionale de gestionare a 
deşeurilor şi implementarea tratate-
lor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte;

b) iniţiază şi asigură elaborarea, 
promovarea spre aprobare şi coor-
donarea realizării actelor legislative 
şi actelor normative ale Guvernului 
în domeniul gestionării deşeurilor.

Concluzii:
1. Caducitatea unui act norma-

tiv subînţelege ineficacitatea acestu-
ia ca urmare a survenirii unui eveni-
ment ulterior adoptării lui.

Cu referire la Strategia de ges-
tionare a deşeurilor în Republica 
Moldova pentru anii 2013-2027, 
aprobată prin Hotarîrea de Guvern 
nr.248 din 10.04.2013, menţionăm 
că aceasta este caducă, deoarece, ul-
terior adoptării ei, în pofida faptului 
că cadrul legal naţional care a stat la 
baza Strategiei s-a revizuit esenţial 
(prin abrogare sau modificare siste-
matică), aceasta nu a fost ajustată la 
legal actualizat.

Mai mult decît atît, nu a mai 
fost executată Hotarîrea nr.28 din 
22.06.2017 a Curţii de Conturi a 
Republicii Moldova, conform căreia, 
„ca în scopul realizării obiectivelor şi 
stabilirii direcţiilor prioritare în do-
meniul gestiunii deşeurilor de orice 
natură, Guvernul Republicii Moldo-
va trebuie să urgenteze aprobarea 
actelor normative pentru asigurarea 
implementării Legii nr.209/2016 pri-
vind deşeurile, precum şi intensifica-
rea monitorizării întreprinderii mă-
surilor concrete de către autorităţile 
de resort privind realizarea integrală 
a Planului naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Aso-
ciere Republica Moldova - Uniunea 
Europeană pe domeniile gestiunii 
deşeurilor”.

2. Lipsa la nivel naţional a unui 
Program de gestionare a deşeurilor, 
şi respectiv, de prevenire a generării 
deşeurilor produce un impact nega-
tiv asupra următoarelor aspecte: 

 elaborarea măsurilor necesare 
pentru protecţia mediului şi a 
sănătăţii populaţiei prin preveni-
rea sau reducerea efectelor ad-
verse determinate de generarea 
şi gestionarea deşeurilor şi prin 
reducerea efectelor generale ale 
folosirii resurselor şi creşterea 
eficienţei folosirii acestora;

 analiza situaţiei actuale a ges-
tionării deşeurilor pe teritoriul 
ţării;

 luarea măsurilor necesare pen-
tru îmbunătăţirea condiţiilor de 
mediu în cazul pregătirii pentru 
reutilizare, al reciclării, valorifi-
cării şi eliminării deşeurilor;

 evaluarea modului în care pro-
gramul va ajuta la punerea în 
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aplicare a obiectivelor şi dispo-
ziţiilor Legii nr.209/2016 pri-
vind deşeurile;

 aprobarea de către administraţi-
ile publice locale a programelor 
locale de gestionare a deşeuri-
lor şi a programelor de preveni-
re a generării deşeurilor;

 elaborarea, aprobarea şi imple-
mentarea unui sistem integrat 
naţional şi regional de gestiona-
re a deşeurilor;

 eliberarea autorizaţiei de mediu 
pentru gestionarea deşeurilor, 
în special, pentru activităţile de 
tratare a deşeurilor. 
Conform art.25 alin.(4) lit.c) 

şi alin.(5) pct.3) lit.a din Legea 
nr.209/2016 privind deşeurile, „În 
scopul obţinerii autorizaţiei de me-
diu pentru gestionarea deşeurilor 
urmează a fi prezentat şi conţinu-
tul-cadru al memoriului tehnic, în al 
cărui rezumat se precizează dovada 
că instalaţia de tratare este în con-
formitate cu Programul naţional de 
gestionare a deşeurilor şi cu progra-
mele regionale de gestionare a deşe-
urilor”.

Totodată, acelaşi condiţii sunt 
aplicabile în cazul eliberării autori-
zaţiei de mediu pentru gestionarea 
deşeurilor prin eliminarea lor în con-
formitate cu art.17 alin.(8) din Legea 
nr.209/2016 privind deşeurile, care 
prevede incinerarea şi coincinerarea 
ca modalităţi de tratare (operaţiuni 
de valorificare sau eliminare, inclu-
siv pregătirea prealabilă valorificării 
sau eliminării).

 indentificarea potenţialilor do-
natori sau investitori cu experi-
enţă suficentă în implementarea 
unor astfel de Programe care 
corespund legislaţiei naţionale 
actualizate şi mecanismelor in-
ternaţionale.
3. Chiar şi dacă pînă la moment, 

cu depăşire sporită a termenilor le-
gali, nu este aprobat la nivel naţional 
Programul de gestionare a deşeuri-
lor, şi respectiv, de prevenire a gene-
rării deşeurilor, care ar condiţiona 
implementarea lor imperativă la ni-
vel local, autorităţile administraţiei 
publice locale, conform art.11 alin.
(1) din Legea nr.209/2016, în vede-
rea implementării legislaţiei în do-
meniul gestionării deşeurilor, în limi-
ta resurselor financiare aprobate în 
acest scop de către consiliul local pe 
anul bugetar respectiv, sunt obligate 

să realizeze următoarele activităţi:
a) crearea unui sistem eficient 

de colectare, de asigurare etapizată 
a condiţiilor pentru colectare sepa-
rată şi de transportare a deşeurilor 
şi stabilirea modului de funcţionare 
a acestuia, în conformitate cu preve-
derile prezentei legi şi ale altor acte 
normative;

b) alocarea terenurilor necesare 
pentru colectarea separată a deşeu-
rilor, inclusiv pentru colectarea deşe-
urilor de produse supuse reglemen-
tărilor de responsabilitate extinsă 
a producătorului, dotarea acestora 
cu containere specifice tipurilor de 
deşeuri, precum şi funcţionalitatea 
acestora; 

d) amenajarea unor spaţii speci-
ale pentru depozitarea deşeurilor co-
lectate separat, dimensionate cores-
punzător, pentru a asigura protecţia 
mediului şi a sănătăţii populaţiei;

e) depozitarea deşeurilor muni-
cipale doar în locurile special ame-
najate în corespundere cu documen-
taţia de urbanism; 

g) evidenţa datelor şi informaţi-
ilor privind deşeurile şi gestionarea 
deşeurilor municipale colectate de la 
populaţie, de la unităţile comerciale 
şi instituţii, în bază de contract, ra-
portînd anual aceste date, prin inter-
mediul operatorilor de gestionare a 
deşeurilor municipale, Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
şi Mediului în conformitate cu me-
todologia de ţinere a evidenţei şi de 
transmitere a informaţiei, aprobată 
de Guvern.

Ca soluţie în acest caz, ar fi ela-
borarea şi aprobarea la nivel local a 
unei Strategii de mediu, care cuprin-
de în principal următoarele compo-
nente:

 Reglementarea juridică a gestio-
nării deşeurilor:

• Cadrul normativ comunitar;
• Cadrul normativ naţional.
 Cele mai bune practici şi tehno-
logii disponibile privind gestio-
narea deşeurilor.

 Instrucţiuni tehnico-legale pen-
tru responsabilii de mediu din 
cadrul organului administraţiei 
publice locale.

 Planului de implementare a 
Strategiei locale de gestionare a 
deşeurilor.

 Regulamentul privind colectarea 
selectivă a deşeurilor de pe teri-
toriul localităţii.

 Lista principalelor documente 
de organizare a activităţilor de 
protecţie a mediului întocmite 
la nivelul subdiviziunilor din 
cadrul organului administraţiei 
publice locale.

 Identificarea şi clasificarea de-
şeurilor istorice şi ale celor cu-
rente.

 Strategie/cadru instituţională de 
management al deşeurilor pen-
tru operatori locali specializaţi 
în acest domeniu.
 
4. Actualizarea Strategiei de 

gestionare a deşeurilor în Republica 
Moldova pentru anii 2013-2027, în 
conformitate cu reglementările din 
Legea nr.209/2016 privind deşeuri-
le şi altor legi modificate, şi respec-
tiv, adoptarea Programului naţional 
pentru gestionarea deşeurilor, prin 
implicarea tuturor organelor compe-
tente investite cu astfel de competen-
ţe şi atribuţii directe şi indirecte, ar 
da un imbold semnificativ în realiza-
rea uniformă şi constantă a măsuri-
lor necesare pentru protecţia mediu-
lui şi a sănătăţii populaţiei în vede-
rea prevenirii sau reducerii efectelor 
adverse determinate de generarea şi 
gestionarea deşeurilor, precum şi, în 
vederea reducerii efectelor generale 
ale folosirii resurselor şi creşterii efi-
cienţei folosirii acestora. 
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Taxele de mediu pot fi un stimulent 
pentru reducerea poluării
Influența negativă a dezvoltării economice asupra mediului înconjurător este un fapt recunoscut 
de multă vreme. Pe fondul multiplelor provocări generate de necesitatea protejării mediului, 
guvernele se confruntă acum cu o presiune tot mai mare de a identifica noi modalități de diminuare 
a impactului activităților antropice asupra mediului, fără a afecta însă creșterea economică. Este de 
la sine înțeles că influența acestor măsuri se va reflecta asupra activității producătorilor, precizează 
Laura CIOBANU, Manager, Schimbări Climatice și Sustenabilitate, EY România.

ViziunEa ExpErtului

Materialele plastice au devenit 
o preocupare majoră şi o prioritate 
pentru Uniunea Europeana (UE), 
având în vedere că se produc din ce 
în ce mai multe produse din plastic. 
De exemplu, în 2016 au fost pro-
duse aproximativ 60 milioane tone 
plastic la nivelul UE, potrivit Plas-
tics Europe, de 20 de ori mai mult 
decât în anii '60. Din cantitatea to-
tală, aproape 40% constă în amba-
laje din plastic. Este important de 
menționat că aceste valori nu includ 
şi fibrele din PET, ceea ce ar pre-

supune o majorare semnificativa a 
cantităților finale.

Deşi rata de reciclare a ambala-
jelor din plastic a crescut la nivelul 
întregii Uniuni Europene, la aproape 
41% în 2016, trebuie sa ținem cont 
ca producția de plastic creşte şi ea 
într-un ritm alarmant.

"În acest context, taxele de me-
diu joacă un rol important şi repre-
zintă un instrument util în creşterea 
gradului de conştientizare în rândul 
companiilor, dar şi al populației, care 
trebuie să țină seama de impactul 

asupra mediului şi, de asemenea, să 
înțeleagă cum se traduc în costuri 
activitățile sau comportamentele 
lor", declara Laura CIOBANU.

Conform acesteia, drept ur-
mare, în multe țări, nivelul taxelor 
percepute tuturor companiilor care 
plasează ambalaje pe piața naționala 
este destul de ridicat. Aceste tipuri 
de taxe fac să crească prețul produ-
selor finite, dar reprezintă şi un sti-
mulent pentru:

  Creşterea performanțelor în 
materie de inovare: companii-

Laura CIOBANU
Manager, Schimbări Climatice şi 
Sustenabilitate, EY România
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le trebuie să dezvolte noi tipuri 
de ambalaje, produse din mate-
riale mai rezistente, care pot fi 
reparate mai uşor şi care pot fi 
reutilizate. Un beneficiu supli-
mentar al folosirii ambalajelor 
reutilizabile este faptul că taxele 
de mediu se plătesc o singură 
dată, şi nu la fiecare introducere 
pe piață a ambalajului respectiv;

  Optimizarea modului în care 
sunt ambalate mărfurile, pre-
cum şi optimizarea formei am-
balajului, astfel încât consumul 
de materiale/materii prime să 
fie redus;

  Încurajarea companiilor să con-
ceapă şi să utilizeze ambalaje 
din plastic care să fie mai uşor 
de reciclat, astfel încât să se pro-
moveze dezvoltarea de ambala-
je mai durabile;

  Îmbunătățirea colectării separa-
te a deşeurilor pentru a asigura 
o mai bună calitate a resurselor 
utilizate în industria de recicla-
re.
Astfel, se remarcă tendința de 

adoptare cât mai largă a conceptu-
lui de economie circulară, în care se 
pune un accent major pe reutilizarea 
şi reciclarea produselor şi a materia-
lelor, în detrimentul eliminării aces-
tora. Având în vedere acest lucru, 
dar şi faptul că până în 2030 toate 
ambalajele din plastic plasate pe 
piața UE trebuie să fie reutilizabile 
sau reciclabile, acesta este cel mai 
potrivit moment pentru companii să 
înceapă să inoveze cu adevărat, să îşi 
regândească strategia, iar protecția 
mediului sa reprezinte unul dintre 
pilonii principali în tranziția către un 
model de business sustenabil.

Putem remarca şi în rândul 
societăților din România un interes 
în creştere față de diverse soluții 
adaptate la cerințele economiei cir-
culare. Un exemplu ar fi logistica 
inversă prin care societățile pot ad-
opta, de pildă, politici de returnare 
care să permită consumatorilor să 
se debaraseze de produsele vechi, 
atunci când achiziționează altele 
noi. În acest fel, se pot reutiliza sau 
recicla atât materialele conținute în 
produs, cât şi ambalajele acestora, 
după ce durata de utilizare a pro-
dusului s-a încheiat. Totodată, acest 
demers ar putea oferi şi opțiunea ca 
nu doar produsele uzate, ci şi piesele 

de schimb sau componentele să poa-
tă fi returnate, pentru a merge către 
remanufacturare, reparare sau reci-
clare, în funcție de cea mai potrivită 
soluție.

O altă oportunitate este legată 
de înlocuirea materialelor din plastic 

de unică folosință, dată fiind adopta-
rea de către Parlamentul European 
a Directivei privind produsele din 
plastic de unică folosință. În acest 
context, până în 2021 vor fi inter-
zise farfuriile, tacâmurile de uni-
că folosință, paiele pentru băuturi, 
bețişoarele pentru urechi şi altele. 
Prin urmare, companiile nu au stat 
prea mult pe gânduri şi au început 
să vină cu alternative la ambalajele 
tradiționale din plastic, cum ar fi cele 
fabricate din amidon de porumb sau 
din trestie de zahăr.

Este adevărat că, pe termen 
scurt, tranziția către un model de 
business sustenabil poate părea mai 
puțin profitabilă. Pe termen lung 
însă, studiile economice au demon-

strat că sustenabilitatea va determi-
na o creştere a eficienței proceselor, 
ce se va traduce ulterior printr-o re-
ducere de costuri. În plus, orienta-
rea către aceste noi soluții vine şi cu 
beneficii privind reducerea poluării, 
mai puține deşeuri generate şi un 

impact pozitiv asupra vieții omului 
şi asupra mediului. Totodată, este 
important de menționat şi faptul că 
aceste eforturi ar putea fi finanțate 
prin fondurile de cercetare ale UE.

Aşadar, putem afirma că taxele 
de mediu pot avea un rol pozitiv în în-
curajarea companiilor, organizațiilor, 
dar şi a consumatorilor finali să îşi 
schimbe comportamentul. Astfel, 
acestea pot reprezenta nu numai un 
instrument de taxare, ci şi o pârghie 
economică cu un rol semnificativ în 
soluționarea problemelor de mediu 
şi în reducerea impactului negativ 
asupra mediului înconjurător.
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MD: Дмитрий — Пожалуйста 
расскажите нам, когда и как воз-
никла идея организовать раздель-
ный сбор мусора, в вашей местно-
сти и что вас мотивировало?

Первого января 2018 года я ре-
шил, что хочу внести свой вклад в 
развитие того места, где мы с семьёй 
прожили последние 7 лет, а именно - 
села Рышкова Криулянского района. 
Как и во многих других сёлах здесь 
никогда не было мусорных баков, 
поэтому люди привыкли выбрасы-
вать отходы там, где удобно. Увы, 
но мусором наполнены все овраги, 
лес и поля. Вот я и решил вдохно-
вить друзей и единомышленников, 
чтобы почистить их. Так как мусора 
было очень много, то и людей нужно 
было вдохновить как можно больше. 
Для этого я регулярно делал видео 
ролики и делился ими с друзьями в 
социальных сетях. Как оказалось, в 
нашей стране очень много неравно-
душных людей. 29 апреля в акции 
по уборке мусора в Рышкова при-
няли участие около 80 человек. За 
день нам удалось очистить несколь-
ко оврагов. Объёмы мусора порази-

ли всех. Важно отметить, что в этот 
день весь мусор сортировался, так 
как главная задача была отвезти всё, 
что можно, на переработку. Так мы 
собрали тонну пластика, металл и 
стекло. Стало ясно, что надо искать 
решение для существующей пробле-
мы. Буквально на следующий день 
мы с соседом Денисом Каменщи-
ком придумали будущую конструк-
цию мусорного комплекта, который 
предусматривал раздельный сбор 
пластика.

MD: Мы знаем, что практи-
чески не один населенный пункт 
в сельской местности не зани-
мается выборочным сбором от-
ходов из-за отсутствия инфра-
структуры и санитарных услуг. 
Какова ситуация в селе Рышко-
ва?

Увы, но мы ничем не отлича-
емся от других сёл. Этот вопрос мо-
жет быть решён только комплексно 
для группы сёл. В нашем селе есть 
общественная свалка. Это место без 
авторизации, на которое с молчали-
вого согласия властей „разрешено” 

вывозить мусор. Пластик, который 
собирается в селе, складывается в 
отдельном месте, то же самое про-
исходит со стеклом и металлом. У 
нас есть договорённость с соседним 
селом Пересечино, в котором нахо-
дится „фабрика” ABS (может быть 
есть другое более подходящее слово, 
я не специалист), куда привозят от-
сортированный по типам пластик из 
Кишинёва и где его перерабатывают 
до состояния гранул. Пересечино 
покупает наш пластик, но, к сожа-
лению, здесь есть ряд сложностей. 
Далеко не всё, что мы называем пла-
стиком, можно переработать. По-
этому нам необходимо вручную всё 
пересортировать и оставить лишь 
ту часть пластика, которую прини-
мают. Стекло и металл не представ-
ляют никакой опасности для окру-
жающей среды, поэтому они про-
сто ждут своего часа. Странно, но 
ни стекло, ни аллюминивые банки 
сдать мы не можем. А сортировать 
стекло по цветам, затем везти его 
50 км только в одну сторону, чтобы 
продать по цене 60 бань за 1 кг, не-
выгодно.

intErViu

Интервью с  
Дмитрий Микитенко,  

автор проектa «МУСОР С НАМИ» / „gunoi cu noi”

decembrie 2019   |   Managementul Deşeurilor   |   17



MD: Являясь автором проек-
та по выборочному сбору мусора, 
расскажите, пожалуйста, о шагах, 
которые вы предприняли для его 
достижения, в надежде, что нам 
удастся мотивировать других 
молодых людей в стране.

Наивно полагать, что мой опыт 
может кого-то вдохновить. Не ду-
маю, что у кого-то есть лишний год 
жизни на подобного рода экспери-
менты. Я бы хотел, чтобы в каждом 
из сёл были человеческие условия 
по утилизации мусора, но, увы, про-
блем намного больше. Наш опыт, 
возможно, был бы полезен для го-
сударства, как одно из возможных 
решений. Если коротко, то план дей-
ствий был такой. 1. Мы придумали 
конструкцию на основе баков из под 
машинного масла и представили 
примарии. 2. Организовали встречу 
для людей, где рассказали о нашей 
идее и получили поддержку. 3. Я на-
чал собирать с людей деньги. Люди 
давали по желанию. Кто сколько мог. 
4. Приступили к работе. Первый 
комплект был готов через несколько 
месяцев, последние были готовы че-
рез год. Всего 30 комплектов. Много 
рассказывал о нашем проекте в соц 
сетях. Это очень важно. Люди хотят 
перемен и готовы поддержать. 5. В 
нашем случае первые месяцы мы с 
другом самостоятельно собирали 
мусор по селу. Примария „просну-
лась” только через 3 месяца. 

MD: В рамках проекта вы 
предпочли производить очень 
стильные и представительные 
контейнеры для сельской мест-
ности. Кто является создателем 
этих контейнеров, сколько вы уже 
создали и какие виды отходов вы-
борочно собираются в селе?

Я по профессии дизайнер. По-
этому я приложил все свои творче-
ские способности для того, чтобы 
мусорки смотрелись красиво. У Де-
ниса большой опыт работы с метал-
лом и деревом, поэтому вместе у нас 

получалось сделать такие мусорки, 
которые не стыдно поставить у до-
роги. Всего их установлено 30 ком-
плектов. 

MD: Выборочный сбор явля-
ется первым этапом, который 
делает возможным в дальней-
шем правильную переработку 
и утилизацию отходов. Однако 
важно регулярно обеспечивать их 
надлежащую эвакуацию и транс-
портировку к специализирован-
ным операторам. Как вы относи-
тесь к этому процессу и кто бу-
дет собирать отходы, собранные 
выборочно?

Сейчас у нас есть человек, ко-
торый обслуживает баки два раза в 
месяц. Пока люди не начнут отно-
ситься к земле, как к своему родному 
дому, мало что изменится. В Рышко-
ва есть мусорки, но это не сделало 
село чище. Люди как выбрасывали 
мусор себе под ноги, так и продол-
жают это делать. Почему?

MD: Важной ролью в пра-
вильном сборе отходов непосред-
ственно от источника являет-
ся мотивация и вовлеченность 
людей. Как вам удалось убедить 
жителей села принять участие 
в этом процессе и какие обязан-
ности у них есть на данный мо-
мент?

Верно, без сортировки о реше-
нии проблемы мусора можно и не 
мечтать. Но без культуры вообще 
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говорить не о чем. Я, конечно, пони-
маю, что людям некуда девать свой 
мусор, поэтому они его выбрасыва-
ют в овраги, но разве это решение? 
Конечно, удобно жаловаться на го-
сударство, что оно не позаботилось, 
но при более высоком уровне куль-
туры людям даже в голову не при-
шло наполнять овраги. Поэтому с 
сортировкой мусора та же история. 
За этот год я видел много разных 
примеров. Большое число людей от-
ветственно подходит к вопросу со-
ртировки, но хватает и таких, кому 
не важно, что куда бросать. Одна 
надежда, что людей, которые будут 
заботиться о земле, со временем ста-
нет больше. Сами по себе мусорки 
ничего не решают. Возможно, поэто-
му я и решил сделать фильм.

MD: У вас определенно боль-
шие планы на будущее, одним из 
которых является съемка доку-
ментального фильма «GUNOI CU 
NOI» («МУСОР С НАМИ»). Какова 
идея этого фильма и как обще-
ство может участвовать в под-
держке этой благородной инициа-
тивы, которая абсолютно необ-
ходима для окружающей среды и 
людей?

Хочу уточнить, что фильм будет 
основываться на тех видео материа-
лах, которые я снимал в течении все-
го срока (почти два года). Сейчас мы 
монтируем фильм. Это очень твор-
ческая часть работы, в которой мне 
помогает талантливый художник, 
честный и искренний друг Алек-
сандр Никитин. Мы не ставим пе-
ред собой задачу линейно показать 
историю (я и так вам всё рассказал и 

не стоит для этого смотреть фильм), 
тем более, мы не собираемся никого 
хвалить или критиковать (зритель 
сам может решить, как реагировать). 

Конечно, в основу ляжет история о 
том, как я попробовал найти реше-
ние и через какие этапы мы прохо-
дили, как реагировали люди и что в 
итоге получилось. Наше небольшое 
село является отражением всего 
молдавского общества в миниатюре. 
Слишком долго не решаются про-
блемы мусора в сёлах. Я с друзьями 
сделал то, что мог, а вот получилось 
у нас или нет, решать уже зрителю. 
Если у читателей появилось дове-
рие к нам, то поддержать нас мож-
но, сделав вклад на https://planeta.
ru/campaigns/gunoi/ Уже достаточно 
много людей присоединились, что 
очень радует и вдохновляет нас. Это 
в очередной раз подтверждает, что 
люди хотят перемен. В свою очередь 
мы сделаем всё возможное, чтобы 
через документальное кино прибли-
зить нашу страну к более цивилизо-
ванному уровню жизни.
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Peste 1 mie de elevi din cadrul IÎPT au fost instruiți în 
domeniul colectării selective a deșeurilor

managEmEntul dEșEurilor

În perioada noiembrie-decembrie curent, A.O. 
„Asociația pentru Valorificarea Deşeurilor” în cadrul 
proiectului „Promovarea Învățământului Profesional 
Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de către 
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) 

şi cofinanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi 
Cooperare, a realizat o serie de instruiri în domeniul co-
lectării selective a deşeurilor pentru elevi şi cadre didac-
tice din cadrul a 14 instituții de învățământ profesional 
tehnic din mun. Chişinău.

Reieşind din obiectivele asumate de GIZ în vede-
rea realizării acestui proiect, care de altfel, transpune şi 
obiectivele Programului de promovare a economiei „ver-
zi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, prin 
sporirea nivelului de cunoştințe privind economia „verde” 
şi dezvoltarea durabilă în rândul elevilor şi studenților cu 
cel puțin 30%, inclusiv promovarea şcolilor ecologice şi 
a şcolilor pentru dezvoltare durabilă, A.O. AVD a elabo-
rat un curs de instruire în domeniul colectării selective a 

deşeurilor, ce are drept scop modelarea comportamentu-
lui şi formarea unor deprinderi durabile şi eco-responsa-
bile în rândul elevilor şi cadrelor didactice.

În realizarea acestor instruiri am pornit de la ideea 
că şcoala joacă un rol foarte important în formarea unei 

deprinderi ecologice şi verzi aplicabile în condiții casni-
ce, în cadrul şcolii, dar şi în multitudinea de activități ver-
zi la nivel profesional. Cei peste o mie de tineri instruiți în 
domeniul colectării selective a deşeurilor sunt adulții şi 
factorii de decizie de mâine, iar atitudinea şi educația pe 
care o primesc în prezent le va influența comportamentul 
pe viitor.

Din moment ce şcoala constituie un element de bază 
în conturarea unor deprinderi şi viziuni corecte în rân-
dul elevilor, indiscutabil, un rol important în formarea 
şi pregătirea personalității tinerelor generații şi pregăti-
rea lor profesională în cadrul instituțiilor de învățământ 
revine cadrelor didactice. Conceptul instruirilor pentru 
cadrele didactice/manageriale urmăreşte în primul rând 
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informarea şi conştientizarea grupului țintă cu referire 
la importanța şi necesitatea implementării unui ma-
nagement eficient a deşeurilor în cadrul instituției de 
învățământ şi cămin, fapt care ar contribui la eficienti-
zarea consumului de resurse, minimizarea impactului 
asupra mediului şi sănătății.

Pe parcursul celor 14 instruiri, A.O. AVD conform 
metodologiei şi a ghidurilor elaborate privind colectarea 
selectivă a deşeurilor, a pus accentul în mod prioritar pe:

  Dezvoltarea capacității profesorilor de a promova in-
teresul elevilor pentru problema deşeurilor şi a reci-
clării, dar şi de a-i informa cu privire la aceste aspecte;

  Asimilarea de către elevi a unui set de valori şi in-
formarea lor în legătură cu mediul înconjurător şi 
importanța sortării drept deziderat pentru reciclare;

  Sprijinirea elevilor, prin aplicațiile practice propuse, 
pentru a-şi forma şi consolida abilitățile necesare 
identificării problemelor cu care se confruntă natura 
şi societatea;

  Stimularea gândirii critice a elevilor privind schim-
bările eco-responsabile din şcoală şi din vecinătate;

  Creşterea impactului educațional al activităților de 
mediu asupra elevilor prin promovarea instrumentelor 
educaționale active ce vor dezvolta compentențe verzi;

  Promovarea spiritului civic într-o manieră practică, 
prin implicarea elevilor în acțiuni concrete de colec-
tare selectivă şi reciclare, precum şi însuşirea unor 
comportamente prin parcurgerea activităților inter- 
şi trans disciplinare.
În acest sens, programa instruirilor a fost orienta-

tă în primul rând spre prezentarea consecințelor unui 
model liniar de consum, prin care suntem învățați doar 
să consumăm şi să aruncăm la gunoi (model aplicabil în 
Republica Moldova) şi să convingem atât cadrul didactic 
cât şi elevii că ei pot fi promotorii şi viitorii agenți econo-
mici, care vor pune bazele unei economii circulare, unde 
fiecare deşeu este o resursă, materie primă secundară 
pentru un nou ciclu de producere. În final am putea avea 
zero deşeuri la gropile de gunoi, o dependență redusă de 
materia primă importată, noi locuri de muncă verzi, pro-
duse competitive pe piețe naționale şi internaționale, etc.

Utilizând instrumente interactive de instruire (jocuri 
cu elevi, video-uri informative, mostre de materie primă 
obținută prin reciclare), elevii împreună cu cadrele didacti-

ce au făcut cunoştință cu 6 categorii de deşeuri, modalități 
practice şi corecte de sortare a acestora, recomandări de 
raționalizare a consumului de resurse, cum trebuie gesti-

onate deşeurile periculoase şi nu în ultimul rând care este 
beneficiul economic al celei de-a 7-a resursă „reciclabilele”.

Instruirile pentru cadrele didactice au fost realizate 
separat, fapt pentru care, aceştia au primit un set structu-
rat de informații referitor la cadrul legal național privind 
managementul deşeurilor; reguli de colectare selectivă a 
deşeurilor; Salubrizarea sanitară şi colectarea deşeurilor 
conform „Normelor şi regulilor de exploatare tehnică a 
fondului locativ” şi nu în ultimul rând practici eficiente 
de oorganizare a colectării selective la nivel instituțional.

aprecierea nivelului de înțelegere şi utilitate a 
cursului de instruire de către participanți

— „Prin intermediul acestor instruiri am reuşit să 
identificăm mai multe soluții la problema gestiunii inco-
recte a deşeurilor la nivel instituțional (deşeuri aruncate în 
amestec, consum nerațional de resurse, elevi şi personal 
neinformat, lipsa unei infrastructuri de colectare, etc.)”.

Corina Munteanu, Colegiul de Ecologie

— „Este necesar şi important să fie organizate astfel de 
instruiri pentru educarea tinerei generații şi astfel vom avea 
un mediu ambiant mai curat, prin urmare mai sănătos”.

Aculina Marandiuc, Director adjunct – Centru de 
excelență în medicină şi farmacie “Raisa Pacalo”

— „Împreună cu elevii, care urmează şi ei să disemine-
ze informația în rândul colegilor, am înțeles cât de impor-
tant este să facem alegeri corecte în calitate de consumatori 
de resurse şi generatori de deşeuri. Este uimitor cum fieca-
re deşeu tratat corect se transformă într-o nouă resursă”.

Victoria Bercu, Director Colegiul Alexei Mateevici

— „Dorim ca astfel de proiecte să fie implementate 
şi în localitatea de baştină – să fie instalate tomberoane 
şi instruiți locuitorii localității, deoarece la moment toate 
deşeurile se aruncă la groapa de gunoi a satului”

Lilian – student, Școala Profesională nr.2

— „Pentru noi a fost ceva nou, ceva ce ni-a lăsat fără 
cuvinte - să aflăm că plasticul, în special sticlele de apă 
(din plastic) care se consumă practic zilnic – se descom-
pun în natură circa 500 de ani”

studenți, Școala Profesională nr.10

Conform proiectului, după seria de instruiri, urmea-
ză ca fiecare din cele 14 IÎPT să fie asigurate cu tom-
beroanele specializate pentru colectarea deşeurilor. Prin 
urmare, în baza cunoştințelor acumulate, atât elevii cât 
şi cadrele didactice vor putea gestiona eficient deşeul 
generat, fiind responsabili ca fiecare deşeu să ajungă în 
tomberonul potrivit, pentru ca ulterior acesta să ajungă 
la stația de sortare a operatorului autorizat pentru evacu-
area, sortarea şi reciclarea deşeurilor.

Totodată ținem să menționam că un obiectiv al pro-
iectului “Promovarea învățământului profesional tehnic 
pentru o economie verde” ține de inițierea unor elemente 
ale economiei circulare în IÎPT, prin evacuarea separa-
ta a deşeurilor cât şi producerea unor materii prime sau 
produse din deşeurile colectate care vor fi returnate îna-
poi către IÎPT.
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Ce înseamnă să trăieşti suste-
nabil şi să ai un impact pozitiv asu-
pra comunităţii şi a mediului?

Nu este neapărat să trăieşti în 
afara oraşului şi să renunţi la tehno-
logiile şi comoditatea vieţii moderne.

Este nevoie doar să adopţi un 
stil de viaţă chibzuit, să cumperi 
produse autohtone, să mănânci mai 
multe legume decât carne, să cum-
peri produse cât mai puţin toxice 
pentru mediu. 

Ne aflăm într-un moment în 
care filosofia de unică folosinţă tre-
buie depăşită. Am consumat prea 
repede şi prea mult plastic de unică 
folosinţă. Noi suntem ferm convinşi 
că a venit momentul să ne oprim şi 
să schimbăm felul în care luăm de-
ciziile.

Ca să păstrăm planeta verde cât 
mai mult timp - avem nevoie de pro-
duse reutilizabile, create cu intenţia 
de a putea fi reparate, recuperate, 
reciclate, compostate, plantate. Aco-
lo unde nu este posibilă reutilizarea, 
alege ambalajele care sunt 100% bi-
odegradabile şi compostabile. Este 
foarte important să colectăm sepa-
rat, iar deşeurile noastre trebuie să 
intre într-un sistem de gestionare a 
deşeurilor (reciclare sau composta-
re). Este fără raţiune să credem că 
putem să folosim în neştire, fără să 
ne asumăm şi recuperarea lui după 
ce l-am folosit.

Compania noastră „Ecoprime 
Recycle” SRL deja de un an promo-
vează alternativele sustenabile la 
ambalajele de unică folosinţă reali-
zate din plastic. Suntem încă tineri, 
dar avem foarte mare încredere în 

conceptul nostru, în produsele noas-
tre şi în forţele proprii. Întâlnim în 
fiecare zi tot mai multă lume de la 
noi care conştientizează catastrofa 
ecologică cauzată de plasticul care 
deja ne-a invadat Planeta. Am intrat 
pe piaţă cu produse de calitate care 
au la bază plante, adică resurse ra-
pid regenerabile, cum ar fi amidonul 
de porumb sau trestia de zahăr. 

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. În procesul de producţie 
necesită mai puţină energie, iar am-
prenta de carbon este cu 75% mai 
scăzută decât în cazul ambalajelor 
clasice din plastic.

Partea bună este că deja se în-

tâmplă multe lucruri frumoase. Sunt 
multe companii, cafenele, restauran-
te, şcoli care fac eforturi de a reduce 
deşeurile şi cantităţile de plastic de 
unică folosinţă.

Ştim că nimănui nu-i place ve-
sela de unică folosinţă, în special 
acea realizată din plastic. Nici nouă! 
Există însă situaţii în care ambala-
jele de unică folosinţă sunt utilizate 
din motive de igienă, sănătate sau 
siguranţă. De exemplu, la concerte, 
festivaluri, pe stadioane sau în avioa-
ne. Soluţia noastră sunt ambalajele 
realizate din plante. 

Încă ne mai dorim să se organi-
zeze doar festivaluri, sărbători şi târ-
guri eco-friendly. Încă mai aşteptăm 
ca la nivel de stat să fie interzis orice 
plastic în cadrul acestor evenimente, 
pentru că în urma lor rămân munţi 
de ambalaje care poluează pentru 
câteva sute, chiar mii de ani ţărişoa-

Ecoprime Recycle SRL  
oferă un model sustenabil 
de consum, cu impact  
pozitiv asupra comunității 
și a mediului
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ra noastră, şi nu doar. Ne-am dori ca 
autorităţile noastre să fie mult mai 
receptive, şi să-i oblige pe toţi agenţii 
economici care participă la festivalu-
rile şi sărbătorile publice, să renunţe 
la ambalajele din plastic şi să caute 
alternative.

De ce? Pentru că doar o mică 
parte din ambalaje este reciclată, 
din motiv că mâncarea face plasticul 
foarte dificil de reciclat. Pentru a pu-
tea fi reciclat, e important ca plasti-
cul să fie colectat separat şi, cel mai 
important, să fie curat. Spre exem-
plu o farfurie şi tacâmurile din plas-
tic (Atenţie! NU din polistiren, acesta 
nu poate fi reciclat!) ce au intrat în 
contact cu mâncarea, trebuie să fie 
spălate şi abia apoi ele vor putea fi 
reciclate. La gunoi se aruncă totul 
fie murdar, fie cu resturi de mânca-
re în ele, ceea ce le face imposibil de 
reciclat, deoarece ar presupune ca 
reciclatorul să se ocupe de spălarea 
lor, un proces care ar consuma multe 
resurse. 

De fapt, este un moment impor-
tant care trebuie să-l reţină absolut 
toţi: e bine să ne amintim tot timpul 
să curăţăm plasticul înainte de a-l 
pune în coşul destinat plasticului ce 
urmează să fie reciclat.

Care este avantajul ambalaje-
lor compostabile? 

Acestea pot fi aruncate împre-
ună cu resturile alimentare, şi recu-
perate în acelaşi timp în centrele de 
compostare. Nu este nevoie de a le 

spăla înainte de a fi aruncate în groa-
pa de compostare. Compostarea in-
dustrială este deocamdată limitată 
în Republica Moldova, însă tehnolo-
gia ne-a permis să aducem pe piaţă 
ambalaje care se pot composta aca-
să, alături de resturile vegetale.

Spre exemplu, există o metodă 
eficientă de compostare la domiciliu, 
şi anume “Bokashi”. Este un sistem 
de compostare care îşi are originea 
în Japonia şi este ideal pentru uti-
lizare în casă. Spre deosebire de 
compostarea tradiţională, aceasta se 
bazează pe adăugarea de microor-
ganisme eficiente (EM) care sunt un 
amestec de bacterii şi drojdii ce des-
compun alimentele folosind un pro-
ces de fermentaţie. De asemenea, 
este semnificativ faptul că procesul 
“Bokashi” este anaerob, deoarece 
practic orice aer este exclus, în timp 
ce compostarea normală necesită o 
cantitate mare de aer amestecat. 

Este o metoda perfectă pentru 
acei ce au case la sol cu grădină. De-
sigur, este posibil să vă hrăniţi plan-
tele cu compost şi îngrăşăminte pro-
duse în comerţ, dar compostarea la 
domiciliu este atât de uşoară, ieftină 
şi eficientă încât are sens să reciclaţi 
cât mai mult posibil în sol.

O mare bucurie de-a noastră 
este că deja multe magazine şi cafe-
nele au renunţat la pungile de la casă 
din plastic în schimbul pungilor din 
amidon, care sunt 100% biodegrada-
bile şi compostabile. Ca să fim mai 

aproape de oameni, am plasat sacii 
noştri menajeri realizaţi din amidon 
de porumb în reţeaua de magazine 
“Fourchette”. 

Care este rolul sacilor menajeri 
compostabili, vă întrebaţi voi? Sacii 
menajeri compostabili au fost gân-
diţi ca o soluţie pentru colectarea 
resturilor organice în vederea com-
postării. Spre deosebire de pungile 
din hârtie, aceştia rezistă mai bine 
la umezeala generată de resturile 
alimentare, ceea ce îi face mai prac-
tici la utilizare. Sacii compostabili 
şi hârtia sunt singurele tipuri de 
produse, care se pot composta şi 
pot fi colectate împreună cu resturi-
le alimentare.

Pungile şi sacii menajeri sunt 
realizaţi din granule de amidon de 
porumb, fabricate de către Nova-
mont. Sunt cele mai calitative gra-
nule existente în momentul de faţă 
pe piaţă. Amidonul de porumb este 
amestecat cu bio-polimeri şi au la 
bază multă cercetare pentru a obţine 
o reţetă care să satisfacă atât cerin-
ţele de mediu, cât şi pe cele de cali-
tate. Granulele NU conţin plastic şi 
nu conţin BPA (bisphenol A). Aceas-
tă reţetă este dezvoltată continuu şi 
este apreciată de către specialişti ca 
reprezentând apogeul cercetării în 
acest domeniu.

Care sunt criteriile pe care tre-
buie să le respecte un produs pen-
tru a primi certificarea de compos-
tabilitate? 
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Pentru ca un produs să primeas-
că certificare e nevoie să fie supus 
unor teste care îi vor valida forma fi-
nală. Potrivit standardelor europene, 
un material compostabil trebuie să 
aibă următoarele caracteristici: 

Compoziţia: norma prevede un 
procent maxim de solide volatile, de 
metale grele (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, 
Cr, Mo, Se, As) şi de fluor acceptabil 
în materialele de ambalaje, care nu 
trebuie depăşit.

Biodegradabilitatea: limita ac-
ceptabilă de biodegradare trebuie 
să fie de cel puţin 90% din produs în 
timp de maxim 6 luni.

Dezintegrarea: proprietatea pro-
dusului de a se dezintegra în cadru 
de compost. După 12 săptămâni, cel 
puţin 90% (în cantitate) din ambalaj 
trebuie să poată fi trecut printr-o sită 
de 2 mmm.

Calitatea compostului final şi 
eco-toxicitatea: calitatea compostu-
lui final nu poate fi modificata prin 

materialele ambalajelor adăugate 
compostului si nu poate fi dăună-
toare mediului înconjurător. Norma 
impune realizarea unor probe de 
eco-toxicitate pe baza unui test de 
germinaţie şi obţinerea unui rezultat 
superior de 90% de cel al compostu-
lui de referinţă corespunzător.

Acum că am aflat ce înseamnă 
termenul compostabil, e necesar să 
ştim cum verificăm dacă un produs 
este de-a dreptul compostabil. 

Singurul fel în care putem să ne 
asigurăm de acest lucru este să verifi-
căm certificarea produsului. La nivel 
mondial există mai multe standarde 
de referinţă, iar referinţa pentru Eu-
ropa este standardul EN13432. 

Este obligatoriu ca produsele să 
fie testate şi certificate de o terţă par-
te, din motive lesne de înţeles. 

Spre exemplu, toate produse-
le noastre, sunt testate si raportate 
la un standard de către organisme 
acreditate. Cele mai prestigioase or-

ganizaţii recunoscute la nivelul UE şi 
care emit aceste certificări sunt TUV 
Austria şi Din Certco. Noi deţinem 
aceste certificate şi suntem mândri 
de acest fapt.

Începând cu 1 ianuarie 2020,  
conform „Legii nr. 231 din 
23.09.2010 cu privire la comerţul 
interior”, articolul 20/1 „Restricţii în 
domeniul comerţului cu amănuntul”, 
se vor interzice pungile din plastic 
cu grosimea peretelui mai mică 50 
microni, ceea ce ar însemna ca toa-
te magazinele vor fi obligate să ofere 
cumpărătorilor doar pungi biodegra-
dabile şi compostabile. 

Este foarte important ca toţi 
agenţii economici să se asigure ca 
procură pungi ce nu conţin plastic 
deloc, prin urmare să ceară de la fur-
nizor toate certificatele de calitate, 
menţionate mai sus. 

În anul ce urmează avem sco-
puri grandioase, benefice pentru Pla-
neta noastră. Desfăşurăm o afacere 
responsabilă, menită să schimbe 
spre bine ecologia ţării. Nu este sim-
plu, dar mergem înainte cu speranţa 
de a găsi “complici eco-friendly” şi 
de-a lăsa în urma noastră lumea un 
pic mai bună.

Trăitul sustenabil (sustenabile 
living) este o filosofie de viaţă ce con-
tribuie la sănătatea noastră, a comu-
nităţii şi a planetei, prin evitarea pro-
duselor toxice, prin alegerea consu-
mului responsabil de resurse şi prin 
alegerea de a cumpăra lucruri care 
durează mai mult în timp, sunt mul-
tifuncţionale şi nu sunt nocive pentru 
sănătate. Adoptaţi un stil de viaţă mi-
nimalist, economisiţi energia electri-
că şi apa, mergeţi mai mult pe jos, 
consumaţi produse autohtone. Nu 
irosiţi în zadar resursele Planetei. În 
pragul sărbătorilor dorim să vă urăm 
multă prosperitate şi să aveţi încre-
dere că lucrurile se pot schimba spre 
bine. Dar e mare nevoie de implica-
rea fiecăruia dintre noi.

Împreună, putem face multe!
Stay green!

Mai multe despre Ecoprime Recycle şi 
produsele oferite puteţi găsi pe:

site-ul oficial: www.biodegradabil.md
facebook.com/ecoprimerecycle/
Instagram: @ecoprimerecycle
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Trei milioane de metri cubi de 
gunoi. Este un munte uriaş. V-aţi 
imaginat? Atât s-a adunat anul tre-
cut în Moldova. Două milioane din 
acestea sunt aruncate de populaţie, 
restul – de întreprinderi. Mai mult 
de o treime din deşeuri – 1,2 milioa-
ne de metri cubi – revin Chişinăului. 
În această cantitate intră şi deşeuri-
le toxice: baterii, tehnică, substanţe 
medicale, termometre. Însă nimeni 
nu cunoaşte volumul exact al deşeu-
rilor toxice în Moldova. 

Tatiana Sultanova, journalist 
a portalului NewsMaker.md (NM). 
a analizat, cine şi cum colectează, 
sortează şi reciclează deşeurile şi de 
ce e atât de rău în Moldova la acest 
capitol.

unde la chişinău pot fi aruncate 
ori predate diferite tipuri  

de deşeuri?

Deşeurile electronice
Acest tip de deşeu extrem de pri-

culos pentru mediu şi sănătate sunt 
sortate doar la Chişinău şi în alte 
două oraşe – Cahul (magazinul ope-
ratorului de telefonie mobilă Orange, 
str. A. Mateevici, 35) şi Bălţi (hiper-
marketul Metro, str. N. Iorga, 9). Har-

tă locurile unde în Chişinău sunt in-
stalate containere pentru colectarea 
deşeurilor electronice de dimensiuni 
mici este publicată online.

Deşeurile medicale
Unde pot fi predate deşeurile 

medicale – este o întrebare serioasă. 
NM s-a adresat după răspuns la Cen-
trul Naţional pentru Sănătate Publi-
că. Acolo ni s-a răspuns că instituţia 
nu colectează deşeuri medicale de la 
populaţie şi ne-au sugerat să ne adre-
săm la Agenţia Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale. Însă cei de la 
Agenţie au comunicat pentru NM că 
nici această instituţie nu se ocupă de 
colectarea deşeurilor medicale de la 
populaţie şi ne-au recomandat să ne 
adresăm la Ministerul Sănătăţii.

Şi la Direcţia politici de mana-
gement al deşeurilor şi substanţelor 
chimice din cadrul Ministerului Agri-
culturii ne-au trimis la Ministerul Să-
nătăţii.

Dar şi cei de la Ministerul Sănă-
tăţii au comunicat pentru NM că nu se 
ocupă de această problemă. «Deşeu-
rile casnice, inclusiv cele periculoase 
(medicamente, termometre), conform 
Listei deşeurilor, fac parte din catego-
ria deşeurilor municipale. Informaţia 

despre aceste deşeuri se află la orga-
nele administraţiei locale», au preci-
zat la Ministerul Sănătăţii.

Atunci, NM s-a adresat cu aceas-
tă întrebare la întreprinderea muni-
cipală Regia Autosalubritate, care 
se ocupă de colectarea şi evacuarea 
gunoiului din Chişinău. Însă Grigore 
Roic, vicedirector al Regia Autosalu-
britate, a spus că nici ei nu se ocupă 
de aceasta. «Termometrele şi me-
dicamentele fac parte din categoria 
deşeurilor periculoase, noi nu avem 
posibilitatea să lucrăm cu ele», a pre-
cizat el şi ne-a sugerat să ne adresăm 
la compania Ecostat, care colectează 
deşeuri medicale.

Cei de la Ecostat ne-au comuni-
cat că într-adevăr, colectează deşeuri 
medicale, însă doar de la persoane 
juridice. «E posibil să primiţi ajutor 
la Agenţia Medicamentului», au adă-
ugat cei de la Ecostat. Astfel, cercul 
căutărilor s-a închis.

Plastic, sticlă şi hârtie
Pentru deşeurile din plastic, la 

Chişinău sunt containere speciale 
instalate de Autosalubritate şi plase 
pentru plastic ce aparţin companiei 
private ABS Recycling. Plasticul din 
aceste containere şi plase este trans-

Articol scris de tatiana Sultanova, 
publicat cu permisiunea portalului NewsMaker.md 

moldova se îneacă în deşeuri
 Cum să ne salvăm de milioanele  

de metri cubi de gunoi?
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portat la fabrica de sortare a deşeuri-
lor ABS Recycling din Coloniţa, sub-
urbie a Chişinăului, apoi este trans-
portat pentru reciclare la fabrica ABS 
Recycling din Peresecina.

Pelicula de polietilenă şi lăzile din 
plastic colorate pot fi vândute compa-
niei private Sanin. Aceasta cumpără 
plasticul cu 5-7 lei pentru un kilogram. 
După reciclare, Sanin confecţionează 
din acest plastic diferite pelicule, eti-
chete şi ambalaje pentru produse.

De asemenea, plasticul este co-
lectat de către participanţii la pro-
iectul ecologic Tinerii Pentru Eco-
plastic. Din acesta, ei confecţionează 
veioze, tablouri, săpuniere, ghivece 
pentru flori şi farfurii pentru fructe. 
Îi puteţi contacta pe pagina de Face-
book a proiectului.

În Chişinău, deşeurile din sticlă 
pot fi depuse în containerele munici-
pale de culoare verde. Întreprinderea 
municipală Autosalubritate comerci-
alizează sticla acumulată uzinei de 
sticlă Glass Container Company.

Sticla poate fi predată direct fir-
mei Glass Container Company. Ce-i 
drept, acolo sunt acceptate doar recipi-
entele din sticlă, adică borcane şi sticle.

Hârtia şi cartonul pot fi depuse în 
containerele municipale de culoare al-
bastră. De asemenea, maculatura este 
recepţionată de Combinatul de arti-
cole din carton din Chişinău, cu 1,50 
de lei pentru un kilogram. Cartonul şi 
cartonul gofrat mai pot fi predate la în-
treprinderea municipală Pro-Ambro-
cart, cu 1,20 – 1,50 de lei pentru un 
kilogram (în funcţie de calitate).

cum sunt colectate deşeurile 
casnice în raioane

Deşeurile sunt sortate doar în 19 
oraşe din Moldova, iar în 10 din ele 
– numai plasticul. În două – plasticul 
şi hârtia, în unul – plasticul şi sticla 
şi doar în trei – şi hârtia, şi sticla, şi 
plasticul.

Deşeurile nu sunt sortate în ni-
ciun fel la Briceni, Glodeni, Dondu-
şeni, Cocieri, Edineţ, Cahul, Călăraşi, 
Căuşeni, Rezina şi Râşcani.

Deşeurile electronice
În afară de Chişinău, deşeurile 

electronice mai sunt sortate doar la 
Cahul şi la Bălţi.

La Bălţi este un container pentru 
colectarea tehnicii de dimensiuni mici 
şi a bateriilor. El este instalat în hiper-

marketul Metro (str. N. Iorga, 9). La 
fel, în oraş sunt plase separate pentru 
plastic. Alte tipuri de deşeuri nu sunt 
colectate separat în oraş şi nu sunt 
sortate. Plasticul acumulat este trans-
portat pentru reciclare în România.

Şi la Cahul este un container pen-
tru colectarea deşeurilor electronice 
de dimensiuni mici. El se află în maga-
zinul operatorului de telefonie mobilă 
Orange (str. A. Mateevici, 35). În oraş 
nu sunt containere pentru colectarea 
separată a plasticului, hârtiei şi sticlei.

Doar plastic
La Bălţi, pe platformele de colec-

tare a gunoiului sunt instalate plase 
speciale pentru plastic. Alte tipuri de 
deşeuri nu sunt colectate separat în 
oraş şi nu sunt sortate. Plasticul acu-
mulat este transportat în România 
pentru a fi reciclat. La fel, la Bălţi este 
un container pentru colectarea bate-
riilor şi a tehnicii de dimensiuni mici. 
El se află în hipermarketul Metro.

Containere sau plase de colecta-
re a plasticului sunt şi la Basarabeas-
ca (90 de plase), Cantemir (12 con-
tainere), Leova (29 de containere), 
Nisporeni (20 de plase), Orhei (130 
de plase), Străşeni (5 plase), Ştefan 
Vodă (14 plase), Cimişlia (75 de pla-
se), Floreşti (5 plase).

Din Basarabeasca, plasticul nu 
este transportat deocamdată nicăieri, 
dar se caută cumpărător pentru el. 
La Cantemir şi Leova, plasticul este 
presat şi vândut întreprinderii priva-
te Salubris Grup. Aceleiaşi companii 
este vândut şi plasticul colectat la 
Străşeni. De la Nisporeni, deşeurile 
din plastic sunt transportate către 
compania privată ABS Recycling. 
Autorităţile locale preconizează să 
facă rost de un presator, pentru ca la 
transportare, plasticul să ocupe mai 
puţin loc. La Cimişlia ne-au comuni-
cat că plasticul este predat unei între-
prinderi private, dar nu au putut spu-
ne numele acesteia. La Ştefan Vodă 
plasticul acumulat deocamdată nu 
este transportat nicăieri, el este pre-
sat şi depozitat.

La Comrat nu sunt containere 
municipale pentru colectarea plasticu-
lui. Însă există plase care aparţin unei 
companii. Cei de la Gospodăria Lo-
cativ-Comunală nu ne-au putut spune 
denumirea acesteia. Totodată, cei de 
acolo nu ştiu, câte astfel de plase sunt 
instalate în oraş şi unde este transpor-
tat plasticul acumulat în acestea.

La Drochia au comunicat pentru 
NM că în oraş nu sunt containere sau 
plase pentru colectarea plasticului. 
Cu toate acestea, câteva plase pentru 
plastic sunt în oraş. Acest lucru îl de-
monstrează câteva fotografii. Cei de 
la Gospodăria Locativ-Comunală nu 
ştiu cui aparţin aceste plase.

La Floreşti, potrivit unui lucră-
tor al Gospodăriei Locativ-Comunale 
din localitate, sunt «vreo cinci plase». 
Însă plasticul colectat este aruncat la 
gunoiştea din oraş.

La Anenii Noi ne-au informat că 
în curând, în oraş vor fi instalate 12 
platforme pentru colectarea gunoiu-
lui, pe care vor fi instalate containere 
pentru plastic.

Plastic, hârtie şi sticlă
La Ungheni, este sortat plasticul 

şi hârtia. În oraş sunt instalate 54 de 
containere pentru plastic şi aproape 
100 – pentru maculatură. Deşeurile 
din plastic sunt vândute companiei 
ABS Recycling, iar hârtia şi cartonul 
– întreprinderii Pro-Ambrocart.

La Orhei sunt 130 de plase pen-
tru plastic. Hârtia şi sticla nu sunt co-
lectate separat, dar sunt sortate deja 
la gunoişte. După aceasta, plasticul şi 
cartonul sunt presate şi vândute. Şi 
sticla este vândută. Însă cei de la Gos-
podăria Locativ-Comunală din locali-
tate au refuzat să spună cui, motivând 
că e taină comercială.

La Şoldăneşti, pe 54 de platfor-
me pentru colectarea gunoiului, sunt 
instalate câte două containere speci-
ale – pentru hârtie şi sticlă şi pentru 
plastic, ambalaje Tetra Pak şi metale. 
De asemenea, sunt plase pentru reci-
pientele din plastic. Interesant e fap-
tul că şi în nouă sate din raion sunt 
containere pentru colectarea separa-
tă a deşeurilor. Cei de la Gospodăria 
Locativ-Comunală de aici au spus că 
deşeurile acumulate sunt sortate su-
plimentar şi vândute întreprinderilor 
care propun cel mai bun preţ.

La Ialoveni sunt 100 de contai-
nere pentru colectarea separată a gu-
noiului: 40 pentru plastic şi câte 30 
pentru sticlă şi hârtie. Sticla este vân-
dută întreprinderii Glass Container 
Company (aproximativ câte 2 tone 
lunar). Conform informaţiilor auto-
rităţilor locale, plasticul este vândut 
diferitelor firme, iar maculatura nu 
este predată nicăieri, pentru că «pre-
ţul acesteia este mic, iar evacuarea – 
costisitoare».
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La Făleşti, pe fiecare dintre cele 
32 de platforme pentru colectarea gu-
noiului, sunt instalate câte un contai-
ner special – pentru plastic, sticlă şi 
hârtie. Aceste deşeuri sunt sortate, de 
fapt, la fel ca şi deşeurile din contai-
nerele comune. Plasticul şi cartonul 
sunt presate şi depozitate. Deocam-
dată, sunt vândute doar recipientele 
din PET – «unei firme de la Bălţi».

La Hânceşti, pe toate cele 39 de 
platforme pentru colectarea gunoiu-
lui, sunt containere speciale pentru 
plastic şi pentru sticlă. Însă nici una, 
nici alta nu sunt transportate pentru 
reciclare, ci pur şi simplu sunt eva-
cuate la o gunoişte specială.

care întreprinderi din moldova 
colectează şi reciclează  

deşeurile?

E-Reciclare
Compania E-Reciclare se ocupă 

de colectarea deşeurilor electronice 
din anul 2015. Deşeurile electronice 
presupun tot utilajul deteriorat, care 
a funcţionat cu electricitate (de la 

frigidere, televizoare şi calculatoare 
până la lămpi şi baterii). Utilajele şi 
tehnica deteriorată sunt acceptate şi 
de la populaţie, şi de la întreprinderi. 
Pentru a preda asemenea deşeuri, 
trebuie să depuneţi o cerere pe site-ul 
companiei.

Cu E-Reciclare colaborează şi 
marile reţele de magazine de electro-
nice, şi centrele cervice. De exemplu, 
în toate magazinele Maximum din 
Chişinău sunt containere E-Reciclare 
pentru colectarea deşeurilor electro-
nice.

La întreprindere, tehnica este 
demontată şi sortată: cablurile la ca-
bluri, plasticul la plastic. Apoi deşeu-
rile electronice sunt expediate în Ger-
mania pentru reciclare.

MoldRec
Compania MoldRec colectează 

deşeuri electronice, din plastic şi din 
hârtie, precum şi lămpi şi metale. Aşa 
cum s-a mai menţionat, pentru colec-
tarea deşeurilor electronie, compania 
a instalat containere la benzinării şi 
supermarketuri. MoldRec recepţio-
nează plastic şi hârtie în cantităţi de 
cel puţin 5 tone. Compania este gata 
să vină la dvs. acasă după electrocas-
nice de dimensiuni mari.

Toate deşeurile sunt demontate 
şi sortate, iar când se acumulează 
un singur tip de deşeuri pentru un 
TIR de şapte tone, acesta este expe-
diat pentru reciclare peste hotare, de 
exemplu, în România.

Regia Autosalubritate
Mai mult de o treime din tot gu-

noiul care se produce în ţară revine 

municipiului Chişinău. De colectarea 
şi evacuarea acestuia se ocupă între-
prinderea municipală Regia Autosa-
lubritate.

În total, întreprinderea are 
aproape 10 mii de containere pentru 
colectarea gunoiului. Din acestea, 2 
mii sunt pentru colectarea separată: 
1360 – pentru plastic, 320 – pentru 
hârtie şi alte 320 – pentru sticlă.

În anul 2018, Autosalubritate a 
expediat spre reciclare 177 de tone 
de deşeuri: 108 tone de plastic au fost 
vândute companiei ABS Recycling, cu 

2500 de lei pentru o tonă, 66 de tone 
de sticlă au fost vândute firmei Glass 
Container Company, în medie cu câte 
600 de lei pentru o tonă, iar 3,2 tone 
de carton şi hârtie – Combinatului de 
articole din carton din Chişinău, cu 
până la 1620 de lei pentru o tonă.

În cinci luni ale anului 2019, în-
treprinderea municipală a expediat 
pentru reciclare 18,4 tone de plastic, 
12 tone de sticlă şi 600 kg de macu-
latură.

ABS Recycling
Întreprinderea privată ABS Re-

cycling sortează şi reciclează plasti-
cul. Achiziţionează materie primă de 
la întreprinderea municipală Autosa-
lubritate, o colectează şi din plasele 
pe care le-a instalat în Chişinău: în 
oraş, sunt 1200 de astfel de plase.

Tot plasticul recepţionat este 
sortat după culoare şi tip, este presat 
şi expediat la Peresecina, la unica fa-
brică de prelucrare a plasticului din 
Moldova, pe care ABS Recycling a 
deschis-o în anul 2006. Tot aici este 
adus plastic din alte raioane cu care 
colaborează ABS Recycling.

La Peresecina, din plastic se pro-
duc granule, iar din ele – ţevi de cana-
lizare şi ambalaje pentru cosmetice. 
În prezent, acolo se reciclează 180 
de tone de materie primă lunar. Dacă 
plasticul nu poate fi reciclat la fabri-
ca de la Peresecina, ABS Recycling îl 
expediază la întreprinderi din UE sau 
din Ucraina.

De asemenea, ABS Recycling 
sortează deşeuri din containerele 
pentru gunoi amestecat, selectând 
de acolo plasticul, metalul, cartonul 
care, la fel, pot fi reciclate. Cartonul 
este expediat în Ucraina, metalul de-
ocamdată nu este trimis nicăieri, el 
este păstrat în depozit.

Salubris Grup
De colectarea şi sortarea deşe-

urilor se ocupă şi întreprinderea pri-
vată Salubris Grup din satul Porum-
beni, raionul Criuleni. Întreprinderea 
colectează deşeuri sortate din câteva 
raioane. La fel, Salubris Grup recep-
ţionează plastic, hârtie şi sticlă de la 
populaţie.

Plasticul colectat este sortat, 
presat şi expediat pentru reciclare în 
România şi în Ungaria. La fel, la în-
treprindere este colectată hârtia, pe-
licula şi sticla. Astfel de deşeuri sunt 
predate acelor întreprinderi din Mol-
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dova, care propun cel mai mare preţ 
pentru materia primă.

Glass Container Company
Uzina de sticlă Glass Container 

Company din Chişinău este speciali-
zată în producerea recipientelor din 
sticlă pentru vinuri, cognac şi bere. 
Acolo sunt acceptate pentru reciclare 
doar recipiente din sticlă, adică borca-
ne şi sticle: sticlă colorată – câte 650 
de lei pentru o tonă, sticlă transparen-
tă – câte 820 de lei. Însă nu este obli-
gatoriu să duceţi o tonă, se poate şi un 
kilogram. La uzină au refuzat să ne 

vorbească despre volumele de deşe-
uri din sticlă pe care le recepţionează.

Combinatul de articole din car-
ton din Chişinău

Combinatul de articole din car-
ton reciclează câte 25-30 de tone de 
maculatură lunar. Cei de la combinat 
au menţionat că aici este vorba nu 
doar despre hârtia şi cartonul care 
sunt recepţionate de la populaţie şi 
de la întreprinderi, dar şi despre de-
şeurile proprii. După reciclarea ma-
culaturii, la combinat sunt confecţio-
nate cutii şi ambalaje din carton.

Pro-Ambrocart
Întreprinderea Pro-Ambrocart 

din Chişinău se ocupă de colectarea 
deşeurilor din hârtie din anul 2013.

Recepţionează în special carton 
gofrat. Din deşeuri, la întreprindere 
se produce carton, carton gofrat, am-
balaje din hârtie şi din carton. Însă în-
treprinderea expediază cea mai mare 
parte a deşeurilor colectate peste 
hotare, pentru a fi reciclate. Cei de la 
întreprindere au refuzat să precizeze 
unde. Lunar, ei expediază pentru reci-
clare aproape 100 de tone de carton.

În perioada 23 sep-
tembrie - 01 noiembrie, 
2019 s-a desfăşurat Cam-
pania de salubrizare şi 
amenajare a localităţilor. 
În scopul asigurării şi des-
făşurării eficiente a acţiu-
nilor de salubrizare şi ame-
najare a localităţilor urba-

ne şi rurale Inspectoratul 
pentru Protecţia Mediului 
a elaborat şi prezentat 
subdiviziunilor teritoriale 
(Inspecţiilor pentru Pro-
tecţia Mediului) dispoziţia 
nr.19-d din 19.09.2019. 
Concomitent s-a elaborat 
şi prezentat programul de 
acţiuni privind organizarea 
şi desfăşurarea Campa-
niei, care a fost un suport 
consultativ- metodologic 
pentru Autorităţile Publice 
Locale (APL) la întocmirea 

programelor şi planurilor 
locale de organizare şi des-
făşurare a acţiunilor de sa-
lubrizare a localităţilor.

Inspecţiile pentru 
Protecţia Mediului pe tot 
parcursul campaniei au 
monitorizat organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor de 

salubrizare a localităţilor de 
către APL. Astfel în timpul 
Campaniei de salubrizare 
inspectorii de mediu au or-
ganizat raiduri ecologice 
în comun cu reprezentanţii 
APL în rezultatul cărora au 

fost concretizate volumele 
de lucru pentru lichidarea 
gunoiştilor stihinice forma-
te în parcuri, păduri, fâşii de 
protecţie a drumurilor, pe 
terenuri agricole şi publice.

Salubrizarea are o 
mare importanţă în lupta 
antiepidemică, fiind ştiut 
că lipsa de curăţenie fa-
vorizează mult mai lesne 
răspândirea bolilor infecţi-
oase. Nu este suficient ca 
acţiunea de salubrizare şi 
amenajare să se limiteze 
la anumite zile speciale, ea 
trebuie sa aibă un caracter 
de lungă durată.

Astfel, pe parcursul 
campaniei de salubrizare 
au fost depistate 1348 gu-
noişti stihinice cu suprafaţa 
de 1131,2 ha, din acestea 
1014 gunoişti cu suprafaţa 
de 1098,54 ha au fost lichi-

date. Persoanele responsa-
bile de încălcarea legislaţiei 
privind gestionarea deşe-
urilor au fost sancţionate, 
fiind încheiate 489 procese-
verbale cu privire la contra-
venţie persoanelor fizice/
juridice şi cu funcţii de răs-
pundere, au fost emise 23 
publicaţii/emisiuni Radio-
TV privind desfăşurarea ac-
ţiunilor de salubrizare.

Suma amenzilor apli-
cate a constituit 388.600 
lei, din care a fost achitată 
suma de 171.800 lei, toto-
dată a fost calculat şi înain-
tat prejudiciul în sumă de 
2188,28 lei.

În lipsa unui manage-
ment corect al deşeurilor 
se formează noi gunoişti 
în afara perimetrelor ad-
mise şi special amenajate. 
Pe parcursul campaniei 
s-au desfăşurat şi acţiuni 
de educaţie ecologică a 
populaţiei prin intermediul 
adunărilor în colective, în-
trunirilor cu factorii de de-
cizie a APL de nivelul I şi 
II. Măsurile întreprinse de 
salubrizare a localităţilor şi 
rezultatele obţinute au fost 
pe larg reflectate în mass-
media (presa, radioul, tele-
viziunea).

Campania de toamnă de salubrizare 
și amenajare a localităților, anul 2019

maxim Bruma, inspector principal, Direcția control  
gestionare deșeuri și substanțe chimice
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Deşi anual în Republica Moldova 
se produc în jur de 8700 tone deşeuri 
medicale, din care 20 % sunt de tip 
periculos, nimeni din autorităţi nu îşi 
asumă responsabilităţi pentru gesti-
onarea corectă a acestora. La prima 
vedere, având un cadru  legal, care 
include H.G. Nr. 696 din 11.07.2018 
pentru aprobarea Regulamentului 
sanitar privind gestionarea deşeuri-
lor rezultate din activitatea medica-
lă, Ordinul Nr. 119 din 4 februarie 
2014 pentru aprobarea Normelor 
de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei dar şi a 
Startegiei de gestionare a deşeurilor 
2013-2027, responsabilităţile par 
delimitate clar. În realitate însă nici 
persoanele juridice, în cazul dat insti-
tuţiile medicale şi nici consumatorii 
de medicamente, nu cunosc cum să 
gestioneze corect aceste deşeuri. 

Este bine cunosc facptul că me-
dicamentele sunt produse cu statut 
special, întrucât conţin substanţe ac-
tive chimice care au rolul de a preveni 
sau de a trata afecţiuni – atâta timp 
cât sunt administrate în condiţii bine 
definite, iar traseul lor pe tot parcur-
sul ciclului lor de „viaţă” trebuie să 
fie strict controlat. Lăsate la voia în-
tâmplării, pot avea însă efecte nocive, 
existând riscul să contamineze solul 
şi apa, populate la rândul lor cu vie-
ţuitoare.

Spre exemplu, în cazul în care 
ajung pe gropile de gunoi, intemperii-
le pot distruge în timp ambalajele, iar 
substanţele chimice prezente în me-
dicamente pot să fie spălate de apa 
de ploaie, ajungând în levigat. Dacă 
groapa de gunoi nu este una ecolo-
gică, nu deţine staţie de epurare sau 

nu are geo-membrană, situaţie vala-
bilă pentru o marte parte a depozite-
lor din Republica Moldova, levigatul 
poate ajunge în pânza de apă freati-
că, contaminând-o. Dat fiind că sunt 
situaţii în care apa este consumată 
de către populaţie direct din puţuri şi 
fântâni, fără să fie tratată în prealabil, 
au fost semnalate numeroase cazuri 
de îmbolnăviri din această cauză. În 
plus, nu de puţine ori, medicii au con-
statat că organismul uman nu mai 
reacţionează la o serie de antibiotice 
clasice.

Conform Regulamentului sani-
tar privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activitatea medicală, 
producătorul de deşeuri rezultate din 
activitatea medicală este responsabil 
de gestionarea deşeurilor în mod si-
gur pentru mediu şi sănătate, ţinînd 
cont de prevederile Legii nr.209 din 
29 iulie 2016 privind deşeurile şi ale 
Convenţiei de la Basel privind con-
trolul transportului peste frontiere al 
deşeurilor periculoase şi al eliminării 
acestora, la care Republica Moldova 
a aderat prin Hotărîrea Parlamentu-
lui nr.1599-XII din 10 martie 1998, 
precum şi ale prezentului Regula-
ment sanitar. Producătorii de deşeuri 
rezultate din activitatea medicală su-
portă costurile necesare pentru gesti-
onare lor în calitate de producători de 
deşeuri.

În această ordine de idei, co-
lectarea separată a deşeurilor pe ti-
puri este prima etapă în gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală. În situaţia în care nu se re-
alizează colectarea separată a deşe-
urilor pe tipuri, întreaga cantitate de 
deşeuri se tratează ca deşeuri pericu-

loase. Impotant de memorat este că 
nu se permite amestecarea diferitor 
tipuri de deşeuri periculoase rezul-
tate din activitatea medicală cu alte 
categorii de deşeuri periculoase sau 
cu alte deşeuri, substanţe sau materi-
ale, inclusiv în timpul transportării şi 
depozitării.

Codurile de culori ale ambalaje-
lor în care se colectează separat de-
şeurile rezultate din activitatea medi-
cală sînt:

GALBeN – pentru deşeurile 
tăietoare-înţepătoare, anatomopato-
logice şi infecţioase identificate cu 
codurile 18 01 01, 18 01 02 şi 18 01 
03* în Lista deşeurilor şi anexa la pre-
zentul Regulament sanitar;

CAFeNIU – pentru deşeurile: 
chimice, de medicamente, inclusv 
citotoxice/citostatice, de amalgam, 
identificate cu codurile 18 01 06*, 18 
01 08*, 18 01 09, 18 01 10* în Lista 
deşeurilor şi anexa la prezentul Regu-
lament sanitar;

VerDe – pentru deşeuri neperi-
culoase reciclabile identificate cu co-
durile 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 şi 
20 01 40 în Lista deşeurilor;

NeGrU – pentru deşeurile ne-
periculoase (deşeurile municipale) 
identificate cu codul 20 03 01 în Lista 
deşeurilor.

Deşeurile periculoase rezultate 
din activitatea medicală sînt împa-
chetate şi etichetate cu respectarea 
condiţiilor prezentului Regulament 
sanitar şi în corespundere cu legis-
laţia naţională referitoare la clasifi-
carea, etichetarea şi ambalarea sub-
stanţelor şi amestecurilor şi cu trata-
tele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, indicînd gradul 

Deşeurile rezultate din activitatea medicală — 
o ameninţare gravă pentru sănătate!
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de toxicitate, denumirea completă 
a deşeurilor, starea lor de agregare, 
culoarea, mirosul, proprietăţile infla-
mabile şi explozive, tipul ambalajului, 
denumirea procesului tehnologic din 
care au rezultat, cerinţele speciale de 
comportament în condiţii normale şi 
în situaţii excepţionale, adresa între-
prinderii sau a organizaţiei unde au 
fost produse.

În funcţie de riscurile generate, 
deşeurile de medicamente identifica-
te cu codul 18 01 09 (Medicamente 
care sînt expirate, deteriorate sau 
care nu mai sînt necesare) pot fi tra-
tate prin una dintre următoarele me-
tode:
1.  Încapsularea cu mortar cu con-

ţinut de 65% deşeuri de medica-
mente zdrobite; 15% var; 15% 
ciment şi 5% apă în containere 
din masă plastică sau metal, 
care, ulterior, sînt ermetic închi-
se şi îngropate la depozitul de 
deşeuri;

2.  Degradarea chimică în confor-
mitate cu recomandările produ-
cătorului în cazul disponibilităţii 
materialelor necesare şi testării 
de laborator;

3.  Diluarea în cantităţi mari de apă, 
cu revărsarea ulterioară în siste-
mul de canalizare, cu excepţia 
deşeurilor toxice;

4.  Incinerarea la temperaturi de 
+1200°C şi mai mult în instalaţii 
dotate cu echipament de control 
al poluării, cu condiţia respectă-
rii cerinţelor stipulate în Legea 
nr.209 din 29 iulie 2016 privind 
deşeurile.

ce se întâmplă în realitate?

În Republica Moldova situaţia 
e alarmantă la capitolul deşeuri pe-
riculoase. Nu de puţine ori, regăsim 
tot spectru de deşeuri medicale arun-
cate în amestec la urna de gunoi, în 
zone cu liber acces pentru pacienţii 
spitalelor sau trecători. Un exemplu 
recent este chiar Spitalul Clinic de 
boli infecţioase Toma Ciorbă din ca-
pitală. 

Paradoxal ca anume un spital 
prevăzut pentru tratarea bolilor in-
fectioase, nu face altceva decât să 
majoreze numărul de infectii provo-
cate de contactul cu deseurile medi-
cale şi  agenti patogeni.

Totodată populaţia, sam mai 
bine spus consumatorii de medica-
mente nu au ce face cu ele atunci 
când devin expirate sau pur şi sim-
plu nu mai sunt utile şi necesare. Cu 
siguranţă, în fiecare casă poţi găsi 
unguente, siropuri, dispozitive me-
dicale sau alte produse de îngrijire 
personală pe care nu le mai folosim, 
din diverse motive: au expirat, au am-
balajele deteriorate sau pur şi simplu 

nu ne mai sunt necesare (ne-am în-
sănătoşit, am schimbat sau am între-
rupt tratamentul). Nu arunca medica-
mentele expirate la gunoi!

De remarcat însă, că conform  
Ordinului Ministerului Sănătăţii Nr. 
119/2014 pentru aprobarea Nor-
melor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei, 
pct.38  (c) Medicamentele expirate 
provenite de la populaţie vor fi depu-
se la farmacii sau puncte farmaceu-
tice apropiate, în vederea eliminării 
finale, prin incinerare. Respectiv, 
în mod normal farmaciile sunt cele  
care ar trebui să aibă contracte cu 
operatori specializaţi în colectarea, 
transportul şi eliminarea acestora 
prin incinerare ecologică, în cele mai 
bune condiţii de siguranţă. 

Pe de altă parte, legea nu este 
completă şi nici specifică, întrucât 
nu este clar cine trebuie să plăteas-
că toate aceste proceduri (farmacia, 
producătorii sau cetăţenii?), care 
sunt eventualele amenzi şi cine este 
până la urmă responsabil. Sunt far-
macii care au contracte cu firme 
specializate în eliminarea deşeurilor 
periculoase şi dispun de un sistem 
de preluare a medicamentelor expi-
rate de la populaţie pus la punct, însă 
multe nu au. În consecinţă, acestea 
sunt în situaţia de a refuza persoane-
le cu spirit eco-civic.

Pentru anul 2020, Agenţia Me-
dicamentului şi Dispozitivelor Me-
dicale, anunţă apariţia unor puncta 
de colectare a medicamentelor în 
cadrul farmaciilor din ţară. Pe lângă 
medicamentele cu termenul expirat, 
cetăţenii vor putea aduce la farmacii 
termometre cu mercur.

Tip de infecție Agenți patogeni Calea de transmitere
Infecții gastrointestinale Enterobacteria: Salmonella,

Shigella spp.
Vibrio cholerae
Helminths

Fecale sau/si lichid de vărsă-
tura

Infectii respiratorii Mycobacterium tuberculosis
Virusul rujeolei
Streptococcus pneumoniae

Secretii ale tractului respirator
Saliva

Infectii oculare Herpes virus Secretii oculare
Infectii genitale Neisseria gonorrhoeae

Herpes virus
Secretii genitale

Infectii ale pielii Streptococcus spp. Secretie purulenta
Anthrax Bacillus anthracis Secretii ale leziunilor cutanate
Meningita Neisseria meningitidis LCR
SIDA HIV Sânge, Sperma, secretii va-

ginale
Febre hemoragice Virusuri Junin, Lassa, Ebola

Marburg
Fluide biologice si secretii

Septicemia Staphylococcus ssp Sange
Hepatita virala tip A VHA Fecale
Hepatita virala B si C VHB, VHC Sange, fluide biologice
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Fertilitatea este o însuşire fun-
damentală a solului. Ea este capaci-
tatea solului de a asigura toţi factorii 
necesari pentru creşterea şi dezvol-
tarea plantelor, pe tot parcursul peri-
oadei de vegetaţie, până la recoltare. 
Îngrijorator este faptul că solurile 
Moldovei se află într-o continuă sta-
re de degradare, de sărăcie, stare 
care aduce la pierdera fertilităţii lor. 
Fermierii care practică agricultura 
ecologica vor producţii ridicate şi 
costuri mici. Factorii principali care 
conrtibuie la creşterea producţiei 
sunt fertilitatea solului şi tehno-
logia de cultură. O  informaţie mai 
puţin cunoscută fermierului este căt 

de mult poate fertilitatea solului să 
crească producţia şi să scadă nevo-
ia de inputuri, pentru care el scoate 
din buzunarul propriu mulţi bani.  La 
început să vedem ce diferenţe face 
fertilitatea bună a solului într-o gos-
podărie fermieră?

  Producţii crescute cu 20-50%.
  Reducerea îngrăşămintelor cu 

10-50%, în cazuri excepţionale 
cu 100%.

  Scăderea incidenţei bolilor.
  Creşterea capacităţii de înmaga-

zinare a apei.
  Reducerea balşirilor.
  Contribuţia la combaterea 

schimbărilor climatice.

Ce anume creează fertilitatea 
naturală a solului. 

Cercetând solul într-o pădure 
observăm sub stratul permanent 
de frunze, se află un sol afânat, per-
meabil, umed în mijlocul verii, şi 
extrem de fertil. Acest sol este creat 
şi intreţinut de secreţiile bacteriilor, 
de ciuperci, rădăcinile plantelor, şi 
microfauna din sol (râme, microar-
tropozi, nematozi, etc). Bineînteles, 
fără mineralele necesare, şi propor-
ţile optime ale acestora,  o cultura 
nu poate reuşi. Însă rolul micro şi 
macroorganismelor în solubiliza-
rea şi echilibrarea mineralelor este 
esenţial.

Posibilitățile de creștere  
a fertilității solului  
în agricultura ecologică

Andrei GUmOVSCHI, 
doctor, conferenţiar  
universitar, ULIM

Informații generale despre fertilitatea solului şi metode viabile economic de 
îmbunătățire a ei. Rolul râmelor şi a microorganismelor în fertilitatea solului. 
Cum înmulțim microorganismele benefice pentru a creste fertilitatea solului 

folosind compostul, îngrășământul bacterial, balegarul de curte, cultivarea 
plantelor leguminoase, plantelor pentru îngrășăminte verzi, lucrarile solului şi 
rotaţia culturilor.  
Cuvinte cheie: fertilitatea solului, râmele şi  microorganismele solului, compostul,  
balegarul de curte, îngrășăminte verzi, lucrarile solului şi rotaţia culturilor. 

info mEdiu
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Înţelegând principiile de func-
ţionare, fertilitatea solului dintr-un 
câmp agricol poate fi îmbunătăţită 
drastic, într-un ritm mult mai rapid 
decăt cel natural.

Majoritatea agricultorilor accep-
tă fertilitatea solului ca fiind ceva 
fix, care nu poate fi schimbat.  Să 

fie adevarat? Dacă da, cum se face 
că pădurea de la marginea terenu-
lui agricol are un sol total diferit? 
Dar ca două parcele  cu tratamente 
diferite creează soluri diferite?

S-a constatat că pe o suprafaţă 
de un hectar de sol se conţin apro-
ximativ 3 tone de bacterii, 3 tone de 
ciuperci microscopice, 1,5 tone de 
actinomicete, 100 kg de alge, 100 kg 
de protozoare, 500 kg de rîme, 50 kg 
de nematode, 40 kg de artropode, 30 
kg de moluşte, 20 kg de rozatoare şi 

şerpi, etc. în fiecare cm cub de sol se 
gasesc pînă la 7-10 miliarde de mi-
croorganisme. 

Dupa pieirea organismelor 
vii din sol, resturile vegetale şi 
animale sunt transformate in hu-
mus. Acesta este o parte esentiala 
a materiei organice a solului, şi cel 

mai important component al lui.                                                            
Importanţa râmelor în  fertilitatea 
solului. Charles Darwin a desco-
perit că într-un sol bine întreţinut, 
numai  rămele produc 46 t/ha/an 

de îngrăşământ de cea mai înaltă 
calitate  – humusul de râmă. Canti-
tatea de  fertilizant necesară  pentru 
a completa cele 46 t/ha/an pe care 
un sol fertil le produce gratuit este, 
evident, cu mult redusă.

rolul microorganismelor în 
fertilitatea solului. Dar ce rol îl au 

organismele pe care nu le putem ve-
dea cu ochiul liber aşa numite micro-
organismele? Nici nu am adus în dis-
cuţie rolul bacterilor, fungilor, proto-
zoarelor, sau nematozilor în fertilita-
tea solului, o armată gata să lucreze 
pentru fermier 365 zile / an, 24 h / zi. 
Într-un sol agricol lucrat convenţio-
nal, greutatea microorganismelor de 
pe un hectar este de cateva zeci de 
grame, în timp ce într-un sol bine în-
treţinut, acestea cântăresc cât 3 vaci! 
Microorganismele  sunt organizate 
ca o adevarata societate muncito-
rească, cu singurul scop de a mări 
fertilitatea solului prin următoarele 
acţiuni: 

  Prin acizii pe care îi secretă, so-
lubilizează micro şi macronu-
trienţi din sol,  care altfel ar fi 
indisponibili plantelor, deci ca şi 
inexistenţi. Cu alte cuvinte, ofe-
ra îngrăşământ gratuit.

  Achiziţionează materia primă 
(materia organică şi substanţele 
minerale din sol) de la furnizori 
(particule minerale, exudări şi 
resturi vegetale)

  transformă materia primă 
într-un produs finit aşa ca hu-
musul - “aurul negru al pămân-
tului”, utilizat de consumători de 
plantele de cultură.
Toate aceste “tranzacţii” au loc 

printr-o infrastructură bine definită 
pe care o folosesc în fiecare secun-
dă a zilei. Astfel se creează afanarea, 
porozitatea, şi capacitatea de reţine-
re a apei, cu alte cuvinte, structura 
solului.

Un fermier inteligent îşi pune 
următoarea întrebare: “De ce să 
prelucrez excesiv solul, când râme-
le, fungii, şi rădăcinile plantelor fac 
acest lucru gratuit, fără problemele 
generate de utilaje ca hardpanul, dis-
trugerea structurii solului, levigarea, 
sau scăderea permeabilităţii?”

Ca în orice societate, există res-
ponsabili cu deşeurile, care îndepar-
tează substanţele poluante şi le fac 
inerte, dar şi hoţi şi infractori (boli). 
Fermierul informat organizează efici-
ent societatea, şi are grijă ca în aceas-
ta să existe o “poliţie” care să se ocupe 
de boli – o multitudine de microorga-
nisme benefice, în timp ce organis-
mele patogene sunt limitate. Astfel, 
fertilitatea solului creăte anual.

Toata lumea ştie că  penicili-
na este extrasă dintr-o ciupercă. Şi 

Foto 1. Fertilitatea solului în pădure

Foto 2. Parcele învecinate, cu tratamente diferite.  
Se observa diferenţa clară de afanare şi permeabilitate şi nu numai
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atunci, de ce aruncăm banii pe fungi-
cid în loc să ne folosim de aceasta (şi 
de multe altele ca ea) pentru a ţine 
bolile sub control? Folosind în mod 
inteligent armata de microorganis-
me, banii rămân în buzunarul fermi-
erului.

Cum înmulţim  microorganis-
mele benefice pentru a creşte fer-
tilitatea solului. Dacă vorbim de cul-
turi anuale (cereale, oleaginoase sau 
legume), strategiile principale sunt:

  Când  începem cu solul dintr-o 
fermă convenţională, microor-
ganismele nu se găsesc în sol. 
Solul trebuie inoculat, adesea 
folosind compost, îngrăşământ 
bacterial, sau un activator de 
sol. Încorporarea de substanţe 
ecologice în sol, sub formă de 
compost, provenind de la unită-
ţile producătoare, în conformita-
te cu regulile de producţie ecolo-
gică, de asemenea pot fi utilizate 
produse derivate provenind din 
fermele de animale, precum ar fi 
bălegarul de curte, dacă acestea 
provin din unităţile de creştere 
a animalelor care respectă re-
gulile naţionale existente. Guno-
iul de grajd este considerat un 
îngrăşământ complex şi poate 
fi constituit din amestec de bă-
legar şi materii vegetale. Acesta 
conţine azot (5 kg/t gunoi), fo-
sfor (2,5 kg/t gunoi), potasiu (6 
kg/t gunoi) şi calciu (5 kg/t gu-
noi);

  Pentru a se reproduce şi a creş-
te fertilitatea solului, organis-
mele au nevoie de un aport de 
hrană potrivit: resturi de plante 
şi exudări. Trebuie să ştim că 
solul are drepturile lui, şi cel 
mai important este dreptul la 
vegetaţie. Cultivarea de plante 
leguminoase, plante pentru în-
grăşăminte verzi sau plante cu 
înrădăcinare adancă, în cadrul 
unui asolament corespunzător. 
Folosirea culturi verzi   zeci 
de ani la rând măreşte conţinu-
tul de materie organică din sol 
de la 1,8 la 5,7% ameliorând ast-
fel fertilitatea solului;

  Lucrarile solului reprezintă o 
verigă importantă şi de aceea 
este necesar să fie efectuate în 
cele mai bune condiţii, ele trebu-
ie menţinute la minim, tehnolo-
gia no-till fiind cea mai benefică. 

Solul, corect lucrat, asigură în 
condiţii optime regimul aerohi-
dric şi de nutriţie al plantelor. 
Astfel, fermierul trebuie să cu-
noască unele particularităţi ale 
terenului, tipul de sol, prezenţa 
buruienilor problemă. Pe tere-
nurile în pantă, lucrările vor fi 
efectuate de-a curmezişul pan-
tei pentru a nu apărea erodarea 
odată, cu apa, a stratului fertil 
de sol. Resturile vegetale trebu-
ie mărunţite foarte bine înainte 
de aratură cu o grapa cu discuri, 
pentru a nu îngreuna efectuarea 
arăturii şi a lucrarilor ulterioa-
re. Lucrarile solului trebuie sa 
fie efectuate pe cât posibil, în 
intervalul de umiditate optimă, 
pentru a avea un minimum de 
consumuri energetice;

  Rotaţia adecvată a culturilor. În 
orice fermă ecologică se reco-
mandă să fie cultivate mai mul-
te plante, pentru ca activitatea 
acelei ferme să devină cât mai 
echilibrată.Culturile agricole 
sunt alese în funcţie de anumite 
criterii, care privesc condiţiile 
socio-economice din zonă, tipul 
de sol, climă, cerinţele biologi-
ce ale plantelor, disponibilul de 
forţă de muncă. De asemenea, 
de bolile şi dăunătorii specifici 
fiecarei culturi în parte. În fer-
mele ecologice sunt recomanda-
te spre cultivare ca plante pre-
mergatoare, peste 20%, specii 
din grupa leguminoaselor care 
fixează azotul atmosferic şi lasă 
terenul curat de buruieni, sau 
alte plante care pot constitui 
îngrăşăminte verzi (rapiţa, muş-
tar) sau alte plante cu înrădăci-
nare adancă cu rol în sporirea şi 
menţinerea fertilităţii solului. 
Controlul buruienilor în fer-

mele ecologice. Curăţirea maşinilor 
agricole la schimbarea lanului are 
un rol important în ţinerea sub con-
trol al buruienilor în fermele ecologi-
ce. Numeroase buruieni s-au adaptat 
în sensul maturizării seminţelor pro-
prii cu cele ale plantelor de cultură. 
Chiar şi în cele mai bine întreţinute 
culturi există un număr oarecare de 
buruieni ale căror seminţe sunt apte 
de a asigura perpertuarea speciei, cu 
condiţia diseminării lor corespunză-
toare. La aceste măsuri bine asigu-
rate este necesar să se folosească 

soiuri şi hibrizi cu potenţial de pro-
ducţie ridicat, capabili să valorifice 
la maximum condiţiile de fertilitate 
create.

Cum se distruge fertilitatea 
solului. Fertilitatea solului scade 
atunci când materia organică sau ac-
tivitatea biologică sunt în scădere, şi 
se produce prin:

  Eroziune – hidrică sau eoliană. 
Pe terenurile ce folosesc ogorul 
negru o mare perioadă din an 
(cerealele fără culturi verzi de 
iarnă sau vară, plantaţii de pomi 
sau arbuşti în care intervalul 
dintre randuri este întreţinut ca 
ogorul negru). 

  Înlăturarea masei vegetale (hra-
na micro şi macroorganisme-
lor) – adesea în republica noas-
tră prin ardere.

  Lucrările excesive ale solului 
(arat / discuit anual) au efect 
negativ asupra biologiei şi a ma-
teriei organice, care oxidează, şi 
distrug încet, dar sigur, fertilita-
tea solului.

  Păşunatul unui padoc pentru o 
perioadă lungă sau întoarcerea 
animalelor până ca plantele din 
padoc să se fi regenerat.

  Folosirea excesivă a fungicide-
lor, distrugând activitatea micro-
biologică, şi în consecinţă, ferti-
litatea solului.       
Din cele expuse rezultă că la 

îndemâna fermierilor stau multe 
metode viabile economic de îmbu-
nătăţire a fertilităţii solului în gosro-
dăriile fermiere.
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11.10.2019 в лабораторию Агент-
ства окружающей среды в городе Ки-
шинев  были переданы, взятые пробы 
воды из реки Ялпуг у моста по дороге 
на Чадыр-Лунга. Через шесть дней 
мы получили результаты исследо-
ваний Nr. 360 от 11.10.2019, которые 
провели по 13 показателям… 

В этом месте очень тяжело подо-
брать нужные слова… Но все же.

Начнем с приятного. С досто-
верностью 95% лаборатория опре-
делила, что уровень рН воды в реке 

соответствует I классу качества! Этот 
показатель очень важен, потому, что 
он подтверждает, что река Ялпуг – не 
болото (в болотных водах значения 
рН находятся ниже предельных зна-
чений природных вод). Очень часто, 
именно этот параметр становиться 
индикатором загрязнения на откры-
тых водоемах, демонстрируя наличие 
стоков с повышенным содержанием 
кислоты или щелочи.

Содержание хлора в контроли-
руемом образце было также мини-
мально. Его показатели относятся к 
условно чистой воде – воде I класса 
качества.

Если Вам уже захотелось утолить 
жажду, напоить собаку, полить ого-
род или искупаться, не спешите это-
го делать, потому что правда жизни 
в городе Комрат совсем другая. Ла-

боратория с той же достоверностью 
в 95% определила, что содержание в 
воде нитритов и сухого остатка со-
ответствуют IV классу качества, что 
свидетельствует о ее значительном 
загрязнении. Все остальные показа-
тели (ХПК, БПК5, аммиачный азот, 
нитраты, общее содержание фосфо-
ра, общая жесткость, магний) отне-
сены лабораторией к наихудшему – V 
классу качества воды, что свидетель-
ствует о ее очень сильном загрязне-
нии.

Выводы лаборатории однознач-
ны: «состояние реки в соответствии с 
экологическими требованиями к ка-
честву поверхностных вод HG 890 от 
12.11.2013 в контролируемом районе 
(Комрат) соответствует V классу ка-

чества (очень загрязненная)». Они и 
подтвердили наши догадки о том, что 
река Ялпуг для многих предприятий 
и местных жителей служит не чем 
иным, а очень удобным отстойником 
для их сточных вод.

Кстати, качество воды в реке 
Бык ни насколько не лучше, что под-
тверждают исследования (https://
locals.md/2019/otcet/) проведенные 
этой же лабораторией по инициативе 
Apa-Canal Кишинев в сентябре 2019 
года.

После получения результатов из 
лаборатории, я все это время изучал 
законодательство и открыл для себя 
очень много интересного. Постара-
юсь и Вам тоже донести это. Итак…

Основным законом, который 
регулирует взаимоотношения в сфе-
ре водопользования является Закон 
Nr. 272 от 23.12.2011 «О воде». Этим 
Законом предусмотрены все нюансы 
водопользования. Законом опреде-
лены понятия сточных вод, загряз-
нения воды, загрязнителей, опасных 
веществ, предельно допустимых 
сбросов, а также требования к каче-
ству окружающей среды для воды. В 
Законе написано красиво, а на деле 
получается наоборот.

 Законом установлено, что «вода 
– это не коммерческий продукт по-
добно другим, а природное наследие, 
требующее соответствующих охра-
ны, обращения и защиты». А если 

Природное наследие: чистые реки 
или отстойники сточных вод? 
Что ждёт реку Ялпуг дальше?  
Что ждёт реку Бык и другие реки Молдовы?
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вода и сточные воды это разные по-
нятия, тогда в целом становиться 
ясно, что беречь и охранять нужно 
артезианские скважины, потому что 
мы из них пьем. Логично… А в реки 
сливаем что? Правильно – неочищен-
ные сточные воды!

Закон определяет «принцип 
предосторожности, предусматриваю-
щего, что в случае, когда существует 
угроза серьезного или необратимого 
ущерба водным ресурсам, отсутствие 
полной научной уверенности не мо-
жет служить оправданием для непри-
нятия мер». Закон также обязывает 
уполномоченные органы «ограничи-
вать или временно запрещать общее 
водопользование в случае неминуе-
мой угрозы для жизни и здоровья лю-
дей или в случае угрозы для состояния 
вод и экологического равновесия».

Если исходить из того, что ни-
какие меры ни по реке Ялпуг ни по 
реке Бык не принимались, значит не 
существует «угрозы серьезного или 
необратимого ущерба водным ре-
сурсам», не существует «неминуемой 
угрозы для жизни и здоровья людей» 
и «угрозы для состояния вод и эколо-
гического равновесия»!

А это значит…, что можно смело 
реализовывать предусмотренное ста-
тьей 22 Закона наше право на общее 
водопользование с целью:

a) потребления воды в питьевых 
целях и для других бытовых нужд;

b) водопоя скота без использова-
ния стационарных сооружений;

c) орошения приусадебных 
участков;

d) купания и отдыха.
Эта логика была бы правильной 

в том случае, если бы уполномочен-
ные Законом органы не закрывали 
глаза на происходящее. Запущено 
все. Бездействие уполномоченных 
органов еще опасней чем вода в реке 
Ялпуг и Бык. А ведь вода, согласно За-
кону «относиться к публичной сфере 
государства».

Вернемся к идеальному. Им оста-
ется Закон, и только Закон «О воде».

Законодатели, кроме общего во-
допользования утвердили еще и по-
нятие специального водопользова-
ния. К ним относятся те, кто осущест-
вляет сброс сточных вод в водные 
объекты. Им выдаются специальные 
разрешения, их контролируют…

Совершенно понятно, что все 
сточные воды после их очистки и 

приведения к нормам сбрасываются 
в водные объекты. Кишиневу повез-
ло с рекой Бык, а Комрату с рекой Ял-
пуг. Но, не повезло ни реке Бык, ни 
реке Ялпуг, потому что в них сбрасы-
вают неочищенные сточные воды го-
родов и сел. Другими словами, сами 
реки используют в качестве отстой-
ников.

Законодателями был введен один 
из основных принципов управления 
водными ресурсами: «загрязняющий 
платит». А это значит, что расходы, 
связанные с предотвращением за-
грязнения или устранением послед-
ствий загрязнения водных ресурсов, 
покрываются загрязняющими.

Очень интересно, а сколько раз-
решений на специальное водопользо-
вание выдано в Кишиневе и Комрате? 
Сколько предписаний и штрафов 
было наложено на них? Все эти дан-
ные будут запрошены мной у компе-
тентных органов.

Наши реки – наше природное 
наследие погибают. Это началось дав-
но, но дальше будет ещё хуже. Нуж-
на срочная активизация всех людей, 
властей Комрата и Гагаузии, Киши-
невских властей, премьер-министра, 
а также всех местных и междуна-
родных партнеров для скорейшего 
решения вопроса в первую очередь 
по реке Ялпуг, реке Бык в Кишинёве, 
реке Рэут в Бельцах.

Автор статьи: Залевский Ана-
толий

Особую благодарность выражаем:
Петру Николаевичу Зaнет из 

Комрата за активное участие и по-
мощь в подготовке фото и видеома-
териала,

Марине за помощь в Комрате и 
всем кто участвовал и участвует в 
решении этого вопроса и других эко-
логических вопросов из Молдовы и из 
других стран!!!
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Anul trecut, peste 50 de organi-
zaţii din 40 de ţări din întreaga lume 
au organizat numeroase tipuri de 
activităţi de promovare, de la confe-
rinţe si seminarii, la activitati de co-
lectare stradale si în scoli, la campa-
nii de social media, ghiduri şi jocuri 
online.

Potrivit ONU, doar 20% din de-
şeurile electronice globale sunt reci-
clate anual, ceea ce înseamnă că 40 
de milioane de tone de DEEE ajung 
la groapa de gunoi, sunt arse sau 
tranzacţionate ilegal, fie tratate într-
un mod sub-standard. Toate acestea 
duc la pierderi uriaşe de materii pri-
me valoroase şi provoacă probleme 
grave în materie de sănătate, mediu 
şi sociale prin transferurile ilegale 
de deşeuri către ţările în curs de dez-
voltare.

Pascal Leroy, Director general 
WEEE Forum, a declarat: "Volumul 
de deşeuri electrice şi electronice 
este în continuă creştere şi conţine 
multe materiale valoroase şi pericu-
loase care ar trebui recuperate sau 
tratate corespunzător. Deşi gradul 
de conştientizare a consumatorilor 
cu privire la modul în care se elimină 
corect deşeurile electronice creste, 
ne luptăm inca pentru a ne asigura 
că deşeurile electronice sunt colec-
tate şi tratate de organizaţii care 
dispun de instalaţiile şi canalele co-
recte, garantând astfel că acest lucru 
se face într-un mod corespunzator, în 
condiţii de siguranţă şi grijă faţă de 
mediu."

În 2018, Comisarul european 
pentru mediu, afaceri maritime şi 

pescuit Karmenu Vella şi-a expri-
mat sprijinul pentru E-Waste Day 
spunând: "Este exact genul de eve-
niment de care are nevoie Europa. 
Acesta creşte gradul de conştientiza-
re cu privire la importanţa deşeurilor 
de echipamente electrice şi electro-
nice, dar merge mai departe prin evi-

denţierea a ceea ce puteţi face pen-
tru a gestiona, reduce şi recicla".

Începând cu 2021, rata mini-
mă de colectare ce trebuie realiza-
ta anual va fi de 65% din greutatea 
medie a aparatelor puse pe piaţă în 
cei trei ani anteriori sau, alternativ, 
85% din DEEE-urile generate. O ast-
fel de rată ridicată de colectare este 
imposibil de realizat fără implicarea 
consumatorilor, deoarece în prezent 
doar 35% din deşeurile electronice 
sunt raportate oficial ca fiind colecta-
te şi reciclate, iar lipsa de conştienti-

zare a publicului împiedică statele să 
dezvolte economii circulare pentru 
echipamente electronice.

Volumul de deşeuri electrice şi 
electronice este în continuă creştere 
şi conţine multe materiale valoroase 
şi periculoase care ar trebui recupe-
rate sau tratate corespunzător. Deşi 
gradul de conştientizare a consuma-
torilor cu privire la modul în care se 
elimină corect deşeurile electronice 
creste, luptăm inca pentru a ne asi-
gura că deşeurile electronice sunt 
colectate şi tratate de organizaţii 
care dispun de instalaţiile şi canale-
le corecte, garantând astfel că acest 
lucru se face într-un mod corespun-
zator, în condiţii de siguranţă şi grijă 
faţă de mediu.

Realizări în cadrul proiectului 
"Oraş curat cu e-Deşeu reciclat"

În cadrul proiectului „Oraş cu-
rat cu e-Deşeu reciclat" participă 74 
de instituţii din mediul public/privat 
şi academic. În total au fost instalate 
88 de tomberoane (80 pentru e-de-
şeuri de mici dimensiuni şi 8 pentru 
e-deşeuri de mari dimensiuni). Este 
îmbucurător faptul, că tot mai multe 
instituţii şi reprezentanţi a autori-
tăţilor publice susţin proiectul şi se 
implică în depăşirea crizei de mediu 
create. În luna sepetembrie curent, 
am furnizat alte 40 tomberoane şi 
pentru şcolile din republică în cadrul 
campaniei lansate de Hai Moldova şi 
ne-am propus drept scop pe parcur-
sul lunii octombrie să se colecteze 
cât mai multe e-Deşeuri.

Peste 30 mii elevi şi studenţi din 
31 instituţii de învăţământ sunt im-
plicaţi în diverse activităţi de promo-
vare şi conştientizare. Au fost deja 
colectate peste 5 tone de e-Deşeuri, 
iar numărul solicitărilor pentru eva-
cuarea acestora este în creştere. 
Este îmbucurător faptul, că tot mai 
multe instituţii şi reprezentanţi a au-
torităţilor publice susţin proiectul şi 
se implică în depăşirea crizei de me-
diu create.

14 Octombrie —  
Ziua Internațională a 

e-Deșeurilor

calEndarul Ecologic

După succesul înregistrat în 2018, a doua ediţie a International 
E-Waste Day (Ziua internaţionala a deseurilor de echipamente 
electrice si electronice) a avut loc pe data de 14 octombrie 2019. 
Ziua internaţională a DEEE-urilor este o iniţiativă a WEEE Fo-
rum si are drept scop încurajarea utilizatorilor de a le preda în 
mod corect conducând astfel la o creştere a ratelor de colecta-
re şi reciclare.
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Circa 500 de antrepre-
nori, reprezentanţi ai auto-
rităţilor publice centrale şi 
locale, precum şi ai insti-
tuţiilor de suport în afaceri 
au participat la data de 28 
noiembrie 2019 în cadrul 
celei de-a XII-a ediţii a 
Conferinţei Internaţionale 
a IMM-urilor, cu genericul 
„MOLDOVA VERDE”, des-
făşurată de către Ministe-
rul Economiei şi Infrastruc-
turii al Republicii Moldova 
în parteneriat cu Organi-
zaţia pentru Dezvoltarea 
Sectorului Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii (ODIMM).

Cea de-a XII-a ediţie a 
Conferinţei a avut ca obiec-
tiv alinierea mediului de 
afaceri la principiile unei 
Economii Verzi – prin adop-
tarea unui model responsa-
bil de dezvoltare durabilă, 
cu utilizarea sustenabilă a 
resurselor rezervate genera-
ţiilor viitoare.

În deschiderea conferin-
ţei, Iulia Costin, Director ge-
neral ODIMM a declarat că 
evenimentul de astăzi con-
stituie o platformă unică şi 

excelentă pentru facilitarea 
dialogului dintre reprezen-
tanţii autorităţilor publice 
centrale şi mediul de afaceri 
pentru a provoca discuţii 
referitor la procesul de eco-

logizare a IMM-urilor, şi, în 
mod special, acţiunile cheie 
pentru alinierea comunităţii 
de afaceri la noile tendinţe 
ale economiei mondiale.

 „Astăzi este imperativ 
ca mediul de afaceri din Re-
publica Moldova să adopte o 
nouă metodă de dezvoltare 
a antreprenoriatului, şi anu-
me să se orienteze spre ac-
ţiuni de ecologizare, adopta-
rea standardelor, utilizarea 
tehnologiilor şi a inovaţiilor 
ecologice. Trecerea la o eco-
nomie verde influenţează 
nemijlocit atât competitivi-

tatea fiecărei întreprinderi, 
cât şi competitivitatea eco-
nomiei ţării, în ansamblul 
său. Tranziţia către un mo-
del economic ecologic, cu 
emisii reduse de carbon şi 

eficient din punctul de ve-
dere al utilizării resurselor 
nu este doar dezirabilă, ci 
şi esenţială pentru menţi-
nerea şi consolidarea com-
petitivităţii şi a prosperităţii, 
protejării mediului încon-
jurător şi implicit a sănătă-
ţii şi bunăstării oamenilor. 
ODIMM prin programele 
sale încurajează şi susţine 
întreprinderile mici şi mij-
locii în automatizarea pro-
ceselor de producere, pla-
nificarea şi implementarea 
practicilor prietenoase cu 
mediul. Am încrederea că 
în viitorul apropiat mediul 
de afaceri autohton va pu-
tea oferi produse cu valoare 
adăugată ridicată pe pieţele 
externe la preţuri competiti-
ve şi de o calitate excelentă”, 
a subliniat Directorul gene-
ral ODIMM.

Anatol Usatîi, Ministrul 
Economiei şi Infrastructurii 
a subliniat că Guvernul şi-a 
asumat angajamentul pri-
vind stimularea interesului 
pentru producţia şi consu-
mul de energie verde prin 
valorificarea surselor de 
energie regenerabilă.

 „Cu toţii ne dorim ca ac-
tivitatea antreprenorială să 
se dezvolte în concordanţă 
cu obiectivele de dezvoltare 

durabilă, în special, cele ce 
ţin de mediu, astfel încât ac-
tivitatea economică să evo-
lueze în armonie cu mediul 
înconjurător, iar creşterea 
economică să fie una verde 
şi decuplată de erodarea 
resurselor naturale. Prin 
Programul „Ecologizarea 
IMM-urilor”, care a fost vo-
tat ieri de către Guvern, vom 
susţine Întreprinderile Mici 
şi Mijlocii în implementa-
rea practicilor prietenoase 
mediului înconjurător”, a 
declarat ministrul Economi-
ei şi Infrastructurii, Anatol 
Usatîi. 

Discuţiile din cadrul 
Conferinţei MOLDOVA 
VERDE au fost structurate 
în două secţiuni. Raportorii 
secţiunii „Economia circu-
lară” au punctat cadrul legal 
privind promovarea econo-
miei verzi în Republica Mol-
dova, contribuţia sectorului 
privat la accelerarea atinge-
rii Obiectivelor de Dezvolta-
re Durabilă şi dezvoltarea 
economică sustenabilă.

În cadrul celui de-al 
doilea panel „Ecologizarea 
IMM-urilor” a fost prezen-
tat noul Program naţional 
de ecologizare a IMM-urilor 
care are ca obiectiv încu-
rajarea şi susţinerea antre-

conferinţa internaţională a imm-urilor –  

„moldova Verde”
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prenorilor în planificarea şi 
implementarea practicilor 
prietenoase mediului.

 Pe parcursul zilei, rapor-
torii au prezentat informaţii 
privind dezvoltarea econo-
mică şi competitivă a Repu-
blicii Moldova, exemple din 
experienţa internaţională în 
procesul de ecologizare a 
comunităţii antreprenoriale.

  Invitaţii la conferin-
tă, prin discursurile lor, au 
punctat posibilităţile de con-
solidare a dialogului dintre 
mediul de afaceri, autorită-
ţile publice centrale şi loca-
le, partenerii de dezvoltare. 
Totodată, antreprenorii au 
avut posibilitatea să inter-
acţioneze, în format open 
space, cu reprezentanţii in-
stituţiilor de suport.

  Pe parcursul manifes-
tării, în foaierul Palatului 
Republicii, s-a desfăşurat o 
expoziţie cu produse eco-
logice din industria textilă, 
agroalimentară şi non-ali-
mentară.

  Conferinţa s-a încheiat 
cu ceremonia de premiere 
a câştigătorilor concursuri-
lor naţionale ”Cel mai bun 
antreprenor din sectorul 
IMM” şi ”IMM – Model de 
Responsabilitate Socială”. 

În acest an, la Concurs 
au participat companii din: 
Chişinău, Orhei, Dondu-
şeni, Rezina, Anenii Noi, 

Hînceşti, Ştefan Vodă şi 
UTA Găgăuzia. Potrivit re-
zultatelor comisiei de eva-
luare, au fost desemnaţi ur-
mătorii câştigători:

  Premiu pentru realizări 
în protecţia mediului în-
conjurător – „RIKIPAL” 
S.R.L;

  Premiu pentru realizări 
în domeniul responsabi-
lităţii faţă de angajaţi – 
„PARTENER SELECT” 
S.R.L.;

  Premiu pentru realizări 
în dezvoltarea comuni-
tăţii – „VISAPINA-IM-
PEX” S.R.L.;

  Premiu pentru realizări 
faţă de clienţi, furnizori, 

parteneri de afaceri – 
„TROMMIGOU” S.R.L.;

  Premiul mare pentru 
realizări importante în 
mai multe domenii de 

RSC – „DAVITEX NEO” 
S.R.L.;

  Premiul special pentru 
adoptarea unui model 
de afacere verde – G.Ț 
„YGRICK – GROUP”.
Câştigătorii au primit 

diplome şi vouchere din par-
tea sponsorului concursului 
Banca Comercială „Moldo-
va Agroindbank" S.A.

Concursul Naţional 
„IMM – Model de Respon-
sabilitate Socială” este or-
ganizat anual de ODIMM, 

începând cu 2010, cu sco-
pul promovării acestui con-
cept şi diseminării celor 
mai bune practici ale IMM-
urilor. Participanţii la con-

curs sunt companiile care 
se înscriu în categoria IMM, 
desfăşoară activitate eco-
nomică mai mult de 1 an, 
sunt rezidenţi ai Republicii 
Moldova şi au realizat cel 
puţin una dintre activităţile 
de responsabilitate socială 
corporativă.

Responsabilitatea Socia-
lă Corporativă reprezintă un 
concept, care încurajează 
companiile să ia în consi-
derare interesele societăţii 
prin asumarea responsa-
bilităţii pentru impactul pe 
care-l au activităţile lor asu-
pra comunităţii, clienţilor, 
angajaţilor, acţionarilor şi 
asupra mediului ambiant. 
Acest angajament trece din-
colo de obligaţiile statutare 
de a respecta legislaţia şi se 
manifestă în acţiuni volunta-
re de îmbunătăţire a calităţii 
vieţii pentru angajaţi şi fami-
liile acestora, a comunităţii 
şi a întregii societăţi.

Conferinţa Internaţiona-
lă a IMM-urilor este orga-
nizată anual de Ministerul 
Economiei şi Infrastructurii 
în parteneriat cu Organiza-
ţia pentru Dezvoltarea Sec-
torului Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii.
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gimnaziul „V. alecsandri” din ora-
şul mărculeşti, raionul floreşti

„Vestea că vom participa la un 
proiect naţional a fost primită cu 
mare entuziasm, şi toţi elevii au con-
tribuit la colectarea deşeurilor”, ne-a 
spus Elena Havrun, profesoară de bi-
ologie la gimnaziul „Vasile Alecsan-
dri” din oraşul Mărculeşti, raionul 
Floreşti.

Au fost motivaţi să reducă canti-
tatea de deşeuri care ajunge în staţii 

de depozitare neautorizate, astfel, 
chiar din prima zi de campanie, elevii 
au început să colecteze deşeuri elec-
tronice. „Deşeurile de mici dimensi-
uni au fost depozitate în tomberonul 
instalat, iar cele de dimensiuni mai 
mari - într-o cameră special amena-
jată. Zi de zi, elevii împreună cu pă-
rinţii şi profesorii aduceau diverse 
obiecte electronice uzate. Am fost te-
lefonaţi de instituţiile din localităţile 
vecine care, cu mare drag, s-au oferit 
să participe la colectarea deşeurilor.

Până şi unele companii private, 
atât din Floreşti cât şi din Bălţi, s-au 
implicat în campanie, unele dintre 
care au venit cu sute de kilograme de 
deşeuri. În total, în cadrul campaniei 
de la Floreşti au participat 6 institu-
ţii de învăţământ şi 3 companii priva-
te. Au fost colectate calculatoare de 
model vechi, imprimante defectate, 
cablaje, tehnică uzată de pe timpul 
URSS. Lecţiile de educaţie ecologi-
că, entuziasmul şi aspiraţia spre un 
mediu mai curat sunt motivele pen-
tru care elevii s-au mobilizat atât de 
activ în cadrul campaniei, povesteşte 
Elena Havrun, profesoară.

 
liceul teoretic „ion creangă” 

din Hîrbovăţ, anenii noi.

După ce au estimat câte deşe-
uri electronice aveau depozitate în 
instituţie, şi având la bază o motiva-
ţie mare de a mobiliza cât mai multă 
lume din localitate într-o acţiune prin 
care ştiau că-şi vor aduce contribuţia 
la o schimbare spre bine, elevii şi 
profesorii din Hîrbovăţ povestesc că 
s-au ataşat de ideea campaniei noas-
tre şi că, prin implicarea lor, au avut 
un obiectiv central - să mobilizeze 
comunitatea pentru o cauză comună 
cu implicarea directă a şcolii lor.

„Deşi la început credeam că ele-
vii nu s-au entuziasmat foarte tare 

38 299 elevi din 76 şcoli din Moldova 
au colectat timp de o lună 45 406 kg  

de deşeuri electronice şi electrice

tânărul Ecologist

Nu mult timp în urmă, la data de 15 septembrie 2019, în cadrul IarmarcEco 2019, Hai Moldova 
a dat start unei campanii naţionale de colectare a e-Deşeurilor. Cu suportul partenerilor săi, 
Facilitatea de Asistenţă Tehnică a Fondului Green for Growth (GGF TAF) şi finanţată de Uniunea 
Europeană în cadrul iniţiativei EU4Energy, GEF Programul de Granturi Mici, MOLDREC, Bemol, 
AVD – Revista „Managementul Deşeurilor”, EcoVisio s-a reuşit implicarea în campanie a 78 de 
şcoli din Republica Moldova. Timp de o lună acestea s-au mobilizat activ şi au colectat cantităţi 
impunătoate de e-Deşeuri, deminstrând că se poate şi că fiecare din noi pota econtribui la solu-
ţionarea problemelor de mediu la nivel naţional.

În acest număr al Revistei, vom prezenta o parte din instoriile de succes a beneficiarilor pro-
iectului şi participanţiei în cadrul campaniei de colectare selectivă a e-Deşeurilor.
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la aflarea veştii că vom lua parte în 
această campanie, ulterior, după 
ce am avut grijă să-i informăm, am 

văzut cum ideea a prins gust, mai 
cu seamă atunci când am iniţiat un 
grup de elevi şi un elev de liceu res-
ponsabil de proiect, care şi-au infor-
mat colegii despre importanţa par-
ticipării în această campanie”, ne-a 
povestit Elena Zmeu, profesoară în 
cadrul liceului.

„Aceşti elevi au mers din clasă 
în clasă, explicând beneficiul colec-
tării deşeurilor electronice pentru 
mediul înconjurător, precum şi con-
diţiile concursului dat. Pofta a venit 
pe parcurs. În cele din urmă s-au 
prins în joc şi cadrele didactice şi o 
bună parte din elevi. După ce a prins 
a creşte interesul, elevii se fotografi-
au cu echipamentele ieşite din uz de 
ceva vreme. Se interesau de profe-
sorul de ed. tehnologică şi de fizică 
cum se utilizau şi cum funcţionau 
aceste aparate.”

„Cele mai deosebite obiecte co-
lectate au fost calculatoarele de pri-
ma generaţie, cu miros de naftalină, 
cum spuneau copiii, o maşină veche 
de spălat, pentru care a fost necesară 
o explicaţie cum se desfăşura un pro-
ces de spălare a rufelor cu ceva timp 
în urmă. Interes a prezentat şi fierul 

de călcat de prima generaţie, apara-
tele de emisie-transmisie, radiouri 
etc. Ne-am prins la ideea că practic 

fiecare obiect reciclat deja prezintă o 
istorie trăită şi merită să fi fost pus 
într-un muzeu de istorie. Mare ne-a 
fost mirarea să descoperim că unele 
obiecte pe care generaţia noastră le 
cunoaşte foarte bine, nu le sunt cu-
noscute copiilor, mai ales din clasele 
gimnaziale mai mici”, ne-a mai spus 
doamna Zmeu.

Instituţia a reuşit să colecteze 
peste 1 000 de kilograme de deşe-
uri, iar succesul se datorează şi unei 
mici concurenţe interne, ne-a poves-
tit profesoara: „S-au evidenţiat clase-

le a VII-a A, diriginte Postica Larisa, 
a VII-a B, diriginte Mînzarari Nina, 
a VI-a B, diriginte Pantilei Svetlana 
cu o mai mare cantitate de deşeuri 
colectate. 

 
liceul teoretic  

„mihail sadoveanu” din călăraşi

„Am văzut că proiectul lansat de 
Hai Moldova are o finalitate concre-
tă, că aceste deşeuri chiar vor fi duse 
la o fabrică abilitată să recicleze de-
şeuri electronice. În şcoli, deseori 
avem ore educative despre colecta-
rea diferenţiată a deşeurilor, dar în 
realitate se aruncă totul împreună, 
deoarece în Moldova, cu părere de 
rău, nu există o politică la nivel de 
stat în acest sens”, ne-a povestit Ma-
ria Cotelea, profesoară în cadrul lice-
ului, despre motivaţia instituţiei de a 
se implica în campania noastră.

Şi-au dorit să contribuie la îm-
bunătăţirea situaţiei de mediu şi 
astfel au format un grup de lucru 
din elevi şi profesori, amenajând 
în incinta şcolii un spaţiu de colec-
tare, unde oricine a putut să aducă 
deşeuri electronice defecte. „Am 
informat cetăţenii din comunitate 
prin intermediul reţelelor de sociali-
zare, utilizând diverse modalităţi de 
a disemina informaţia: activitate de 
lansare a proiectului la careu, ore 
de clasă despre pericolul deşeurilor 
electronice, discuţii de la elev la elev, 
comunicări cu părinţii, scrisori către 
şcolile din raion cu informaţie utilă 
despre deşeuri electronice şi mate-
riale suport pentru comunităţile lor.”

Doamna Cotelea ne-a mai po-
vestit că elevii şi profesorii au cola-
borat activ la elaborarea materia-
lelor publicitare şi la deseminarea 
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informaţiei despre proiect. Mai mult, 
au avut o colaborare foarte bună cu 
persoanele care prestează servicii 
de asistenţă IT. Datorită lor „au făcut 
curat“ la Spitalul Raional, la Policli-
nică, la Primărie şi la Direcţia Raio-
nală de Învăţământ.

liceul „mihai Eminescu”  
din oraşul făleşti

Succesul instituţiei în campania 
Hai Moldova cântăreşte 1 104 kilo-
grame de deşeuri electronice şi încă 

multe alte kilograme de implicare, 
dedicaţie şi dragoste faţă de mediul 
înconjurător.

„Întotdeauna am fost un pro-
fesor care educă elevilor dragostea 
faţă de mediul înconjurător şi am mi-
zat în această campanie, iniţiată de 
Hai Moldova, pe formarea unui com-
portament de protecţie şi respect 
faţă de tot ce ne înconjoară”, ne-a 
povestit Olesea Anton, profesoară la 
liceul „Mihai Eminescu”.

În cadrul instituţiei, elevii au 
amenajat de sine stătător o cutie 

personalizată de colectare a deşeuri-
lor electronice şi au fost deschişi să 
participe voluntar în campania de co-
lectare. Pe lângă asta, elevii au fost 
informaţi despre campania noastră 
în cadrul orelor de dezvoltare per-
sonală, educaţie civică, iar membrii 
Consiliului elevilor şi-au informat co-
legii din clasele mai mici. Mai mult, 
timp de o lună, activitatea din liceu 
a trezit şi interesul funcţionarilor din 
alte organizaţii, care au adus obiecte 
electronice uzate.

„Am colectat diverse obiecte, 
precum televizoare, baterii, fire elec-
trice, roboţi de bucătărie, combine 
muzicale, telefoane mobile - apro-
ximativ 150, baterii - aproximativ 
200 de bucăţi, lanterne, aparate de 
xerox, monitoare etc. Bunicul unui 
elev a adus un televizor care datează 
din 1980. Eu am adus un „magneto-
fon” cu bobine cu denumirea Saturn 
201 care costa 170 de ruble şi este 
din anul 1990. Din cadrul instituţi-
ei am convenit cu administraţia să 
oferim spre reciclare 13 monitoa-
re vechi, care erau scoase deja din 
funcţiune”, ne-a mai povestit Olesea 
Anton.

 
gimnaziului din satul ciuciuleni

La Ciuciuieni, deşeurile elec-
tronice au fost aduse la centrul de 
colectare cu roaba şi căruţa în unele 
cazuri, iar asta pentru că elevii gim-
nazialului din sat au fost motivaţi să 
se implice într-o campanie ecologică 
naţională. Elevii au mobilizat toată 
localitatea şi desigur, părinţii.

„Educaţia ecologică în institu-
ţia noastră este una prioritară”, ne-a 
povestit Angela Albu, profesoară de 
geografie şi directoarea gimnaziu-
lui din satul Ciuciuleni. „Participăm 
anual la olimpiada de ecologie de 
unde ne întoarcem cu premii. Mai 
mult, instituţia noastră este implica-
tă în proiecte ecologice naţionale şi 
internaţionale şi avem încheiate în 
acest scop acorduri de parteneriat 
cu instituţii de învăţământ din Româ-
nia şi Ucraina.”

„Credem că avem rezultate 
bune, deoarece şcoala noastră se 
află într-o localitate mică, de 1000 
locuitori, suntem o instituţie de în-
văţământ mică (107 elevi) din care 
doar 62 de elevi învaţă în clasele 
gimnaziale (nu am implicat clasele 
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primare din motive de securitate şi 
siguranţă), astfel, raportat la numă-
rul de elevi, rezultă că fiecare elev 
a colectat în mediu câte 12,3 kg de 
deşeuri”, a spus directoarea institu-
ţiei.

Cele mai vechi obiecte colecta-
te a fost un televizor produs în anul 
1974 şi un radiou (radiola) din anul 
1981. „Aducem mulţumiri organiza-
torilor campaniei Hai Moldova pen-
tru iniţierea acestui proiect, pentru 

efortul depus în scopul salubrizării 
localităţilor Moldovei de deşeuri pe-
riculoase pentru sănătatea oameni-
lor.”

Toate deşeurile colectate în ca-
drul campaniei vor fi transportate că-
tre Green Group Buzău, o companie 
din România care deţine autorizaţie 
integrată de mediu şi autorizaţie 
IPPS cu privire la emisii.

Proiectul este susţinut de Faci-
litatea de Asistenţă Tehnica a Fon-
dului Green for Growth (GGF TAF) 
şi finanţat de Uniunea Europeană 
în cadrul iniţiativei EU4Energy, Gu-
vernul Suediei, GEF programul de 
Granturi Mici şi organizat de catre 
Hai Moldova, IarmarEco, EcoVisio, 
AVD - „Revista Managementul Deşe-
urilor”.

Parteneri Generali: MOL-
DREC, Bemol, Generator Hub, diez.

Oare cum va arăta 
planeta noastră peste 100 
de ani? 

Zilnic, umanitatea im-
purifică mediul cu deşeu-
rile cotidiene, care pericli-
tează sănătatea oamenilor 
şi a planetei Pământ. E 
bine să ştim că DEEE în-
seamnă Deşeuri de Echi-
pamente Electrice şi Elec-
tronice, adică televizoare, 
frigidere, maşini de spălat, 
cuptoare cu microunde, 
aspiratoare, computere, 
imprimante, monitoare, 
telefoane mobile. În ge-
neral orice echipament al 
cărui funcţionare necesită 
energie electrică, devine 
deşeu atunci când se dete-
riorează sau pur şi simplu 
nu ne mai sunt utile, ast-
fel oamenii sunt nevoiţi să 
arunce deşeurile electrice, 
electronice de mici şi mari 

dimensiuni la tomberon. 
Colectarea lor pentru re-
ciclare nu este organizată, 
iar urmările sunt dezastru-
oase pentru mediul încon-
jurător. Despre acest peri-
col în Republica Moldova 
se vorbeşte foarte puţin. 
Echipamentele electrice şi 
electronice vechi trebuie 
colectate şi reciclate co-
rect, din raţiunea ce ţine 
de protecţia mediului în-
conjurător. Ele pot avea în 
componenţa lor elemente 
nocive pentru mediu şi să-
nătatea populaţiei, metale 
grele sau gaze periculoase, 
care eliberate în aer, apă 
sau sol au efecte dăunătoa-
re, pe termen lung, asupra 
hranei noastre, a apei pe 
care o bem sau a aerului 
pe care îl respirăm. DEEE 
reprezintă 5-6 % din totalul 
deşeurilor unei comunităţi. 

Colectarea deşeurilor electronice — 
între problemă şi necesitate

Profesor de biologie Havrun elena, 
Gimnaziul „Vasile Alecsandri”,or.Mărculești, r-n Florești
Coordonator local al proiectului
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Doar o baterie mică arun-
cată la nimereală poluează 
500 litri de apă sau 1 m2 

de sol pentru o perioadă 
de 50 ani. Dacă aruncăm 
un telefon la gunoi, aces-
ta va ajunge într-o groapă, 
unde va dăinui într-o stare 
destul de nealterată timp 
de milenii. Majoritatea 
deşeurilor electrice şi elec-
tronice aruncate în natură, 
pe termen lung conduc la 
afecţiuni precum: cancer, 
disfuncţii ale sistemului 
nervos central, ale siste-
mului respirator, imunitar, 
endocrin, digestiv şi repro-
ducător etc.

Astfel, anul acesta 
echipa Hai, Moldova, sus-
ţinută de Asistenţa Tehni-
că a Fondului Green for 
Growth şi finanţat de Uni-
unea Europeană în cadrul 
iniţiativei EU4 Energy, 
GEF Programul de Gran-
turi Mici, MOLDREC, 
Bemol, AVD – Revista 
„Managementul Deşeu-
rilor“, EcoVisio, a organi-
zat Campania naţională 
de colectare a deşeurilor 
electronice. A fost dat start 

unui concurs pentru toate 
şcolile din ţară, pentru ca 
acestea să devină puncte 
de colectare ale deşeuri-
lor electrice şi eletronice. 
În urma înscrierii la acest 
concurs, am avut norocul 
ca şcoala în care activez, 
Gimnaziul „Vasile Alecsan-
dri” or.Mărculeşti, raionul 
Floreşti, să fie selectată 
ca punct pentru colectarea 
deşeurilor electrice şi elec-
tronice. Între 15 septem-

brie – 15 octombrie am 
colectat în jur de 2 tone de 
deşeuri. Deşeurile de mici 
dimensiuni au fost colec-
tate în tomberonul insta-
lat, iar cele de dimensiuni 
mari într-un depozit. 

În urma plasării pe in-
ternet a listei şcolilor care 
vor colecta deşeuri, am 
fost telefonaţi de mai multe 
instituţii, care au dorit să 
aducă deşeurile la punctul 
de colectare.În fiecare zi 
elevi, părinţi, profesori adu-
ceau obiecte care erau ieşi-
te din funcţiune şi nu ştiau 
ce să facă cu ele, conştienti-
zând faptul că la gunoi este 
periculos de le aruncat.

Am colaborat cu mai 
multe instituţii precum:

1. Liceul Teoretic „Mi-
ron Costin” or.Floreşti 
– manager Moscalu 
Tatiana

2. Liceul Teoretic Cuhu-
reştii de Sus, raionul 
Floreşti – manager 
Gaiu Petru

3. Gimnaziul Cuhureştii 
de Jos, raionul Flo-
reşti – manager Sin-
gureanu Ala

4. Gimnaziul Putineşti, 
raionul Floreşti – ma-
nager Dujii Valeriu

5. Gimnaziul Gura Că-
inarului, raionul Flo-
reşti – manager Gro-
holschi Galina

6. Gimnaziul Coşerniţa, 
raionul Floreşti – ma-
nager Buzdugan Na-
talia
Un alt parteneriat fru-

mos şi fructuos am avut cu 
3 companii precum:

1. Compania „AquaTra-
de” SRL, municipiul 
Bălţi – administrator 
Serghei Babaraş

2. Compania NEXT şi 
manager de vânzări 
Cernei Alexandru, 
or. Floreşti

3. ÎI „Văscăuţan Andrei“ 
Compania PROFI, 
Raionul Floreşti
Au fost acumulate 

multe calculatoare, impri-
mante, televizoare, maşini 
de spălat, telefoane şi alte 
multe deşeuri electrice şi 
electronice.

Prin intermediul aces-
tui proiect am încercat să 
salvăm planeta şi să ne de-
barasăm de deşeurile care 
se stochează acasă şi nu 

pot fi reciclate. Instituţiilor 
de învăţământ şi companiile 
implicate le-au fost decerna-
te  diplome de participare.
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Parlamentul European cere ca 
UE să se angajeze în cadrul Confe-
rinţei ONU să atingă un nivel zero 
al emisiilor nete de gaze cu efect de 
seră până în 2050.

Deputaţii au adoptat recent, o 
rezoluţie prin care declară situaţia 
de urgenţă privind clima şi protecţia 
mediului în Europa şi la nivel global. 
Aceştia solicită de asemenea ca toa-
te propunerile legislative şi bugetare 
făcute de Comisie să fie în conformi-
tate cu obiectivul de limitare a încăl-
zirii globale sub 1.5°C.

Într-o rezoluţie separată, Par-
lamentul solicită UE să-şi prezinte 
strategia de atingere a neutralităţii 
climatice cât de repede posibil şi cel 
târziu până în anul 2050, cu ocazia 
Conferinţei ONU pentru schimbările 
climatice. Deputaţii cer de asemenea 
Preşedintelui noii Comisii Europe-
ne, Ursula von der Leyen, să includă 
un obiectiv de reducere a emisiilor 
cu 55% până în 2030 în Pactul eco-
logic european.

accelerarea reducerii emisiilor 
globale din aviaţie şi sectorul 

maritim
Deputaţii consideră că nivelul 

de ambiţie existent este insuficient 
pentru reducerea semnificativă a 
emisiilor din aviaţie şi sectorul mari-

tim. Ar trebui ca toate ţările să inclu-
dă emisiile provenite din transportul 
maritim şi aviaţia internaţională în 
contribuţiile stabilite la nivel naţi-
onal, au adăugat deputaţii. Aceştia 
solicită de asemenea Comisiei să 
includă sectorul maritim în Sistemul 
UE de comercializare a certificatelor 
de emisii (ETS).

mai mult sprijin financiar pentru 
lupta împotriva schimbărilor 

climatice
Parlamentul afirmă că ţările 

UE ar trebui să îşi dubleze cel puţin 
contribuţiile la Fondul verde pentru 
climă, la nivel internaţional. Statele 
membre ale UE sunt cei mai mari 
furnizori de finanţare publică a com-
baterii schimbărilor climatice, iar 
bugetul UE ar trebui să respecte pe 
deplin angajamentele internaţionale 
ale Uniunii. De asemenea, deputaţii 
remarcă faptul că angajamentele ţă-
rilor dezvoltate nu îndeplinesc obiec-
tivul colectiv de 100 de miliarde 
USD pe an până în 2020.

În cele din urmă, deputaţii soli-
cită de urgenţă tuturor statelor mem-
bre să elimine subvenţiile directe şi 
indirecte pentru combustibilii fosili 
până în 2020.

„Parlamentul European a adop-
tat acum o poziţie ambiţioasă pentru 

conferinţa COP 25 de la Madrid. 
Având în vedere situaţia de urgenţă 
privind clima şi protecţia mediului, 
este esenţial să reducem emisiile de 
gaze cu efect de seră cu 55% până în 
2030. De asemenea, este un mesaj 
clar şi oportun pentru Comisie cu câ-
teva săptămâni înainte de publicarea 
comunicării privind Pactul ecologic”, 
a declarat Pascal Canfin (Renew 
Europe, FR), Preşedintele Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică şi si-
guranţă alimentară în timpul dezba-
terii de luni.

Rezoluţia prin care se declară 
situaţia de urgenţă privind clima şi 
protecţia mediului a fost adoptată cu 
429 de voturi pentru, 225 împotrivă 
şi 19 abţineri. Parlamentul a adoptat 
rezoluţia cu privire la COP25 cu 430 
de voturi pentru, 190 împotrivă şi 34 
de abţineri.

O serie de state, administraţii lo-
cale şi oameni de ştiinţă au declarat 
că planeta se confruntă cu o situaţie 
de urgenţa privind clima.

Comisia Europeană a propus 
deja obiectivul atingerii un nivel zero 
al emisiilor nete de gaze cu efect de 
seră până în 2050, însă Consiliul 
European nu a avizat această pro-
punere din cauza opoziţiei Poloniei, 
Ungariei si Cehiei.

Parlamentul European declară situația de 
urgență privind clima și protecția mediului

actualități din țărilE uE
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Deşeurile de plastic s-au 
aflat în centrul atenţiei în ultimul 
timp – inclusiv deşeuri marine.  
Problema principală este însă 
creşterea continuă a consumului 
de materiale plastice, care ajung, 
în mod inevitabil, deşeuri. În pre-
zent, din total 30 milioane de 
tone de deşeuri plastic generate 
de UE, se reciclează aproximativ 
17 %, iar tendinţa este de creşte-
re, deşi aici sunt incluse şi expor-
turile în afara UE. 

Autorităţile europene con-
sideră că statele membre UE ar 
trebui să facă mai mult pentru im-
plementarea principiilor econo-
miei circulare, cu efecte benefice 
atât asupra dezvoltării economi-
ce dar, mai ales, asupra mediului. 
În fiecare lună, UE exportă circa 
150.000 tone de plastic. Oricât 
de mare ar părea, cantitatea este 
la jumătate faţă de acum trei ani, 
când UE exporta 300.000 tone de 
deşeuri de plastic în fiecare lună, 
în principal spre China şi Hong 
Kong. Între timp, atât China cât 
şi autorităţile din Hong Kong au 
restricţionat masiv importul de 
deşeuri de plastic. Agenţia Euro-
pean de Mediu consideră că nu 
exportul deşeurilor reprezintă so-
luţia ci un consum mai responsa-
bil şi prevenirea producerii aces-
tor deşeuri.

La moment sunt multe de 
făcut pentru a concepe măsuri 
mai bine direcţionate, de exem-
plu măsuri de contracarare a ce-
lor mai poluante tipuri de plastic, 

cum ar fi ambalajele de unică 
folosinţă. Unele fenomene, cum 
ar fi efectuarea tot mai frecventă 
de cumpărături online, au dus la 
creşterea numărului de ambalaje 
utilizate, iar noi suntem mereu cu 
un pas în urmă în ceea ce priveş-
te gestionarea acestui flux sporit 
de deşeuri. Majoritatea măsurilor 
existente sunt generice şi vizează 
toată gama de produse plastice. 
De asemenea, ele nu au caracter 
obligatoriu, constând de exemplu 
în obligaţii de informare sau în 
acorduri voluntare. Este nevoie 
de măsuri mai specifice şi mai 
ţintite, cum ar fi cele descrise în 
noua Directivă privind produse-
le din plastic de unică folosinţă. 
De asemenea, ţările ar obţine un 
avantaj prin diversificarea măsuri-
lor şi aplicarea altor tipuri de solu-
ţii, cum ar fi instrumente de piaţă, 
sisteme de răspundere extinsă a 
producătorilor cu modulare a ta-
xelor etc.

Comisia Europeană şi UE 
au în prezent o strategie privind 
materialele plastice en(adoptată 
în 2018), iar Parlamentul Euro-
pean şi statele membre ale UE 
au finalizat recent şi au adoptat 
Directiva privind produsele din 
plastic de unică folosinţă. Spe-
răm că transpunerea directivei 
şi inspiraţia oferită de strategia 
privind materialele plastice să 
aibă un impact asupra măsurilor 
naţionale menite să prevină pro-
ducerea deşeurilor de plastic în 
viitorul apropiat.

Exportul deșeurilor  
nu este o soluție!

China, sufocată de 
povara propriilor 

gunoaie 
Cea mai mare groapă de gunoi a Chi-

nei s-a umplut cu 25 de ani mai devreme 
decât era prevăzut iniţial, arată BBC. 

Groapa de la Jiangcungou, provincia 
Shaanxi, are mărimea a circa 100 de tere-
nuri de fotbal la un loc şi ar fi trebuit să se 
umple abia în 2044, la 50 de ani de când 
a fost deschisă. Depozitul de deşeuri ar fi 
trebuit să primească circa 2.500 de tone 
de gunoi pe zi, dar a primit circa 10.000 
tone, în condiţiile în care era construită 
să deservească cei 8.000.000 de locuitori 
din Xi’an, cu o suprafaţă de 700.000 metri 
pătraţi, o adâncime de 150 de metri şi o 
capacitate de stocare de 34.000.000 me-
tri cubi. Xi’an a fost nevoit să deschidă o 
uzină de incinerare şi alte patru vor fi in-
augurate anul viitor astfel încât cantitatea 
de deşeuri procesate să ajungă la 12.750 
de tone pe zi. Fosta groapă de gunoi ar 
urma să devină ”parc ecologic”. Situaţia 
din acest oraş este la fel de sumbră în 
aproape întrega Chină. În 2017, au fost 
colectate 215.000.000 tone de deşeuri 
menajere în mediul urban, comparativ cu 
152.000.000 în urmă cu un deceniu. În 
China sunt 654 de gropi de gunoi şi 286 
uzine de incinerare. Nu există date oficia-
le referitoare la cantitatea de deşeuri reci-
clate, deşi autorităţile pun în aplicare un 
plan prin care 35% din cantitatea de gu-
noaie produse de marile oraşe să fie reci-
clată până la finele anului viitor. Din iulie, 
sortarea şi reciclarea a devenit obligato-
rie în Shanghai. 73 de oameni au murit în 
2015, după o alunecare de teren produsă 
la groapa de gunoi din Shenzhen. Groapa 
ar fi trebuit să primească 4.000.000 metri 
cubi pe o înălţime maximă de 95 de metri. 
În momentul catastrofei, erau depozitate 
5.800.000 de tone de gunoi, iar înălţimea 
maldărului era de 160 de metri. În acest 
context, autorităţile chineze au interzis, 
în 2017, importul a 24 de tipuri diferite 
de deşeuri. În acel an, în China au intrat 
7.000.000 de tone de plastic din Europa, 
Japonia şi Statele Unite şi 27.000.000 
tone de deşeuri de hârtie.
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şi elevii gimnaziilor şi liceelor, privind soluţionarea problemelor de gestionare a deşe-
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