
DISCUȚII ȘI SOLUȚII

PLASTICUL

O abordare bazată pe 

DREPTURILE OMULUI 



Având în vedere că produsele plastice conțin o 

mulțime de aditivi toxici, oamenii sunt expuși la o 

gamă largă de substanțe periculoase. Efectele 

negative asupra drepturilor omului nu rezultă 

doar din deșeurile de plastic și expunerea la 

substanțe ci din întregul ciclu de viață al 

materialelor plastice, în fiecare din etapele

sale. 

Oamenii mănâncă, 
beau și respiră PLASTIC!



Peste 99% din toate materialele plastice sunt 

produse din combustibili fosili. Activitățile de 

explorare și extracție provoacă defrișări, 

contaminarea chimică a terenurilor și a apelor 

de suprafață.  Apa contaminată de pe urma 

extragerii conține niveluri ridicate de substanțe 

periculoase, cum ar fi benzen, xilen, toluen și 

etilbenzen, metale grele precum arsenul, 

cadmiul, cromul și mercurul.

Extragere



A doua etapă din ciclul de viață a materialelor plastice 

este producerea acestuia, care constituie la moment 

peste 400 milioane tone anual. Mai mult de jumătate din 

toate materialele plastice vreodată produse au fost 

realizate după 2005. 

Se estimează că în 2025, producția de materiale 

plastice va depăși 600 milioane tone pe an. Etapa de 

producție emite substanțe periculoase care poluează 
aerul, apa și solul.

Producere



Transportul materialelor plastice prezintă riscuri și 

daune suplimentare pentru sănătatea umană și Mediu, 

în special pentru cazurile în care acesta se poate 

deversa accidental în apele mărilor sau a oceanelor 

(ex. EX-Press Pearl care s-a scufundat și a eliberat 

milioane de pelete de plastic care a contaminat porțiuni 
semnificative ale coastei de vest a Sri Lanka).

Tranport



Consumatorii sunt în contact zilnic cu 

produsele din plastic şi prin urmare sunt expuși 

aditivilor  toxici. Căile de expunere includ 

pielea, ingestia de microplastice în apa de băut 

și în lanțul trofic și inhalarea din cauza 

contaminării aerului.  

Utilizare



Ca urmare a campaniilor de dezinformare, reciclarea 

este de obicei considerată o soluție pentru 

deșeurile de plastic. Depozitarea, deversarea, 

scurgerea în natură sau incinerarea sunt destinațiile 

aproximativ pentru 91 la sută din toate materialele 

plastice acumulate la nivel mondial. 

Deșeuri



În ciuda multor decenii de reciclare, cel mult 

9 % din deșeurile din plastic ajung a fi 

reciclate, restul dăunând seminificativ 

mediului și sănătății populației prin eliminare 

la gropi de gunoi, ardere, etc.

Consumerism 

și POLUARE!

90% din 

ambalajele din 

plastic devin 

„deșeuri” după 

o singură

utilizare



Chiar și cu un 

sistem de colectare 

separată perfect 

funcțional, 

ambalajele din 

plastic pot fi 

reciclate doar de 

un număr finit de 

ori, după care ajung 

la gropile de gunoi



Operatori autorizați Tip deșeu Activitatea autorizata

ABS SRL 15 01 02 ambalaje de materiale plastice. Tratarea/Reciclarea deșeurilor din mase plastice - polimetilenă (PE),

polietilentereftalat (PET), polipropilenă (PP).

Uniplast Colectarea, transportarea si reciclarea deseurilor de polietilena

SRL „Autovoiaj” 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice;

19 12 04 - materiale plastice și de cauciuc;

Colectarea, transportarea, tratarea deșeurilor de ambalaje de materiale plastice și

deșeurilor de materiale plastice.

„TRISUMG” SRL 19 12 04 - materiale plastice și de cauciuc;

20 01 39 – materiale plastice.

Colectarea, transportarea și tratarea

SC „Pandrim” 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice;

19 12 04 - materiale plastice și de cauciuc;

20 01 39 – materiale plastice.

Colectarea, transportarea, tratarea deșeurilor de materiale plastice.

ECOPRODTEX S.R.L. 15 01 02 ambalaje de materiale plastice. Colectarea deșeurilor

„Eagle Trans” SRL 15 01 02 ambalaje de materiale plastice. Colectarea deșeurilor de ambalaje de hîrtie și carton și ambalaje de materiale

plastice

Uispac Depozitarea temporara, prelucrarea si comercializarea deseurilor de mase plastice

VLADECAPRIM S.R.L. 15 01 02 ambalaje de materiale plastice;

20 01 39 materiale plastice;

Colectarea și transportarea deșeurilor municipale

S.R.L.,,NORDPROMEXPO" Colectarea, transportarea gi depozitarea temporara a deseurilor de

hirtie/carton gi mase plastice.

EVGHEN-COM S.R.L. 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

20 01 39 materiale plastic.

Colectarea deșeurilor de mase plastice

Beta-Clean S.R.L. 15 01 02 ambalaje de materiale plastice Colectarea și transportarea deșeurilor de ambalaje.

„Moldrec Group” S.R.L. 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

20 01 39 materiale plastice

Colectarea, transportarea deșeurilor periculoase și nepericuloase.

S.C. „PAPIRCART & Co” 

S.R.L.

15 01 02 ambalaje de materiale plastice Colectarea deșeurilor de ambalaje.

Salubris Grup SRL 20 01 39 materiale plastice Colectarea și transportarea deșeurilor municipal

EVGHEN-COM S.R.L. 15 01 02 ambalaje de materiale plastice Colectarea deșeurilor de mase plastice

Operatori autorizați



• Dreptul la viață;

• Dreptul la cel mai înalt standard 

de sănătate fizică și mentală;

• Dreptul la un mediu curat, 

sănătos și sustenabil;

• Dreptul la apă și sanitație;

• Dreptul la hrană și nutriție;

• Dreptul la egalitate și 

nediscriminare;

• Dreptul la informație;

• Dreptul la un remediu efectiv.

Care din 

drepturile 

omului sunt 

amenințate 

de poluarea 

cu plastic?



Toți oamenii ar trebui să fie bine informați 

despre conținutul obiectelor din plastic pe 

care le folosesc zi-de-zi și cum aceste 

componente (aditivi, substanțe chimice 

aferente) le pot afecta în mod direct 

sănătatea. 

Accesul la informații

Cum ar arăta o abordare bazată pe drepturi pentru soluționarea 

crizei asociate plasticului?

Considerând că aproape orice stadiu din 

ciclul de viață a plasticului dăunează 

semnificativ calitatea mediului și, respectiv, 

sănătatea oamenilor, companiile 

producătoare ar trebui să fie obligate să 

elaboreze sisteme de remediere ale acestor 

daune.

Accesul la remediu

Persoanele afectate direct de impactul 

plasticului asupra mediului (grupul menționat 

anterior) ar trebui să participe la procesul de 

luare a deciziilor și întocmire a politicilor ce 

privesc plasticul și gestionarea acestuia.

Participarea la 

luarea deciziilor

Materialele plastice trebuie reproiectate pentru a reduce riscurile și 

daunele cunoscute sau încă necunoscute în adresa mediului. 

Soluțiile potențiale ar trebui, de asemenea, evaluate pentru a se 

asigura că sunt respectate drepturile omului.

. 

Prevenire și precauție

În cazul în care companiile producătoare aduc 

daune mediului, acestea trebuie să vină cu soluții de 

restabilire sau trebuie să ramburseze acele daune.

Principiul Poluatorul Plătește



Reciclarea nu reprezintă soluția suficientă pentru 
problema deșeurilor (ambalajelor) din PLASTIC



Ce poate face GUVERNUL în această 

privință?
• Conștientizarea amenințărilor la adresa drepturilor

omului aduse de folosirea și producerea materialelor

plastice;

• Abordarea unei perspective bazate pe drepturile

fundamentale ale omului în procesul de realizare a

politicilor de gestionare a plasticului;

• Reglementări precise penru a reduce plasticul

nereciclabil și periculos pentru mediu și sănătate;

• Interzicerea folosirii materialelor plastice neesențiale.

Ce pot face PRODUCĂTORII?
• Mai multe angajamente la nivel managerial;

• Implementarea corectă a mecanismului REP;

• Informarea adecvată a consumatorilor privind aditivii

din produsele de plastic;

• Eliminarea treptată a toxinelor din producția de plastic;

• Acordare de prioritate sistemelor de reutilizare, etc.



Capania “Fără Plastic mă simt Fantastic” a fost lansată de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului “Dezvoltarea capacităților organizațiilor

societății civile” care este un proiect regional implementat de ERIM (anterior IREX Europe).


