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APIAM proiect REP
APIAM

130 de tomberoane pentru 
sortarea separată a deșeurilor 
instalate

6 companii au inițiat un proiect pilot pentru a asigura 25% colectare separată a deșeurilor și
reciclarea ulterioară a acestora în 5 ani, acest obiectiv corespunde cerințelor Regulamentului

privind deșeurile de ambalaje și ambalaje (HG 561/2020)

9 localități acoperite

56.000 populație 
acoperită (gospodărie, 
școli, instituții 
guvernamentale, afaceri 
etc.)
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Scopul Proiectului
APIAM

• Creșterea cantității de deșeuri reciclate și reducerea cantității de deșeuri
aruncate la groapa de gunoi.

• Colectarea si sortarea separata a deseurilor de ambalaje (plastic, carton,
sticla, metal).

• Implementarea unui model REP clasic în care sistemul colectiv deține
proprietatea asupra deșeurilor colectate.

• Creșterea gradului de informare și conștientizare a consumatorilor cu privire
la colectarea separată a deșeurilor, problemele de mediu și responsabilitatea
civică.

• Extinderea capacităților mediului de afaceri prin acordarea de sprijin
financiar și asistență logistică, pentru a desfășura activități de colectare
separată a deșeurilor în viitor.
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Deșeuri valorificate Noiembrie 2021: 
• 11 tone PET
• 7 tone PP
• 5 tone Hârtie
• 4 tone Sticlă
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Rezultate propuse în 2022
APIAM

• 250 de tone de deșeuri vor fi colectate în 12 luni, 
inclusiv 175 de tone de deșeuri de plastic

• 5% din ambalajele introduse pe piață de companiile 
membre APIAM - colectate și reciclate

• Dezvoltarea modelului de implementare EPR pentru
Moldova pe baza studiului industriei

• Identificarea mecanismului de trecere de la „taxa pe 
ambalaje” la sistemul de deșeuri de ambalaje REP

• Promovarea activităților educaționale



Bariere legale în implementarea REP


