
Anvelopele uzate 

ce se întâmplă cu ele în 

Republica Moldova?



Impactul asupra mediului 
și sănătății

Anvelopele nu biodegradează în natură, iar presupusa durata de despompunere a acestora în

natură este în jur de 600 ani, servind tot acest timp drept o sursă de poluare, este recomandat

a reduce pătrunderea deșeurilor de anvelope în natură, dar mai cu seamă reintegrarea

acestora în circuitul economic. Arderea liberă a anvelopelor emană în atmosferă circa 23

substanţe chimice periculoase, inclusiv: oxidul de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, plumb,

mercur, zinc, benzen, dioxine, policloruri bifenile şi hidrocarburi poliaromatice. 8 dintre

substanţe reprezintă compuşi cancerigeni. Dioxinele se acumulează în plante, în ţesuturile

animalelor, peştelui şi a omului. În dependenţă de caracteristica şi direcţia vântului dioxinele

pot fi dispersate până la distanţa mai mult de 160 km.



Care întreprinderi din Republica Moldova procesează 
anvelopele uzate?

Anii 2015 2016 2017 2018 2019

Deșeuri de anvelope 6665,1 8041,6 7298,6 8033,922 7433,4

Potrivit datelor IPM, în anul 2018 au fost colectate 285 tone de anvelope uzate și au fost prelucrate 245 tone

1. EcoElastic

2. Fabrica de Reciclare "Artesa-Cons" din mun. Chișinău – activitatea 

de piroliză. Compania autorizată colectează și prelucrează pneuri 

de cauciuc (anvelope uzate). 

3. SRL Moldrec Group din mun. Chișinău 

4. Ispan-Lux SRL din Taraclia 

5. Technoprofil SRL , activități de reșaparea



Ecoelastic SRL din mun. Chișinău – activități de reciclare. Compania activează și în baza avizului sanitar de la centrul 

de sănătate publică și este angajată în producția de granule de cauciuc, plăci de cauciuc și suprafețe de cauciuc. Respectiv,

primesc gratuit pentru reciclare doar cauciucuri pentru camion. O roată de camion are în jur de 50 kg, iar durata maxima de 

utilizate se echivalează cu o distanță parcursă de 60/70 mii km. Necesarul zilnic al companiei este de 1 tonă.



Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu a 
lansat un  Program de grant destinat gestionării specifice
a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri
uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz.

https://www.facebook.com/Unitatea-de-Implementare-a-Proiectelor-de-Mediu-107145991455250/?__cft__%5b0%5d=AZViXQ5RyRPSkV-cqh7GG2WQ-9_KB2jT4ZLRNr_I23f3_gLjjs-glmvd0rG_UzADZb_BQAC6S0x4ntiHg7B07qmTgA8i4_80FO5z0_nK1aLKoKxOwtjJbPXmZ3yGfxMphYGcI5nI_Yf3jWa9Vz8l4KjH&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R

