
 

punere a sticlei este peste 1000 de ani, încă minimum 12-15 generații vor avea plăcerea de a vedea 

cioburile noastre. Păstrând tendința actuală, peste 100-150 de ani orășelul poate să ajungă să fie 

înconjurat de o mulțime de gunoiști, sau chiar este posibilă repetarea catastrofei de la poligonul 

Gribovitskii de lângă Lvov (la folosirea poligonului de deșeuri peste capacitatea sa) Iar prin aplicarea 

colectării selective putem crește periodicitatea utilizării teritoriilor poligonului de deșeuri până la 6 luni 

șin contul colectării selective și transmiterea la prelucrare a componentelor toxice și care au o durată 

de descompunere mare ale materiilor prime secundare.  

➢ Câte puncte de colectare sunt amplasate pe teritoriul ce aparține localității: 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

În localitate. în prezent colectarea deșeurilor menajere de la populație se efectuează de la 

fiecare gospodărie, iar platforme de colectare a deșeurilor nu există. 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

În localitate. La prima etapă a implementării colectării selective a deșeurilor în orășel este 

planificat a crea 16 puncte de colectare selectivă a gunoiului în locurile cu o densitate mare a 

locuitorilor, în fiecare din ele vor fi amplasare câte 4 tomberoane cu volumul de 1,1 m3  fiecare. 

Următoarea etapă se presupune a fi instalarea planificată a punctelor de colectare selectivă a 

deșeurilor, ținând cont de densitatea populației orășelului și de logistică. 

PERCEPȚII & SURSE DE INFORMARE 

 

➢ Întreprinderea dvs desfășoară activități de informare a populației referitor la colectarea, transportul, 

tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” - Nu 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis” - Da 

➢ Credeți că este necesară o campanie de conștientizare a importanței colectării și reciclării deșeurilor în 

rândul oamenilor pentru menținerea localității și a mediului mai curat? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” - Da 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  - Da 

➢ Explicați cum ar trebui să se desfășoare o astfel de campanie? 

Întreprinderea municipală ”Cărpineni Servicii” 

1. Distribuirea la domiciliu (către populație) a materialelor grafice și scrise cu informații la tema dată; 

2. Organizarea întâlnirilor locale între reprezentanții întreprinderii şi APL cu grupuri de cetățeni în zone       cu 

probleme ecologice (gunoiști neautorizate, poluare gravă a mediului); 

3. Lichidarea gunoiștilor neautorizate cu implicarea voluntarilor din rândul cetățenilor locuitori din 

apropiere. 

Întreprinderea comunală ”Chechelnyk-komunservis”  

În segmentul B2C de către colaboratorii întreprinderii deja sunt desfășurate activități de  
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SCOPUL MANUALULUI 

Atunci când informațiile 

privind delimitarea 

conceptelor referitoare la 

diferite sectoare ale vieții 

care intră în 

responsabilitatea civică 

sunt disponibile pentru cetățeni, acestea pot fi 

puse în aplicare de către populație, cu ajutorul 

instituțiilor statului, organizațiile și companiilor 

private sau prin organizarea cetățenilor pentru 

soluționarea problemelor și îmbunătățirea 

situației existente. 

Acest manual își propune să aducă mai aproape 

de cetățeni un set de informații complexe 

referitoare la conceptul de gestionare a 

deșeurilor, implicând definirea generărării și 

colectării deșeurilor, făcând referire la 

elementele unui comportament responsabil 

față de resursele Pământului și anume: 

colectarea selectivă a deșeurilor, prelucrarea, 

reciclarea, reutilizarea si eliminarea deșeurilor 

generate de către oameni și activitatea lor. 

Scopul manualului este să contribuie la 

îmbunătățirea comportamentului persoanelor 

față de generarea și colectarea deșeurilor. 

Resursele Pământului sunt finite. Atitudinea 

responsabilă față de mediul ambiant poate fi 

formată prin conștientizarea de către fiecare 

persoană a acestui adevăr.  

Capacitatea de autoregenerare a resurselor 

naturale este limitată. Cea mai des întâlnită 

practică de  eliminare a deșeurilor, atât în 

Republica Moldova, cât și în Ucraina, este 

depozitarea deșeurilor pe terenuri special 

alocate, apoi îngroparea sau incinerarea 

acestora, în majoritatea cazurilor fără o sortare 

prealabilă. Un capitol special dedicat 

necesităților locuitorilor din arealul de proiect, 

rezumă rezultatele Studiului de piață efectuat 

pentru identificarea necesităților populației în 

baza comportamentului față de deșeuri. Astfel, 

necesitățile populației din arealul de 

implementare a proiectului ”Rețea rurală 

transfrontalieră pentru un mediu ambiant 

curat” sunt prezentate conform răspunsurilor 

oferite și asumate de către respondenți, 

persoane care locuiesc în localitățile vizate de 

proiect și care au contribuit, prin oferirea 

răspunsurilor lor, la formarea unui cadru 

general de sugestii pentru îmbunătățirea 

situației din teritoriu. 

Astfel, dacă din partea structurilor 

guvernamentale primul pas este introducerea 

măsurilor legislative propice mediului, dacă din 

partea autorităților centrale și locale este 

necesară aplicarea cadrului legislativ aprobat și 

încurajarea acțiunilor benefice mediului, de la 

organizațiile de mediu și cetățeni sunt solicitate 

acțiuni responsabile și atitudine civică 

conștientă. Informarea este primul pas în 

procesul de creștere a nivelului de 

conștientizare de către populație a importanței 

problemelor de mediu. Capitolele referitoare la 

bunele practici din Republica Moldova și din 

Ucraina prezintă unele posibilități de aplicare a 

managementului eficient al deșeurilor, care 

pot fi un exemplu pentru autorități, dar și o 
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sugestie de acțiune pentru instituțiile 

responsabile de gestionarea deșeurilor. Sunt 

prezentate oportunități de îmbunătățire a 

stării de fapt, deja realizate, sau care sunt în 

curs de realizare la nivelul celor două țări. 

Atât Republica Moldova, cât si Ucraina sunt în 

proces de armonizare a legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene, proces cu atât mai 

important cu cât prioritățile de armonizare în 

diferite domenii, inclusiv protecția mediului 

ambiant, sunt incluse în acordurile de asociere 

cu Uniunea Europeană. Unele dintre cele mai 

bune practici ale Uniunii Europene sunt cu atât 

mai relevante, cu cât importanța experienței 

de gestionare a deșeurilor în țările europene a 

fost menționată de către locuitorii din arealul 

de proiect ca fiind un model pentru remedierea 

situației din localitățile lor. Dar fiecare stare de 

fapt actuală din țările Uniunii Europene este 

precedată și însoțită de un cadru legislativ 

adecvat. Legislația relevantă în domeniul 

gestionării deșeurilor și protecției mediului 

ambiant, cu unele detalieri ale punctelor ce 

necesită o mai mare atenție din partea 

cetățenilor și instituțiilor abilitate, au fost 

grupate în capitolul cu tema respectivă. 

De asemenea, manualul cuprinde un șir de 

concluzii, recomandări și exemple, care pot fi 

aplicate: 

- de către cetățenii ambelor state, 
individual sau împreună cu vecinii, 
apropiații, fără a necesita costuri 
suplimentare sau implicarea 
autorităților și instituțiilor specializate,  

- de către organizațiile de mediu sau 
grupurile de inițiativă locale 

- de către autoritățile locale. 

Orice intenție de îmbunătățire a stării de fapt 

este importantă prin activitățile care o 

urmează. Acțiunea este cea care face diferența 

dintre o atitudine responsabilă și una asumată, 

fie și la nivel declarativ sau consemnat. Dorința 

de a avea o calitate a vieții mai bună, de a 

îmbunătăți starea generală a mediului 

ambiant, starea propriei localități sau propriei 

locuințe/gospodării trebuie să fie urmată de 

acțiuni corespunzătoare, care să contribuie, 

pas cu pas, zi cu zi, la aducerea în cadrul real al 

intențiilor bune. 
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NECESITĂȚILE POPULAȚIEI DIN ARIA DE PROIECT 

Arealul de implementare al proiectului ”Rețea 

rurală transfrontalieră pentru un mediu 

ambiant curat” include localitățile din raionul 

Chechelnyk din regiunea Vinnitsya, Ucraina și 

localitățile Cărpineni, Mingir, Negrea, Sofia, 

Voinescu din raionul Hîncești, Republica 

Moldova.  

 În Republica Moldova există 1681 de localități, 

dintre acestea 5 municipii, 60 de orașe și 

orășele, iar restul sunt localități sătești 

structurate în comune (acestea pot include un 

sat sau mai multe). Conform datelor 

disponibile în prezent în republică sunt 

exploatate 1146 depozite de deșeuri cu 

suprafața de 1247,61 ha care au fost organizate 

de autoritățile publice locale în localitățile 

respective. Cantitățile de deșeuri de producție 

generate anual sunt înregistrate și raportate de 

către agenții economici pe baza rapoartelor 

statistice, care sunt analizate și prelucrate de 

către Biroul Național de Statistică. Conform 

datelor  deținute de Biroul Național de 

Statistică în anul 2016 a fost generată o 

cantitate totală de 1 609 496,8 tone de diferite 

fluxuri de deșeuri. Circa 90% din cantitatea de 

deșeuri municipale colectate de serviciile de 

salubrizare a fost eliminată prin depozitare, 

colectarea selectivă fiind organizată parțial în 

mun. Chișinău și unele centre raionale. Ratele 

de reciclare și valorificare a deșeurilor sunt încă 

foarte reduse. Multe materiale reciclabile și 

utile sunt depozitate împreună cu cele 

nereciclabile, astfel pierzând-se o mare parte a 

potențialului lor util (hârtie, sticlă, metale, 

materiale plastice).  

Conform datelor Biroului Național de Statistică 

cantitatea de deșeuri menajere solide formate 

în perioada 2009-2016 este în continuă 

creștere: de la 155,9 mii tone în anul 2009, la 

276,010 mii tone în anul 2016. Deșeurile rurale 

diferă de deșeurile urbane prin compoziție 

morfologică și cantitate. Pentru populația care 

nu este deservită de serviciile de salubrizare, 

cantitatea de deșeuri generată se calculează: – 

0,9 kg/loc/zi în mediul urban și – 0,5 kg/loc/zi 

în mediul rural.  În anul 2017 cantitatea de 

deșeuri menajere solide colectate de către 

serviciile de salubrizare în mediul urban și rural 

a constituit 2 705 300 m3 , inclusiv în mediul 

rural 367 090 m3 . În comparație cu anul 

precedent constatăm că s-a mărit volumul 

deșeurilor colectate în localitățile rurale cu 112 

400 m3 

Conform Biroului Național de Statistică din 

Republica Moldova calculul cantităților de 

deșeuri se face în metri cubi. Astfel în anul 2011 

au fost colectați 2 401,9 de metri cubi de 

deșeuri menajere, în a.2012 -2 469,1, în a 2013 

- 2 694,4, în 2014-2 862,6, în 2015 -2 872,5, în 

2016 -2 968,9, în 2017 - 3 153,8. La o 

densitate medie de 200 kg/m3 aceasta 

constituie 493,8 mii tone în 2011 și 630,7 mii 

tone în 2017. 

In Ucraina există 29 742 de localități în total. 

Dintre ele - 1345 orașe și localități de tip 

orășenesc. Conform datelor Ministerului 

dezvoltării regionale, construcțiilor și  

gospodăririi comunal-locative în anul 2016 în 

Ucraina au fost generate 295,9 milioane de 

tone de deșeuri, ceea ce a fost cu 5,3% mai 

puțin decât în 2015. În această cantitate au fost 

incluse deșeuri din clasa I de pericol - 2,3 mii 

tone, clasa II de pericol- 30,4 mii tone, clasa III 

de pericol - 588,3 mii tone, clasa IV de pericol - 
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295,2 mln tone. Din cantitatea totală a 

deșeurilor generate 97,8% (289,5 mln tone) 

șunt deșeuri formate în urma activității 

economice a întreprinderilor și organizațiilor, 

iar 2,2% (6,4 mln tone) - în gospodării. În 1181 

de localități din Ucraina (fără a include datele 

din Crimea și municipiul Sevastopol) se 

implementează colectarea selectivă a 

deșeurilor menajere solide. În 21 de localități 

funcționează 26 de linii de sortare a gunoiului: 

în orașul Vinnitsya, localitatea de tip orășenesc 

Murovani Kurilivtsy, s. Brishce din raionul Luțk 

a regiunii Volyni, în orașele Krivii Rig, 

Kramatosrsk, Zaporozhzhya, Bila Țerkva, 

Obuhiv, Bucha, Irpini și satul Pogreby din reg. 

Kiev, or Kropivnițkii, or. Chervonograd, or. 

Novoiavorivsk și s. Elihovichi din reg. Lvov, or, 

Sumy, s. Plebanivka din reg. Ternopil, or. 

Dunaivți din reg Hmelnițki, or. Cernăuți, or. 

Kiev (6 linii de sortare) . Eliminarea deșeurilor 

menajere are loc la uzina de incinerare a 

gunoiului din or. Kiev, de asemenea sunt 

exploatate instalațiile de incinerare a 

deșeurilor din or. Liubotin din reg. Harkov, și 

două instalații de incinerare din or. Harkov. 

Conform informațiilor din 2017 în Ucraina sunt 

5.5 mii de poligoane de gunoi  (terenuri de 

depozitare gunoiului). Suprafața totală acestor 

teritorii este de 9 mii de hectare. Totodată, 

există 27 mii de gunoiști neautorizate, 

suprafața totală a acestora fiind de  1,2 mii 

hectare (datele Ministerului Economiei și a 

Ministerului Dezvoltării Regionale). Gunoiul 

aruncat anual în Ucraina de către populație 

constituie 11 milioane de tone (49 mln de m 

cubi de deșeuri), ceea ce înseamnă o medie de 

300 kg de deșeuri pe cap de locuitor.(Datele 

Ministerului Dezvoltării Regionale și ecologilor) 

Conform Serviciului de Stat de Statistică al 

Ucrainei colectarea deșeurilor menajere și 

similare celor menajere din Ucraina prezintă 

următoarele cifre pentru perioada 2011-2017. 

În 2011 au fost colectate 10356.5 mii tone, în 

2012 - 13878.0 mii tone, în 2013 - 14501.0 mii 

tone, în 2014 - 10748.0 mii tone, în 2015 - 

11491.8 mii tone, în 2016 - 11562.6 mii tone, în 

2017 - 11271.2 mii tone.  

Datele colectate în procesul de elaborare a 

studiului în arealul de proiect și analiza situației 

generale din Republica Moldova și Ucraina, 

arată că starea procesului de colectare al 

deșeurilor  din arealul de proiect reflectă, cu 

mici excepții, cadrul general de gestionare al 

deșeurilor  din cele două țări.  

Care dintre următoarele componente ale gestionării deșeurilor le aplicați în gospodăria dvs.? 
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Gestionarea deșeurilor este un proces 

complex, care include mai multe componente. 

Sondajul a evidențiat faptul că cea mai mare 

parte a cetățenilor cunosc foarte puțin despre 

gestionarea deșeurilor produse în gospodăriile 

lor, trei componente fiind cel mai des 

practicate de către localnici: a) colectarea – 

36.9% din respondenții din Ucraina și 42.0% din 

respondenții din Republica Moldova; b)  

eliminarea – 40.6% din respondenții din 

Ucraina și 23.2% din respondenții din Republica 

Moldova; c) transportarea (pană la locul de 

depozitare) – 45.5%  Ucraina și, respectiv, 

63.5% Republica Moldova.  

Totuși, dacă în gospodăriile din Republica 

Moldova este mai des practicată depozitarea ( 

16,6%), în gospodăriile din Ucraina este 

acordată o importanță mai mare sortării 

(12,6%) și reciclării (7.9%). Având în vedere 

inițierea procesului de ajustare a legislației 

Ucrainei pentru corespundere cu prevederile 

Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, 

aprobarea Strategiei naționale cu privire la 

gestionarea  deșeurilor până în 2030 a Ucrainei 

(aprobată în noiembrie 2017)  și punerea în 

aplicare a din 1 ianuarie 2018 prevederilor Legii 

cu privire la deșeuri, populația beneficiază de 

informare și se străduie să se conformeze 

prevederilor legale. . Aceste prevederi includ 

interdicția de a elimina prin îngropare a 

deșeurilor netratate (neprelucrate)  și un 

sistem de sancțiuni pentru cei care încalcă 

legea. 

 

Considerați că gestionarea deșeurilor este o problemă pentru localitatea dvs.? 

 

Detalierea răspunsurilor în Republica Moldova 
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Detalierea răspunsurilor în Ucraina 

 

Imaginea de ansamblu creată în urma 

sondajului relevă faptul că este necesară o 

instruire și o implicare mai mare a cetățenilor 

în procesul de colectare și sortare/reciclare a 

deșeurilor. Astfel, cei care au indicat că 

gestionarea deșeurilor nu este o problemă 

pentru localitate (UA – 16.2%, RM-44.1%) , nu 

percep lipsurile și inconvenientele semnalate 

de ceilalți respondenți, problemele respective 

fiind consemnate în detalierea solicitată de 

chestionar. În Republica Moldova cel mai des 

menționate probleme au fost: depozitarea 

gunoiului în locuri neautorizate, lipsa unui 

centru de colectare și lipsa transportului, iar în 

Ucraina – lipsa unui punct de colectare a 

deșeurilor amenajat. Totuși, este de remarcat 

formularea de către respondenți a problemelor 

existente, ei propunând in răspunsuri soluții 

(amenajarea, asigurarea, să se facă, 

amplasarea), ci nu doar consemnează 

carențele modului de gestionare a deșeurilor 

din localitate. 

Aveți cunoștință de probleme de sănătate care s-ar putea datora gestiunii proaste a deșeurilor? 

 

În R. Moldova doar 3.5% dintre respondenți au 

menționat o problemă de sănătate care s-ar 

putea datora gestionării ineficiente a 

deșeurilor, iar în Ucraina – 91.2%. Detalierea 

din răspunsurile respondenților din Ucraina 

(91.2%) care au menționat problemele de 

sănătate demonstrează faptul că persoanele 

sunt informate despre pericolele pe care le 

aduce cu sine proasta gestionare a deșeurilor. 

Totodată, din sondaj rezultă necesitatea 

informării asupra urmărilor pentru sănătate pe 

care poate să le genereze gestionarea 

ineficientă a deșeurilor pentru populația din 

mediul rural din Republica Moldova. 

Informația cu privire la pericolele pentru 

sănătate care pot fi provocate de proasta 

gestionare a deșeurilor este insuficient 

distribuită în rândul populației. Probabil, o mai 

bună informare la acest capitol ar crește 

interesul persoanelor pentru colectarea 

selectivă și gestionarea mai responsabilă a 
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deșeurilor generate de gospodării și 

organizații. 

Gunoiul, impropriu depozitat și tratat, resturile 

și reziduurile generate de activitatea casnică 

sau a organizațiilor sunt cele mai importante 

surse de răspândire a infecțiilor datorita 

conținutului lor mare de microorganisme, 

printre care si agenți patogeni. În condiții 

favorabile acestora, agenții patogeni pot trai in 

gunoiul netratat chiar și câteva luni, de unde 

pătrund mai apoi în sol și apă, provocând 

numeroase infecții.  

Infecțiile pot fi provocate direct sau prin 

intermediari. Câteva dintre microorganismele 

și bolile care pot fi provocate de către acestea 

sunt: Salmonella tiphi - febra tifoida, 

Salmonella paratifi - febra paratifoida,  

Schigella disenteriae - dizenteria baciliara, 

Microbacterium tuberculosis – tuberculoza,  

Clostridium tetani – tetanos,  Vibriocholerae – 

holera, Polimelitis virus - paralizia infantila, etc. 

Insectele, rozătoarele si câinii vagabonzi ce se 

hrănesc pe lângă gunoiștile neautorizate pot fi 

și deseori sunt, purtători si răspânditori de boli 

infecțioase. Muștele atrase de mirosul de 

substanța organică în descompunere, sunt 

purtătoare de microbi pe de o parte, iar pe de 

alta parte își depun ouăle in gunoi,  ciclul de 

reproducere a acestor insecte fiind de numai 4-

5 zile. Solul, apele și atmosfera sunt cele mai 

afectate de gunoiul depozitat impropriu, 

efectele reziduurilor periculoase se răspândesc 

la distanțe mari. Atât prin intermediul apei, cât 

și prin aer toate substanțele nocive dizolvabile 

sau gazele rezultate în urma descompunerii 

deșeurilor de origine organică, sau cenușa și 

fumul rezultate în urma arderii fără 

respectarea condițiilor de mediu, toate pot 

ajunge, iar în unele cazuri – ajung, în 

organismul uman, provocând probleme diverse 

de sănătate, de la viroze până la cancer. 

Cetățenii consideră că sunt necesare schimbări 

în sistemul de gestionare al deșeurilor, dar în 

mare parte se bazează pe autorități:  

Considerați că este nevoie de schimbări în sistemul actual de gestionare a deșeurilor? 
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Detalierea răspunsurilor în Republica Moldova 

 

Detalierea răspunsurilor în Ucraina 

 

Cine considerați că ar trebui să inițieze aceste schimbări? 

Răspunsurile multiple bifate la întrebarea 

referitoare la schimbările necesare în sistemul 

actual de gestionare a deșeurilor prezintă un 

nivel foarte înalt de așteptări a acțiunilor din 
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partea autorităților locale a respondenților din 

Republica Moldova (73.3%). Relativ la fel de 

înalt este și nivelul așteptărilor respondenților 

din Ucraina (78.5%). Totuși, diferența de 

atitudine este dată de al doilea răspuns oferit 

de către locuitori: 61.6% din respondenții 

ucraineni consideră că schimbarea trebuie să 

fie inițiată și de către cetățenii comunei, în 

Republica Moldova doar 21.6% sunt de aceeași 

părere. Alte instituții cum ar fi școlile, 

Inspectoratul ecologic de stat, autoritățile 

locale de nivelul 2 sau autoritățile centrale sunt 

menționate mai puțin de către respondenți. 

Deșeurile generate de gospodării sunt în cea 

mai mare parte duse la groapa de gunoi a 

localității de către respondenții din Republica 

Moldova (51.2%) și sunt arse de către jumătate 

din respondenții din Ucraina (50%) Un contract 

încheiat cu serviciul de salubrizare au 18.4% din 

respondenții din Republica Moldova și numai 

6,7% din cei din Ucraina. O problemă evidentă 

pentru mediu în Ucraina rezultă din răspunsul 

”le duc în alte spații nelocuite” – 14,8% din 

respondenți procedează astfel. Răspunsul la o 

întrebare ulterioară arată faptul că prin acele 

spații nelocuite se subînțeleg pădurile din 

apropiere și terenurile virane din apropierea 

localităților. Există probabilitatea ca numărul 

celor care duc gunoiul în spații neamenajate să 

fie mult mai mare, având în vedere ponderea 

celor care au bifat răspunsul ”Altă variantă” 

fără a detalia – 33.6% în Ucraina și 14.7% în 

Republica Moldova. 

O altă problemă identificată în urma 

intervievării locuitorilor este faptul că deșeurile 

lichide în cea mai mare parte nu sunt supuse 

verificării. Din răspunsurile primite de la 

populație, dar și de la operatorii de deșeuri din 

localitate rezultă că deșeurile lichide sunt 

colectate corespunzător doar în mică măsură și 

nu sunt respectiv cuantificate în totalitate, 

operatorul din Republica Moldova menționând 

faptul că nu are un sistem de colectare a 

deșeurilor lichide, iar cel din Ucraina – că sunt 

colectate deșeurile lichide doar în localitatea 

de tip orășenesc Chechelnyk, fără a menționa 

celelalte localități. 

Problema majoră, reieșind din răspunsurile 

locuitorilor lipsa unui punct de colectare a 

deșeurilor (63,7% – UA, 45.7% -RM), iar faptul 

că mai mult de jumătate din respondenți nu 

știu graficul de colectare al deșeurilor (56.2%-

RM, 61.6 – UA) demonstrează existența a unui 

punct slab în plus în organizarea procesului de 

gestionare.  

Cu toate că în majoritatea localităților vizate nu 

sunt servicii de colectare a deșeurilor, totuși, 

nici în în care acestea există, nu au fost plângeri 

din partea localnicilor referitor la serviciile 

prestate. Cetățenii, chiar dacă apreciază ca 

importantă implicarea autorităților locale în 

soluționarea problemelor de gestionare a 

deșeurilor, totuși apelează destul de rar sau 

deloc la acestea pentru remedierea stării de 

fapt. Astfel se creează situația paradoxală în 

care, chiar dacă există, nemulțumirea de 

calitatea serviciilor nu ajunge de la cetățeni la 

autorități. O plângere poate fi nu doar o 

exprimare a nemulțumirii personale, ci și o 

sesizare a momentelor ce pot fi îmbunătățite 

pentru cei care gestionează sistemul de 

colectare a deșeurilor. 

Problemele sistemului de gestionare sunt 

multiple, dar un număr mic de respondenți au 

indicat faptul că fac colectare selectivă (4.0% 

UA și 2.0% RM), iar cea mai mare parte din 

respondenți – 70% în Ucraina și 59.7% în 
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Republica Moldova sunt disponibili de sorta 

deșeurile. Însă, 27% din respondenții din 

Republica Moldova au răspuns că nu sunt 

disponibili să facă colectare selectivă. Acesta 

este încă un aspect necesar de a luat în 

considerare, colectarea selectivă fiind primul 

pas către reciclare și reutilizare a resurselor 

provenite din deșeuri. Cei care deja practică 

sortarea deșeurilor obișnuiesc să recicleze în 

special hârtia, sticla, plasticul și materialele 

biodegradabile (acestea din urmă fiind utilizate 

în special în composturi) 

Respondenții au indicat că le sunt cunoscute 

alte persoane care practică colectarea selectivă 

(37.8% în Ucraina vs doar 1.3% în Republica 

Moldova). Importanța reciclării este cunoscută 

mai mult din perspectiva protecției mediului și 

din punct de vedere estetic, decât din 

perspectiva economică. Doar pentru 20% 

respondenți din Ucraina și 4.5% din 

respondenții din Republica Moldova este 

cunoscut faptul că din reciclarea deșeurilor se 

pot obține bani. Posibilitatea de a avea un 

câștig suplimentar din vinderea deșeurilor 

sortate există în mai mare măsură în Ucraina, 

unde 45.6% au menționat că există cineva care 

vine să colecteze sau să cumpere materialele 

reciclate. În localitățile vizate de proiect din R. 

Moldova doar 0.4% din respondenți au 

menționat că au cunoștință de asemenea 

persoane. 

Conform Anuarului Inspectoratului Ecologic de 

Stat pentru anul 2017 din Republica Moldova 

colectarea selectivă este practicată în foarte 

puține localități din țară, și doar în mediul 

urban (orașele mari în special) : ”În Republica 

Moldova valorificarea deșeurilor de ambalaje 

este mică în comparație cu țările din Uniunea 

Europeană. La moment, doar în unele localități 

este organizată colectarea selectivă a 

plasticului, fiind instalate containere speciale 

pentru colectare cu predarea ulterioară 

agenților economici autorizați în domeniul 

colectării și prelucrării deșeurilor din masă 

plastică. Astfel, pe parcursul anului 2017 au 

fost colectate deșeuri din masă plastică de 

către SRL „ABS” (mun. Chișinău) – 2  602,2 

tone; SRL „Finplast Prim” (mun. Bălți) – 209,0 

tone; SRL „Ave Ungheni” (or. Ungheni) – 17,7 

tone; SC „Ursachi-Trans” SRL (mun. Chișinău) – 

269,765 tone.” Constatările Inspectoratului 

Ecologic de Stat sunt confirmate și de către 

respondenții din localitățile din arealul 

proiectului. Numai 1.3% din respondenți 

menționează că au tendința de a recicla 

materiale în scopul vânzării sau în schimbul 

altor bunuri. Ponderea respondenților cu 

tendință similară în Ucraina este de 53.9%. 

Cunoștințe despre modul de colectare și 

depozitare al deșeurilor au 73.0% din 

respondenții din Ucraina și numai 25% din 

respondenții din Republica Moldova. 

Dacă dețineți cunoștințe, în ce context le-ați dobândit? 

În Republica Moldova, în ordinea relevanței: 
 

1. de la TV 
2. din străinătate 
3. de pe Internet 
4. de la alți oameni din comunitate 
5. auto-informare 

În Ucraina, în ordinea relevanței: 
 

1. de pe Internet și TV 
2. auto-informare 
3. din presă 
4. de la cunoștințe 
5. de la alte persoane din comunitate 
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 6. de la școală 
7. de la radio 
8. din străinătate 
9. de la diferite instruiri/proiecte 
10. de la politicieni 

În mediul rural sursele principale de informare 

cu privire la gestionarea deșeurilor sunt 

televiziunea, internetul, experiența dobândită 

în străinătate și cunoștințele obținute în 

comunicarea cu alți oameni din comunitate. 

Totuși, dacă în mediul rural din Republica 

Moldova televiziunea și internetul sunt cele 

mai des consultate surse, în Ucraina radioul 

este  citat de un număr destul de mare de 

respondenți in rând cu primele două surse de 

informare. Auto-informarea din diverse surse 

este menționată de diferiți respondenți atât în 

Ucraina, cât și în Republica Moldova, ceea ce 

denotă un interes din partea locuitorilor către 

subiectul dat. O mare importanță dau 

respondenții experienței obținute sau 

exemplelor văzute în alte țări, în special în 

Uniunea Europeană. 

Informarea, conștientizarea de către populație 

a importanței managementului deșeurilor este 

o acțiune declarată necesară de către locuitorii 

arealului de implementare al proiectului. 

Necesitatea unei campanii de conștientizare a 

importanței colectării și reciclării deșeurilor 

pentru menținerea localității și a mediului 

ambiant mai curat este menționată de 79.5% 

din respondenții din Ucraina și de 33.3% din 

respondenții din Republica Moldova. Este de 

menționat faptul că campaniile în rândul 

copiilor din mediul școlar sunt considerate de 

către respondenții care au detaliat viziunea lor 

asupra acestor campanii pe locul al doilea ca 

importanță după adunările locuitorilor. În 

ordinea relevanței în Republica Moldova mai 

mulți respondenți consideră necesară 

prevenirea prin utilizarea mai multor 

instrumente de informare și doar apoi 

impunerea măsurilor stricte (amenzile), pe 

când în Ucraina amenzile sunt considerate 

prioritare, măsurile de informare fiind 

menționate după acestea. O mare parte a 

respondenților consideră că aceste măsuri 

trebuie implementate de autoritățile locale de 

nivelul 1 si 2, dar sunt si respondenți (în ambele 

țări) care consideră că trebuie implementate 

proiecte distincte de informare. 

Disponibilitatea de implicare în campaniile de 

informare este de 72.0% în Ucraina și 23.5% în 

Republica Moldova. Respondenții au 

consemnat că importanța reciclării deșeurilor 

ca formă de protejare a mediului înconjurător 

și a naturii este foarte mare (34.4% - RM, 24.0% 

- UA) și mare (37.7 – RM și 64.3 – UA). Sursele 

de informare prioritare (fiind o întrebare cu 

răspuns multiplu) au fost indicate, în ordinea 

relevanței: Televiziunea, Radioul, Internetul, 

autoritățile publice, social media și prietenii. 

Mai puțini respondenți au indicat revistele, 

panourile, instituțiile centrale, cărțile, 

campaniile de informare și ONG-urile ca făcând 

parte din sursele lor de informare. 

Implicarea în activități de protecție a mediului 

ambient nu este foarte înaltă în acest moment, 

dar cea mai frecvent efectuată acțiune pentru 

protecția mediului de respondenții din ambele 

țări este plantarea de copaci: 73.7% - Republica 
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Moldova, 67.8% în Ucraina. Pe locul al doilea ca 

frecvență este mersul pe jos (46.6% - RM vs 

56.7% - UA), iar al pe al treilea si al patrulea  –

și utilizarea lăzilor pentru compost (24.2% - RM 

vs 25.8% - UA) și reducerea consumului de apă 

(29% - RM vs 17.2% - UA). 

 

Tot în cadrul studiului a fost măsurat și gradul 

de acord sau dezacord al respondenților cu 

unele afirmații (după caz: etalon sau stereotip) 

referitoare la protecția mediului. 55.5% de 

respondenți din Ucraina și 68.1% din Republica 

Moldova și-au exprimat acordul total, iar 34.1% 

din Ucraina și 10.4% din R. Moldova acordul 

simplu cu afirmația ” Instituțiile publice ar 

trebui să impună măsuri aspre pentru a opri 

poluarea”. Dezacord total cu afirmația că ”Nu 

ar trebui să ne facem prea multe griji pentru 

speciile de animale în curs de dispariție, pentru 

că pe termen lung lucrurile se echilibrează” și-

au exprimat 38.8% respondenți din Ucraina și 

43.5% din R. Moldova, totuși acordul total 

exprimat de 14.5% din respondenții din 

Ucraina și răspunsul ”nu mă pot pronunța”, dat 

de 30.9% din respondenții din Republica 

Moldova denotă faptul că aceste aspecte sunt 

insuficient cunoscute de către populație și 

campaniile pentru promovarea colectării 

selective, a gestionării responsabile a 

deșeurilor trebuie însoțite și de date generale 

referitoare la protecția mediului înconjurător și 

la efectele pentru mediu pe termen lung a 

atitudinii oamenilor față de gestionarea 

deșeurilor. ” 43,6%(MD) și 51.5% (UA) dintre 

respondenți consideră că poluarea îî afectează 

personal (exprimând dezacordul total cu 

afirmația contrară, iar 16.4%(UA) și 8.7%(RM) – 

simplul dezacord). Totuși, aproximativ o treime 

din respondenți consideră că poluarea nu-i 

afectează sau nu se pot pronunța asupra 

acestei probleme. ” Cursuri despre protecția 

mediului ar trebui predate în școli” – cu această 

afirmație își exprimă acordul total 56.2% 

respondenți din Ucraina și 62.3% respondenți 

din R: Moldova, iar  30.6%(UA) și 13.3%(MD) își 

exprimă acordul simplu cu această afirmație.  

Referitor la afirmația ”Efectele economiei 

moderne sunt mai importante, decât poluarea 

pe care o generează” își exprimă dezacordul 

total 31.1%(UA) și 41.7%(RM), doar dezacordul 

19.4(UA) și 11.3(RM),  un număr mare de 

respondenți au ales să nu se pronunțe (29.8%-

RM și 11.9%-UA) iar peste un sfert din 

respondenții din Ucraina și mai mult de 8% din 

respondenții din Republica Moldova și-au 

exprimat acordul cu afirmația dată. Ultima 

afirmație a întrebării a fost ”Natura se purifică 

de la sine și nu este nevoie să ne îngrijorăm de 

efectele poluării” cu care și-au exprimat 

acordul total 2% (UA) și 4.8% (RM), iar 

66.4%(UA) și 45.3%(RM) și-au exprimat 

dezacordul total referitor la aceasta. 

Studiul a relevat o serie de aspecte importante 

referitor la comportamentul locuitorilor din 

arealul de implementare al proiectului ”Rețea 

rurală transfrontalieră pentru un mediu 

ambiant curat”, precum conștientizarea 

necesității îmbunătățirii sistemului de 

gestionare a deșeurilor, importanța informării 

cu privire la sortare, reciclare, reutilizare și 

modalitățile de eliminare finală a deșeurilor ce 

nu pot fi prelucrate, a relevat sursele de 

informare cel mai des utilizate de către 

cetățenii din două țări și a conturat un șir de 

sugestii de la locuitori referitor la soluționarea 

problemelor cu care se confruntă. Necesitatea 

abordării problemelor de mediu în ansamblul 

lor nu diminuează importanța domeniului 
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gestionării deșeurilor, ci doar prezintă acest 

domeniu ca fiind una din părțile incluse în 

sistemul acțiunilor ce sunt necesare de a fi 

întreprinse pentru păstrarea patrimoniului 

natural și economisirea resurselor naturale. Ca 

un exemplu: instalarea tomberoanelor cu o 

capacitate potrivită și asigurarea evacuării 

deșeurilor va duce la renunțarea la arderea 

gunoiului, care respectiv duce la un aer mai 

curat, respectiv la îmbunătățirea mediului de 

trai pentru oameni și a habitatului pentru 

animalele sălbatice, respectiv la o calitate a 

vieții superioară celei existente. Iar șirul de 

exemple poate fi continuat. Studiul relevă 

legături strânse între elementele de logistică, 

politici publice, implicare comunitară și 

atitudine civică. Astfel, conștientizarea 

importanței unui comportament civilizat și 

responsabil față de deșeurile generate de 

societate ajută la sporirea contribuției fiecărei 

persoane și organizații pentru protejarea 

mediului ambiant. 
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GENERAREA ȘI COLECTAREA DEȘEURILOR: SPECIFICAREA CONCEPTULUI 

Generarea și colectarea deșeurilor șunt noțiuni 

care fac parte din domeniul vast al gestionării 

deșeurilor. Astfel, nu poate fi oferită o definiție 

a conceptelor, fără a face referire la cadrul 

general, cel de management al deșeurilor sau 

la cadrul larg, cel de protecție a mediului 

ambiant. 

Managementul deșeurilor (sau gestionarea 

deșeurilor), ca noțiune, include activitățile de 

precolectare, colectare, transport, sortare, 

tratare, prelucrare, valorificare şi/sau 

depozitare a deșeurilor de toate tipurile, dar şi, 

de exemplu, supravegherea zonelor de 

depozitare după închiderea lor. 

În lumea contemporană, gestionarea modernă 

a deșeurilor, dezvoltată ca şi concept, la nivel 

mondial, în ultimele câteva zeci de ani, ia în 

considerare următoarele obiective principale: 

➢ asigurarea protecției sănătății 
populației; 

➢ protejarea mediului ambiant; 
➢ menținerea curățeniei în spațiile 

publice cu dublu scop de protejare a 
sănătății și și de asigurare a aspectului 
estetic; 

➢ economisirea și conservarea resurselor 
naturale. 

Implementarea unui sistem integrat și eficient 

de management al deșeurilor cere o implicare 

activă a autorităților, instituțiilor specializate și 

organizațiilor de mediu, deoarece presupune 

apariția unor sisteme de colectare selectivă la 

nivelul localităților, stații de transfer, stație de 

tratare biomecanică și valorificare locală 

(reciclare, reutilizare). Eliminarea finală trebuie 

să se facă într-un depozit ecologic sau prin 

incinerare, dar noțiunea de eliminare finală, 

într-un sistem integrat se referă la deșeurile ce 

nu mai pot fi reciclate/reutilizare, care au fost 

supuse unui proces de sortare și tratare. Prin 

urmare, pe lângă activitățile de bază 

menționate, managementul deșeurilor 

cuprinde și o serie de activități conexe: 

➢ Construcția facilităților de sortare, 
compostare și reciclare; 

➢ Achiziționarea vehiculelor de transport 
al deșeurilor; 

➢ Achiziționarea și instalarea sistemelor 
de colectare selectivă; 

➢ Construcția stațiilor de transfer și a 
structurilor de eliminare a deșeurilor 
municipale; 

➢ Construirea unor structuri facilitatoare 
adecvate pentru deșeurile periculoase 
(deșeuri medicale, deșeuri provenite 
din echipamente electrice și 
electronice, etc.) și alte tipuri specifice 
de deșeuri (deșeuri provenite din 
construcții și demolări, etc.), altele 
decât cele provenite din gospodăriile 
casnice;  

➢ Închiderea depozitelor și spațiilor de 
depozitare neconforme;  

Principiile pe baza cărora se realizează în 

prezent în Uniunea Europeană activităţile de 

management al deşeurilor, și care necesită 

implementarea în țările ce sunt în curs de 

aliniere la standardele europene, sunt: 

Principiul BATNEEC (Best available techniques 

not entailing excessive costs – Cele mai bune 

tehnici care nu presupun costuri excesive), 

acesta solicită ca pentru orice activitate de 

gestionare a deșeurilor să se ţină cont de: 

➢ stadiul actual de dezvoltare al 
tehnologiilor;  
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➢ cerinţele privind protecţia mediului; 
➢ alegerea şi aplicarea măsurilor fezabile 

din punct de vedere economic. 

Principiul "poluatorul plătește" (PPP): acesta 

solicită ca toate costurile aferente gestionării 

deșeurilor să fie suportate de  generatorul 

acestora. Altfel spus, companiile care produc, 

importă și/sau vând produse și ambalaje sunt 

responsabile, financiar sau fizic, pentru acele 

produse şi după ce durata de viață utilă a lor a 

expirat. Ele trebuie fie să primească înapoi 

produsele uzate şi să le gestioneze prin 

refolosire, reciclare sau prin valorificare 

energetică, fie să delege această 

responsabilitate unei terțe părți, plătită de 

producător pentru a gestiona produsele uzate. 

Practic, acest principiu mută responsabilitatea 

pentru deșeuri de la autorități la companii, 

obligând producătorii, importatorii sau 

comercianții să includă costuri de gestionare a 

deșeurilor în prețul produselor lor. 

Implementarea acestui principiu va duce 

pentru moment, bineînțeles, la creșterea 

costurilor produselor, dar pe termen lung este 

un factor de creștere a calității vieții 

consumatorilor. 

Principiul substituției. Este un alt principiu 

necesar de aplicat de către companiile 

producătoare. El stabilește necesitatea 

înlocuirii materiilor prime periculoase cu 

materii prime nepericuloase, astfel încât să se 

evite apariția de deșeuri periculoase. 

Principiul autonomiei: deciziile de 

management al deșeurilor trebuie să fie luate 

la cel mai scăzut nivel administrativ față de 

sursa de generare. Aceasta crește rolul 

administrației locale în sistemul de gestionare 

al deșeurilor  

Principiul proximității: deșeurile trebuie să fie 

tratate și eliminate cât mai aproape de sursa de 

generare. Acolo unde acest lucru nu este 

posibil trebuie să se dea prioritate 

transportului pe cale ferată sau pe apă. 

Principiul ierarhizării opțiunilor. Cea mai 

generală ierarhie a opțiunilor este următoarea: 

- prevenirea producerii de deșeuri; 

- reducerea (minimizarea) cantității de deșeuri 

produse; 

- refolosirea materialelor; 

- reciclarea (recuperarea) deșeurilor, în condiții 

de eficiență economică; 

- valorificarea energetică a deșeurilor: 

compostarea deșeurilor organice, respectiv 

incinerarea deșeurilor combustibile în condiții 

de impact minim asupra mediului; 

- depozitarea controlată a deșeurilor (și 

recuperarea gazelor rezultate din depozitarea 

deșeurilor). 

Odată cu ridicarea pretențiilor legate de 

salubrizare, autoritățile cu responsabilități în 

domeniul îndepărtării deșeurilor trebuie să-și 

extindă sarcinile. Sarcina de salubrizare poate 

cuprinde nu numai îndepărtarea deșeurilor, ci 

și valorificarea lor. 

Există mai multe tipuri de deșeuri. Din punct de 

vedere al mediului ambiant  şi locului de 

producere, deşeurile se clasifică în : 

 deşeuri menajere – provenite din 
gospodăriile casnice ; 

 deșeuri stradale - specifice căilor de 
circulație publică şi provenite din 
activitatea cotidiană a populației, de la 
întreținerea spațiilor verzi, de la 
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animale, din depunerea de substanțe 
solide din atmosferă; 

 deşeuri asimilabile cu deșeurile 
menajere, adică deșeurile de la 
organizații/companii di sectorul privat, 
public sau administrativ, care prezintă 
compoziție şi proprietăți similare cu 
deșeurile menajere; 

 deșeuri voluminoase - deșeuri solide 
de diferite proveniențe, care din cauza 
dimensiunilor necesită o tratare 
diferențiată; 

 deșeuri din construcții,  
 deșeuri agricole – toate deșeurile 

provenite din unitățile agricole şi 
zootehnice; 

 deșeuri industriale - rezultate din 
desfășurarea proceselor tehnologice; 

 deșeuri medicale, provenite din 
activitatea spitalelor, unităților 
sanitare şi care sunt incinerate în 
crematoriile spitalelor; 

 deșeuri periculoase - toxice, 
inflamabile, explozive, infecțioase, 
corozive, radioactive sau de altă natură 
care dăunează plantelor, animalelor 
sau omului. 

Ceea ce ar contribui considerabil la schimbarea 

cadrului general de gestionare a deșeurilor este 

colectarea selectivă. 

Colectarea selectivă este esențială în procesul 

de management modern al deșeurilor 

menajere și asimilate celor menajere, deoarece 

permite transformarea acestora în produse 

utile. Majoritatea materialelor care intră în 

compoziția deșeurilor, precum hârtia, sticla, 

ambalajele din plastic, cutiile metalice sau chiar 

deșeurile organice biodegradabile pot constitui 

obiectul procesului de colectare selectivă şi 

apoi de valorificare. 

Dezvoltarea industrială și urbanistică a 

localităților, creșterea generală a nivelului de 

trai al populației, perfecționarea tehnologiilor 

conduc la producerea unor cantități 

importante de deșeuri menajere, stradale şi 

industriale. Deșeurile sunt un rezultat inevitabil 

al activităților şi evoluției umane. Datorită 

modei, progresului tehnic și tehnologic, 

intensificării activităților comerciale şi de 

reclamă, produsele vechi sunt înlocuite cu cele 

noi, formându-se continuu noi cantități de 

deșeuri. În ultimii ani valorificarea materialelor 

din deșeurile menajere s-au îmbunătățit 

considerabil prin introducerea de tehnologii 

noi, mai performante.  

Colectarea deșeurilor municipale este 

responsabilitatea municipalităților, direct - prin 

serviciile de specialitate din cadrul autorităților 

locale, sau indirect - prin cedarea acestei 

responsabilități pe baza de contract, către 

firme specializate în servicii de salubrizare. 

Pentru a stopa creșterea cantității de deșeuri şi 

pentru a controla activitățile de colectare, 

transport, tratare, depozitare sau valorificare a 

acestora, ar trebui adoptate norme care să 

solicite următoarele:  

- cel care produce este şi cel care 
valorifică sau reciclează (firmele 
industriale ar trebui obligate prin lege 
să colecteze cel puțin o parte din 
deșeurile rezultate din produsele lor şi 
să le recicleze); 

- toți suntem răspunzători de calitatea 
vieții noastre (fiecare om trebuie să 
aibă obligația de a sorta deșeurile 
menajere şi de a le depozita în 
containerele speciale oferite de 
operatorul de salubritate din 
localitate); 
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Principalele categorii de deșeuri includ: 

deșeurile menajere (din gospodărie), deșeurile 

industriale, deșeurile periculoase, deșeurile 

biodegradabile (resturile alimentare şi 

vegetale), deșeurile reciclabile (hârtia, 

cartonul, metalul, sticla, plasticul); deșeurile 

depozitabile (deșeurile finale, care nu pot fi 

reintroduse în circuitul industrial şi trebuie 

depozitate).  
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BUNE PRACTICI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Publicații periodice relevante: 

Revista ”Managementul deșeurilor”, format 

online și hârtie 

https://managementuldeseurilormd.com/ 

Surse online de informare: 

http://e-reciclare.md/ 

http://www.environment.md/ 

http://reciclare.md/ 

În Republica Moldova funcționează 36 de 

întreprinderi de reciclare a deșeurilor. 

Majoritatea sunt întreprinderi mici și mijlocii, 

deoarece colectarea selectivă se face în puține 

localități din țară. Datorită unui proiect de 

protejare a mediului orașul Ungheni a fost 

printre primele, după Chișinău (parțial), care a 

introdus colectarea selectivă, instalând pubele 

marcate pentru diferitele tipuri de deșeuri: 

plastic, hârtie, sticlă, metal. Colectarea 

selectivă se mai aplică parțial în municipiul 

Bălți.  

În localitatea Peresecina funcționează o 

întreprindere de sortare si reciclare a 

deșeurilor din plastic. După ce plasticul este 

sortat acesta este mărunțit, transformat în 

fulgi, apoi este transformat în granule. Partea 

finală a procesului de pregătire a materiei 

prime din deșeuri de plastic a fost posibilă 

datorită unei investiții de jumătate de milion de 

euro pentru procurarea utilajului de granulare. 

Completarea ciclului de producție permite 

comercializarea materiei prime fără 

intermediari la producătorii de produse din 

plastic. Utilajul de granulare, de asemenea, a 

sporit prețul produsului finit – materie primă, 

astfel, întreprinderea, care are aproximativ 250 

de angajați poate procesa prin reciclare 180 de 

tone de deșeuri din plastic lunar. 

Sortarea deșeurilor din plastic are loc la 

Chișinău, iar după presare, plasticul este adus 

la întreprindere. Întreprinderea are două linii 

de prelucrare, plasticul este prelucrat pe culori. 

Această întreprindere caută posibilități ca să 

crească cantitatea de plastic prelucrat lunar, 

dar, după cum am menționat în capitolele 

precedente, nu există o infrastructură 

suficientă care să poată susține această 

extindere, de facto sunt insuficiente stații de 

sortare. Astfel, întreprinderea este un model 

de bună practică în domeniul prelucrării 

deșeurilor, fiind și un model de întreprindere 

care a transformat punctele slabe ale 

sistemului de gestionare în puncte forte, prin 

activitatea sa. 

Autoritățile locale și centrale, cât și instituțiile 

subordonate acestora din Republica Moldova 

implementează planurile de îmbunătățire a 

sistemului de management al deșeurilor. 

Astfel, în Chișinău și în apropierea Chișinăului 

funcționează 2 stații de sortare a deșeurilor 

care sortează fiecare aproximativ 100 de tone 

de deșeuri zilnic. Separarea deșeurilor din 

plastic, hârtie, sticlă și fracție organică permite 

reciclarea ulterioară a acestora. În total sunt 

proiectate 6 stații de sortare, patru dintre 

acestea urmând să fie construite. Numărul 

total al stațiilor de sortare din împrejurimile 

Chișinăului a fost estimat în baza volumului de 

deșeuri produse de către locuitorii orașului. 
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În Republica Moldova sunt puse în practică mai 

multe inițiative ale cetățenilor, ONG-urilor sau 

întreprinderilor private, deseori cu ajutorul 

direct al autorităților sau al finanțatorilor 

externi. Acestea pot fi campanii de informare, 

proiecte pilot de colectare selectivă a 

deșeurilor, campanii de salubrizare etc. Scopul 

acestor inițiative este de a îmbunătăți situația 

de mediu din țară.  

 

 

 

 

Fabrica de reciclare de la Peresecina, R.Moldova 
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BUNE PRACTICI DIN UCRAINA 

 

Ponderea deșeurilor pe categorii în Ucraina, 2015. 

Publicații periodice relevante: 

Revista ”Upakovka” (”Ambalajul”), format 

online și hârtie http://www.upakjour.com.ua/ 

În Ucraina problema gestionării deșeurilor este 

una de ordin național, deoarece capacitatea de 

generare a deșeurilor de către populație 

depășește cu mult posibilitățile de gestionare 

în partea organizațiilor publice și private. 

În țară există întreprinderi de prelucrare și 

reciclare a deșeurilor, dar este insuficient 

dezvoltată infrastructura care să facă legătura 

între populație și întreprinderile respective. 

Astfel, având capacități de prelucrare și 

reciclare (a deșeurilor deja sortate), din cauza 

unei colectări selective insuficiente și a 

factorilor colaterali (probleme de 

infrastructura, lipsa rețelelor), unele 

întreprinderi sunt nevoite să funcționeze la 

jumătate sau la un sfert de capacitate, altele 

folosesc pentru producție o parte de deșeuri si 

una-două părți de materiale compatibile 

pentru fabricarea produsului finit. 

Astfel, un exemplu de bună practică și verigă 

finală în sistemul de reciclare pentru 

prelucrarea deșeurilor din sticlă poate constitui 
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Uzina de Sticlă ”Vetropak” din Gostomel, 

regiunea Kiev. Jumătate din necesitatea zilnică 

de materie primă (sticlă) este de 800 de tone. 

Deoarece rezervele de materie primă de sticlă 

ale uzinei sunt de numai câteva zeci de mii de 

tone, întreprinderea folosește un complex de 

materiale fuzibile (amestec de nisip, sodiu și  

var) care este mult mai scump decât sticla 

reciclată. Aceste materiale fuzibile constituie 

aproximativ jumătate din compoziția utilizată 

pentru producerea sticlei noi. În țările în care 

reciclarea sticlei este un proces bine pus la 

punct, ponderea complexului de materiale 

fuzibile constituie 20%-40% din materia prima 

necesară, cea mai mare parte constituind sticla 

reciclată. 

Cele 800 de tone de de sticlă reciclată  și 800 de 

tone de materiale fuzibile se transformă zilnic 

în 1.5-2 milioane de recipiente noi din sticlă 

(sticle, borcane, flacoane etc). Prin urmare, 

uzina de sticlă din Gostomel pentru a fi utilizată 

la capacitate maximă pentru reciclarea sticlei, 

trebuie să recepționeze cu 60-80% mai multă 

sticlă reciclată, decât până în prezent. Astfel, se 

impune crearea unei rețele de sortare la etapa 

de precolectare și de colectare a deșeurilor din 

sticlă, pentru a diminua efectul generat de 

utilizarea materialelor fuzibile asupra mediului. 

Alte două întreprinderi care folosesc materie 

prima reciclată sunt întreprinderea privată 

”Obuhovgorvtorresursy” și Combinatul de 

hârtie și carton din Obuhov, reg. Kiev 

Întreprinderea privată 

”Obuhovgorvtorresursy” este cea mai mare 

întreprindere de prelucrare și sortare a 

deșeurilor  de acest tip din Ucraina. Ea 

colectează de la populație și organizații diferite 

materiale reciclate: maculatură, sticlă, 

polietilenă, sticle din plastic PET, plastic, cutii 

din aluminiu și din tablă. Maculatura este 

orientată către Combinatul de hârtie și carton, 

unde este prelucrat și produs cartonul gofrat 

din care ”Obuhovgorvtorresursy”  fabrică cutii 

pentru comercializare. Tot din carton sunt 

fabricate și urnele ecologice. La 

”Obuhovgorvtorresursy”  sunt colectate și 

ambalate polietilenă și recipiente din plastic 

(sticle PET) care sunt procurate de către 

producătorii de ambalaje din plastic. Procesul 

de pregătire inițială a plasticului este 

automatizat, fiecare balot are codul său de 

bare. Din deșeurile lemnoase sunt produși 

peleți pentru cazanele cu combustibil solid. 

Prețul acestui combustibil produs din materie 

prima reciclată este mult mai mic, decât cel de 

la alți producători. La ”Obuhovgorvtorresursy”  

au reușit să găsească modalitatea de a folosi 

deșeurile lemnoase în întregime, adică de la 

cioturi de lemn până la crengi. 

”Obuhovgorvtorresursy” poate prelucra până 

la 30 de mii de tone de deșeuri pe lună. Dar în 

realitate prelucrează 7-8 mii de tone, deoarece 

colectarea selectivă nu este practicată de către 

populație, astfel cea mai mare parte a 

deșeurilor care pot fi reciclate ajunge la gropile 

de gunoi. 
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Utilajul pentru producerea cartonului (dimensiunea 100 metri lungime), Ucraina 

Combinatul de hârtie și carton colaborează cu 

întreprinderea privată 

”Obuhovgorvtorresursy”. Capacitatea de 

prelucrare a materiei prime a Combinatului 

este și ea impresionantă: 1500 de tone în 

fiecare 24 de ore. Combinatul funcționează 345 

de zile pe an (20 de zile pe an sunt rezervate 

pentru acțiuni de întreținere). Aici sunt 

produse 30% din tot cartonul și toate articolele 

de hârtie (șervețele, hârtie igienică, prosoape 

de hârtie) din Ucraina. Dar pentru ca activitatea 

să fie continuă, Combinatul are nevoie de 

materie primă constant, astfel că lunar 30 000 

de tone sunt cumpărate, iar jumătate din 

această cantitate este importată. Aceeași 

verigă lipsă – infrastructura de colectare 

selectivă – duce la situația în care zeci și sute de 

mii de tone de deșeuri reciclabile de hârtie și 

carton din Ucraina putrezesc în gropile de 

gunoi sau sunt arse de persoanele care nu mai 

văd o altă posibilitate de a elimina deșeurile din 

gospodării, iar cea mai mare întreprindere 

producătoare de carton și hârtie din țară este 

nevoită să apeleze la soluții externe pentru a-și 

asigura activitatea. 

Pentru fabricarea a 1000 de metri pătrați de 

carton trebuie tăiați 4 copaci cu vârsta de 50 de 

ani. Adică, producând 240 de mii de tone de 

carton din deșeuri de hârtie, Combinatul 

contribuie la salvarea a 200 mii de copaci, ceea 

ce înseamnă 300 de hectare de pădure anual. 

Aceste trei întreprinderi sunt doar câteva din 

întreprinderile de prelucrare și reciclare de 
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care dispune Ucraina. Dar capacitatea 

impresionantă de care dispun aceste 

întreprinderi nu este utilizată pe deplin, din 

cauza verigilor lipsă ale sistemului de 

gestionare. Introducerea colectării selective a 

deșeurilor și asigurarea transportului de la 

generatorul de deșeuri – consumator casnic 

sau întreprindere – până la întreprinderea de 

prelucrare, ar putea economisi sume enorme 

de bani din economia țării, ar contribui la 

economia țării prin fabricarea de produse din 

materiale reciclate și ar proteja mediul 

ambiant. 

Întreprinderile menționate prezintă un model 

de bună practică ce necesită prefecționare și 

eficientizare prin adăugarea infrastructurii 

necesare, dar cel mai important, în cazul lor 

este capacitatea de producție și continuitatea 

acțiunii, chiar și în condiții austere. Conceptul 

de bune practici trebuie legat de realitățile din 

fiecare țară, deoarece o bună practică care este 

un episod singular și de scurtă durată, are și un 

impact pozitiv asupra mediului de scurtă 

durată. Or, modelele ca și-au demonstrat 

eficiența în Uniunea Europeană, în SUA și 

Japonia, sunt măsuri complexe, care pornesc 

de la acțiuni zilnice ale cetățenilor care sunt 

corelate cu acțiuni ale operatorilor de deșeuri, 

cu acțiuni ale agențior economici, au 

continuitate, și toate acestea  au loc conform 

prevederilor legale, conform politicilor de 

mediu din țările respective. 
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CELE MAI BUNE PRACTICI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 

În ultimele decenii producția de deșeuri este 

într-o continuă creștere. Vorbind despre 

practicile pozitive din Uniunea Europeană 

putem să le structurăm pe domenii, având în 

vedere amploarea practicilor. Dacă pentru 

statele mai puțin dezvoltate generarea 

deșeurilor este o problemă din cauza lipsei 

infrastructurii, iar bunele practici la nivel de 

comunitate încă mai sunt cazuri izolate, atunci 

pentru statele din UE și spațiul SEE bunele 

practici sunt implementate la nivel de țară sau 

regiune, permițând multiplicarea experienței 

pozitive.  

 

Colectarea și tratarea deșeurilor. 

Portalul Eurostat prezintă astfel situația 

colectării deșeurilor menajere în Uniunea 

Europeană, spațiul SEE și țările în curs de 

aderare la UE – Totodată, reciclarea, 

reutilizarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor 
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fac parte dintre principalele priorităţi de pe 

agenda Uniunii Europene.  

Directiva privind deşeurile nr. 98/2008/CE 

stabileşte priorităţile privind gestionarea 

deşeurilor, ierarhizând deșeurile și ținând cont 

de această ierarhie. Prin ordinea de priorități 

formată în cadrul acestei directive este 

reprezentată cea mai bună opțiune pentru 

protecția mediului în legislația şi politica în 

materie de deșeuri, iar abaterea de la această 

ierarhie poate fi justificată pentru fluxuri 

specifice de deşeuri, atunci când aceasta este 

fezabil din punct de vedere tehnic, economic și 

din perspectiva protecției mediului. 
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Din totalul de 125130000 de tone colectate și 

tratate în Uniunea Europeană situația tratării 

deșeurilor pe profil național se prezintă astfel: 

țările cu cele mai mari valori la capitolul de 

tratare deșeuri din Uniunea Europeană sunt 

Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, 

Polonia, urmate fiind de Spania, Olanda și 

Belgia. 

Sistemele de colectare separată funcţionează 

cu succes în multe ţări, în special în ceea ce 

priveşte deşeurile vegetale. 

Conform raportului Agenţiei Europene de 

Mediu din 2007, există trei abordări diferite: 

- ţări care, pentru a devia deşeurile de la 

depozitele de deşeuri, se bazează în mare parte 

pe incinerare, însoţită de o rată ridicată de 

valorificare a materialelor şi, adesea, de 

strategii avansate de promovare a tratării 

biologice a deşeurilor. În tabelul ce urmează 

sunt prezentate un șir de țări UE care folosesc 

incinerarea ca una dintre metodele importante 

pentru eliminarea deșeurilor. 
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- ţări în care rata de valorificare a materialelor 

este ridicată, însă rata incinerării este relativ 

scăzută: Germania, Austria, Spania, Italia, unele 

dintre acestea atingând cele mai înalte rate de 

compostare din UE (Germania, Austria), în timp 

ce altele îşi dezvoltă rapid capacităţile de 

compostare şi de tratare mecano-biologică. 

- ţări care recurg în principal la depozitarea 

deşeurilor şi pentru care această metodă 

continuă să fie o provocare majoră din cauza 

lipsei de capacitate: o serie de noi state 

membre. 

 

Incinerarea deşeurilor biologice care nu sunt 

colectate separat se realizează de obicei cu 

ajutorul cogenerării de energie electrică şi 

termică cu condensare de gaze de ardere, 

ducând la un randament energetic ridicat şi la 

o cantitate netă de energie valorificată ridicată. 

O atenție sporită în statele Uniunii Europene 

este acordată reciclării deșeurilor. Criteriul 

durabilitatii exploatarii si al particularitatilor de 

refacere a unei cantitati exploatabile de 

resurse naturale,permite o clasificare care 

raspunde cerintelor practice ale situatiei 

actuale si de perspectiva a economiei 
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mondiale. Aceasta clasificare grupează 

resursele naturale în doua categorii: 

- resurse inepuizabile, ce 
cuprind aerul, apa, diferite radiatii, 

resurse denumite astfel pentru ca la 
nivel global nu se poate prevedea 
epuizarea lor.  
- resurse epuizabile care pot fi 
neregenerabile si regenerabile.  

 

 

Exploatarea abuziva a resurselor inepuizabile, 

cel putin a unora dintre ele, poate produce 

fenomene de criza în anumite locuri, fie din 

cauza insuficientei volumului lor în raport cu 

cerințele consumului, fie datorita degradării 

calității care nu mai permite reintroducerea lor 

în circuitul productiv sau de consum.  

Resursele epuizabile, atât cele neregenerabile 

cât și cele regenerabile se distrug prin consum, 

iar pentru refacerea lor este necesara o 

perioada de timp îndelungată. Neregenerabile 

sunt considerate de carbune, petrol, minereu 

de fier etc. care necesită milioane de ani pentru 

formare. Resursele epuizabile regenerabile fac 

parte din biosfera, respectiv plante sau 

animale, și se pot reface în perioade de timp 

mult mai scurte. 

Compostarea este un alt mod de recuperare a 

resurselor de natură organică. 

În Polonia, 100% din compost este utilizat 

pentru regenerarea solurilor sau acoperirea 

depozitelor de deşeuri, din cauza calităţii 

inferioare a compostului. 

Compostul este utilizat în agricultură 

(aproximativ 50%), pentru producerea 

substraturilor (amestecurilor) de cultură şi a 

solurilor artificiale (aproximativ 20%),  pentru 
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amenajarea peisajului (până la 20%), precum şi 

de către consumatorii privaţi (până la 25%). 

Ţările care produc compost, în principal din 

deşeuri mixte şi care deţin pieţe slab dezvoltate 

pentru acesta, tind să utilizeze compostul în 

agricultură (Spania, Franţa) sau pentru 

regenerarea solurilor sau acoperirea 

depozitelor de deşeuri (Finlanda, Irlanda, 

Polonia). 

Identificarea şi eliminarea depozitărilor ilegale 

a deşeurilor  

Una dintre marile probleme ale Republicii 

Moldova și Ucrainei nu a ocolit nici țările din 

Uniunea Europeană. La nivel european există 

încă depozite ilegale și în toate statele sunt 

diferite metode de luptă cu acestea. State 

precum Spania, Italia şi Portugalia au instituit o 

poliţie a mediului care să se ocupe de această 

problemă. Grecia a stabilit un registru al 

depozitărilor ilegale şi a fost elaborat un plan 

de închidere. În Ungaria, în 2007, 1% din taxa 

anuală a fost dedicată identificării şi eliminării 

depozitărilor ilegale. 

Organizarea de servicii de gestionare a 

deşeurilor 

Organizarea serviciilor de gestionare a 

deşeurilor şi a infrastructurii este un aspect 

important pentru punerea în aplicare şi 

funcţionarea viabilă a depozitelor de deşeuri 

conforme cu standardele tehnice. În unele 

state membre UE (de exemplu: Grecia, Spania 

şi Marea Britanie) operatorii care colectează 

deşeurile pot alege depozitul de deşeuri spre 

care livrează deşeurile lor fără a fi obligaţi să 

adere la acorduri de cooperare regională. 

Colectarea selectivă/separată 

În afară de instalaţiile de separare la gropile de 

gunoi, colectarea separată de hârtie și diverse 

ambalaje de la cetăţeni este stabilită în cea mai 

mare parte a zonelor urbane. Cel mai adesea, 

aceste containere sunt gestionate de operatorii 

depozitului de deşeuri. Deşeurile voluminoase, 

deşeurile verzi şi deşeurile periculoase sunt 

colectate de la gospodării în rute separate sau 

la cerere. 

În Olanda şi în alte ţări, hârtia este legată în 

pachete şi scoasă lunar în stradă, de unde este 

colectată de şcoli, cluburi sportive sau alte 

organizaţii. Aceste organizaţii duc hârtia la 

punctul de colectare al fabricii de hârtie, unde 

sunt remunerate (la preţul pieţei) pentru 

cantitatea adusă. Datorită valorii pozitive a 

hârtiei, sistemul este destul de ușor de 

implementat. 
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Punct de colectare a deșeurilor din hârtie, Olanda, Foto: Bas Emmen, 

 

În Anglia şi Ţara Galilor deșeurile mixte sunt 

colectate la fiecare două săptămâni, în timp ce 

în săptămânile alternative sunt fracțiunile 

separate de deșeuri (hârtie, cutii, sticlă, 

materiale plastice, deșeuri de grădină, deșeuri 

de bucătărie). 

În Finlanda colectarea separată a deșeurilor 

recuperabile se efectuează în întreaga țara. În 

Norvegia, în zonele istorice cu patrimoniu 

cultural, sunt instalate containere subterane. 

De asemenea, o perspectivă este utilizarea 

containerelor sau sistemelor cu vacuum.  

În Polonia, în zonele rurale, sticla, hârtia şi 

deşeurile de ambalaje, uneori şi deşeurile 

organice sunt colectate din poartă în poartă. 
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Pubele pentru colectare selectivă, Polonia, Foto: Paweł Czerwiński 

 

În Suedia, peste  99% din toate deșeurile 

casnice sunt reciclate. Cadrul legislativ referitor 

la gestionarea deșeurilor este foarte strict, 

deșeurile reciclabile sunt colectate separat și 

depozitate de către locuitori în containere 

speciale. Eliminarea finală a deșeurilor ce nu 

mai pot fi reciclate se face prin incinerare în 

cele 32 de stații care adună tot gunoiul din țară. 

Suedia, de asemenea, importă deșeuri pentru 

ardere, proceș ce asigură încălzirea pentru 

950000 locuințe 

În Germania în apropierea blocurilor de locuit 

sau în cartierele cu case particulare de locuit 

sunt instalate de la 3 la 8 containere pentru: 

sticlă, hârtie, deșeuri bio, ambalaje, deșeuri 

reziduale, substanțe nocive, mobilă și 

electrocasnice. 

În Elveția, amenda pentru aruncarea deșeurilor 

în stradă este de circa 80 de euro. 

Conştientizarea şi sensibilizarea  

O mare importanță în toate țările europene 

este acordată informării în domeniul 

gestionării deșeurilor. Participarea 

cetățeanului la activitățile utile comunității 

este strâns legată de informarea de care 
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beneficiază și de scopurile pe care și le asumă. 

Activități de informare şi educație/campanii de 

informare sunt realizate în majoritatea statelor 

membre. În Marea Britanie a fost implementat 

un program special intensificat de informare. 

În Olanda se distribuie în fiecare locuinţă un 

calendar cu informațiile de bază privind 

sistemul de colectare, datele când sunt 

colectate de către operatori deșeurile colectate 

separat individual, precum şi modificările 

datorate sărbătorilor legale.  

Utilizarea de biogaz pentru recuperarea de 

energie  

În toate statele membre, recuperarea energiei 

din biogaz este prevăzută la gropile de gunoi 

moderne. Construcția de noi depozite lângă 

depozitele vechi închise permite o gestionare 

eficientă a biogazului care poate fi extras din 

depozite şi utilizat pentru recuperarea 

energiei. 
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LEGISLAȚIE RELEVANTĂ 

 

Acordul de Asociere între Republica Moldova, 

pe de o parte, și Uniunea Europeană și 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și 

statele membre ale acestora, pe de altă parte, 

la fel ca și documentul similar, Acordul de 

Asociere  între Ucraina și Uniunea Europeană și 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și 

statele membre ale acestora, prevăd 

armonizarea legislației pentru alinierea la 

standardele europene referitoare la protejarea 

mediului, și respectiv, gestionarea deșeurilor. 

Prin urmare, putem vorbi de armonizarea a trei 

seturi legislative: legislația Uniunii Europene, 

legislația Republicii Moldova și legislația 

Ucrainei. 

 

LEGISLAȚIE COMUNĂ (ACORDURILE DE ASOCIERE) 

1.Prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea 

Europeană 

 

Capitolul 16, Mediul înconjurător 

Articolul 86 

Părțile își dezvoltă și își consolidează 

cooperarea în chestiuni legate de mediu, 

contribuind astfel la obiectivul pe termen lung 

privind dezvoltarea durabilă și ecologizarea 

economiei. Se prevede că protecția sporită a 

mediului va aduce beneficii cetățenilor și 

întreprinderilor din UE și din Republica 

Moldova, inclusiv prin îmbunătățirea sănătății 

publice, prin conservarea resurselor naturale, 

prin sporirea eficienței economice și ecologice, 

prin integrarea mediului în alte domenii de 

politică, precum și prin utilizarea de tehnologii 

moderne, mai curate, care să contribuie la 

modele de producție mai sustenabile. 

Cooperarea se desfășoară ținând seama de 

interesele părților pe baza egalității și a 

beneficiilor reciproce, precum și de 

interdependența existentă între părți în 

domeniul protecției mediului și de acordurile 

multilaterale în acest domeniu. 

 

ARTICOLUL 87 

Cooperarea vizează conservarea, protejarea, 

îmbunătățirea și reabilitarea calității mediului, 

protecția sănătății umane, utilizarea durabilă a 

resurselor naturale și promovarea măsurilor la 

nivel internațional pentru a aborda problemele 

legate de mediu la nivel regional sau global, 

inclusiv în următoarele domenii: 

(a) guvernanța în materie de mediu și aspecte 

orizontale, inclusiv o evaluare a impactului 

asupra mediului și o evaluare strategică de 

mediu, educația și formarea, răspunderea 

pentru daune aduse mediului, combaterea 

infracțiunilor împotriva mediului, cooperarea 

transfrontalieră, accesul la informații în 
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materie de mediu, la procesele de luare a 

deciziilor și la procedurile de control 

administrativ și judiciar eficace; 

(b) calitatea aerului; 

(c) calitatea apei și gestionarea resurselor de 

apă, inclusiv gestionarea riscurilor de inundații, 

deficitul de apă și seceta; 

(d) gestionarea deșeurilor și a resurselor, 

precum și transferul deșeurilor; 

(e) protejarea naturii, inclusiv conservarea și 

protecția diversității biologice și peisagistice; 

(f) poluarea industrială și riscurile industriale; 

(g) produsele chimice; 

(h) poluarea fonică; 

(i) protecția solului; 

(j) mediul urban și rural; 

(k) taxele și redevențele de mediu; 

(l) sistemele de monitorizare și de informare în 

domeniul mediului; 

(m) inspecțiile și asigurarea respectării legii, 

precum și 

(n) ecoinovarea, inclusiv cele mai bune 

tehnologii disponibile. 

ARTICOLUL 89 

Cooperarea include, printre altele, 

următoarele obiective: (...) 

(b) elaborarea unor strategii sectoriale privind 

calitatea aerului; calitatea apei și gestionarea 

resurselor de apă; gestionarea deșeurilor și a 

resurselor; biodiversitatea și protecția naturii; 

poluarea industrială, riscurile industriale și 

produsele chimice, poluarea fonică, protecția 

solului, mediul urban și rural, ecoinovarea, 

inclusiv calendare și obiective de referință bine 

definite în materie de punere în aplicare, 

responsabilități administrative, precum și 

strategii de finanțare pentru investiții în 

infrastructură și tehnologie. 

Acțiunile și termenele pentru realizarea lor sunt 

indicate în ANEXA XI la capitolul 16 (Mediul 

înconjurător) 

Republica Moldova se angajează să își apropie 

progresiv legislația de următoarea legislație a 

UE și de următoarele instrumente 

internaționale în termenele stipulate. 

Termenele referitoare la dispozițiile din 

prezenta anexă care au fost deja stabilite de 

părți în cadrul altor acorduri se vor aplica 

conform dispozițiilor din acordurile 

corespunzătoare 

2.Prevederile Acordului de Asociere între Ucraina și Uniunea Europeană 

Capitolul 6, Mediu 

Articolul 360 

Părțile își dezvoltă și își consolidează 

cooperarea în chestiuni de mediu, contribuind 

prin aceasta la obiectivul pe termen lung al 

dezvoltării durabile și economiei ecologice. Se 

prevede că protecția sporită a mediului va 

aduce beneficii cetățenilor și întreprinderilor 

din Ucraina și din UE, inclusiv prin sănătate 

publică îmbunătățită, resurse naturale 

conservate, o eficiență economică și ecologică 

sporită, integrarea mediului în alte domenii de 

politică, precum și o creștere a producției, ca 
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rezultat al tehnologiilor moderne. Cooperarea 

se desfășoară având în vedere interesele 

părților pe baza egalității și beneficiului 

reciproc, ținând seama și de interdependența 

existentă între părți în domeniul protecției 

mediului și de acordurile multilaterale în 

domeniu. 

Articolul 361 

Cooperarea vizează conservarea, protejarea, 

îmbunătățirea și reabilitarea calității mediului, 

protecția sănătății umane, utilizarea prudentă 

și rațională a resurselor naturale și promovarea 

măsurilor la nivel internațional pentru a 

soluționa problemele mediului la nivel regional 

sau global, printre altele, în următoarele 

domenii: 

(a)schimbările climatice; 

(b)guvernanța în domeniul mediului și aspecte 

orizontale, inclusiv educația și formarea, 

precum și accesul la informațiile de mediu și la 

procesele de luare a deciziilor; 

(c)calitatea aerului; 

(d)calitatea apei și gestionarea resurselor de 

apă, inclusiv mediul marin; 

(e) gestionarea deșeurilor și resurselor; 

(f) protejarea naturii, inclusiv conservarea și 

protecția diversității biologice și peisagistice 

(rețele ecologice); 

(g) poluarea industrială și accidentele 

industriale; 

(h) produse chimice; 

(i) organisme modificate genetic, inclusiv în 

domeniul agriculturii; 

(j) poluare fonică; 

(k) protecție civilă, inclusiv dezastre naturale 

sau artificiale; 

(l) mediul urban; 

(m) taxe de mediu. 

Articolul 362 

(1)   Părțile se angajează, printre altele: 

(a)să facă schimb de informații și experiență; 

(b)să pună în aplicare activități comune de 

cercetare și schimb de informații privind 

tehnologii ecologice; 

(c)să planifice gestionarea dezastrelor și a altor 

situații de urgență; 

(d)să pună în aplicare activități comune la nivel 

regional și internațional, inclusiv cu privire la 

acordurile de mediu multilaterale ratificate de 

părți și activități comune în cadrul agențiilor 

competente, după caz. 

(2)   Părțile acordă o atenție deosebită 

aspectelor transfrontaliere. 

Articolul 363 

Apropierea progresivă a legislației ucrainene 

de dreptul și politicile UE privind mediul 

respectă procedura în conformitate cu anexa 

XXX la prezentul acord. 

Articolul 364 

Cooperarea în sectorul protecției civile are loc 

prin punerea în aplicare a unor acorduri 

specifice în acest domeniu încheiate între părți, 

conform competențelor și prerogativelor 

respective ale UE și ale statelor sale membre, și 

în conformitate cu procedurile juridice ale 

fiecărei părți. Cooperarea vizează printre 

altele: 
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(a) să faciliteze asistența reciprocă în situații de 

urgență; 

(b) să facă schimb, 24 de ore din 24, de alerte 

rapide și de informații actualizate privind 

situațiile de urgență transfrontaliere, inclusiv 

de cereri și de oferte de asistență; 

(c) evaluarea impactului dezastrelor asupra 

mediului; 

(d) adresarea de invitații unor experți pentru a 

participa la atelierele tehnice, simpozioanele 

privind aspecte de protecție civilă; 

(e) implicarea, după caz, a unor observatori 

pentru exerciții și activități de formare specifice 

organizate de UE și/sau Ucraina; 

(f) consolidarea cooperării existente privind 

cea mai eficientă utilizare a capacităților de 

protecție civilă disponibile. 

Articolul 365 

Cooperarea include, printre altele, 

următoarele obiective: 

(a) dezvoltarea unei strategii globale privind 

mediul, care să reglementeze reformele 

instituționale planificate (însoțite de 

calendare) pentru a asigura punerea în aplicare 

și asigurarea respectării legislației de mediu; 

împărțirea competențelor pentru administrația 

în domeniul mediului la nivel național, regional 

și municipal; proceduri de luare a deciziilor și 

de punere în aplicare a deciziilor; proceduri de 

promovare a integrării mediului în alte domenii 

de politică; identificarea resurselor umane și 

financiare necesare și un mecanism de 

revizuire; 

(b) elaborarea strategiilor sectoriale privind 

calitatea aerului; calitatea apei și gestionarea 

resurselor de apă, inclusiv mediul marin; 

gestionarea deșeurilor și resurselor; protejarea 

naturii; poluarea industrială și riscurile de 

accidente și produse chimice industriale, 

inclusiv calendare clar definite și obiective de 

referință, în vederea punerii în aplicare și 

definirii responsabilităților administrative, 

precum și strategii de finanțare pentru 

investiții în infrastructură și tehnologie; 

(c) dezvoltarea și punerea în aplicare a unei 

politici privind schimbările climatice, în special 

cele enumerate în anexa XXXI la prezentul 

acord. 

Articolul 366 

Un dialog regulat va avea loc privind aspectele 

reglementate de capitolul 6 de la titlul V 

(Cooperare economică și sectorială) din 

prezentul acord. 

ANEXA XXX LA CAPITOLUL 6 

MEDIU 

Ucraina se angajează să își apropie progresiv 

legislația de următoarea legislație UE în 

termenele stipulate. 

Fiecare dintre aceste două acorduri prevede un 

șir de acțiuni, care trebuie întreprinse de către 

autorități pentru a pune în acord legislația 

națională cu cea a Uniunii Europene.  

Lista domeniilor prioritare din anexele 

respective al capitolelor referitoare la mediu și 

a directivelor Uniunii Europene la care este 

necesară alinierea: 
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3.Directivele Uniunii Europene cu care trebuie armonizată legislația Republicii 

Moldova la capitolul Mediu 

Guvernanța în domeniul mediului și integrarea 

mediului în alte domenii de politică 

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 decembrie 

2011 privind evaluarea efectelor anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului. 

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 iunie 2001 

privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 

programe asupra mediului  

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind 

accesul publicului la informațiile despre mediu 

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 mai 2003 de 

instituire a participării publicului la elaborarea 

anumitor planuri și programe privind mediul Se 

aplică următoarele dispoziții ale acestei 

directive: 

Calitatea aerului 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un aer 

mai curat pentru Europa 

Directiva 2004/107/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 decembrie 

2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, 

nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice 

în aerul înconjurător Se aplică următoarele 

dispoziții ale acestei directive: 

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 

1999 privind reducerea conținutului de sulf din 

anumiți combustibili lichizi 

Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 

privind controlul emisiilor de compuși organici 

volatili (COV) rezultați din depozitarea 

carburanților și din distribuția acestora de la 

terminale la stațiile de distribuție a 

carburanților astfel cum a fost modificată prin 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Directiva 2004/42/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 

privind limitarea emisiilor de compuși organici 

volatili cauzate de utilizarea de solvenți 

organici în anumite vopsele și lacuri și în 

produsele de refinisare a vehiculelor Se aplică 

următoarele dispoziții ale acestei directive: 

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 

privind plafoanele naționale de emisie pentru 

anumiți poluanți atmosferici 

Calitatea apei și gestionarea resurselor 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 

de stabilire a unui cadru de politică comunitară 

în domeniul apei astfel cum a fost modificată 

prin Decizia nr. 2455/2001/CE. 

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind evaluarea și gestionarea riscurilor de 

inundații 

Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 

1991 privind tratarea apelor urbane reziduale 
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astfel  cum a fost modificată prin Directiva 

98/15/CE și prin Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003 

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 

noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate 

consumului uman, astfel cum a fost modificată 

prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 

decembrie 1991 privind protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse 

agricole, astfel cum a fost modificată prin 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Gestionarea deșeurilor și a resurselor 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind deșeurile  

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 

1999 privind depozitele de deșeuri, astfel cum 

a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003 

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 martie 2006 

privind gestionarea deșeurilor din industriile 

extractive 

Protejarea naturii 

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 

privind conservarea păsărilor sălbatice 

Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind 

conservarea habitatelor naturale și a speciilor 

de faună și floră sălbatică, astfel cum a fost 

modificată prin Directiva 97/62/CE, Directiva 

2006/105/CE și Regulamentul (CE) 1882/2003 

Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 

decembrie 1996 privind controlul asupra 

riscului de accidente majore care implică 

substanțe periculoase, astfel cum a fost 

modificată prin Directiva 2003/105/CE și 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Substanțele chimice 

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 17 

iunie 2008 privind exportul și importul de 

produse chimice periculoase 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 16 

decembrie 2008 privind clasificarea, 

etichetarea și ambalarea substanțelor și a 

amestecurilor 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 

decembrie 2006 privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea și restricționarea 

substanțelor chimice (REACH), de înființare a 

Agenției Europene pentru Produse Chimice 
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4. Directivele Uniunii Europene cu care trebuie armonizată legislația Ucrainei 

la capitolul Mediu  

 

 

Guvernanța în domeniul mediului și integrarea 

mediului în alte domenii de politică 

Directiva 2011/92/UE privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului (text codificat) 

Directiva 2001/42/CE privind evaluarea 

efectelor anumitor planuri și programe asupra 

mediului 

Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului 

la informațiile despre mediu și de abrogare a 

Directivei 90/313/CEE 

Directiva 2003/35/CE de instituire a participării 

publicului la elaborarea anumitor planuri și 

programe privind mediul și de modificare a 

directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale 

Consiliului în ceea ce privește participarea 

publicului și accesul la justiție 

Calitatea aerului 

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului 

înconjurător și un aer mai curat pentru Europa 

Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, 

cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile 

aromatice  

Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei și 

a motorinei și de modificare a Directivei 

93/12/CEE astfel cum a fost modificată prin 

Directivele 2000/71/CE, 2003/17/CE și 

2009/30/CE și Regulamentul (CE) 1882/2003 

Directiva 1999/32/CE a Consiliului privind 

reducerea conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a Directivei 

93/12/CEE astfel cum a fost modificată prin 

Regulamentul (CE) 1882/2003  

Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor 

de compuși organici volatili (COV) rezultați din 

depozitarea carburanților și din distribuția 

acestora de la terminale la stațiile de distribuție 

a carburanților astfel cum a fost modificată prin 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Directiva 2004/42/CE privind limitarea 

emisiilor de compuși organici volatili cauzate 

de utilizarea de solvenți organici în anumite 

vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a 

vehiculelor și de modificare a Directivei 

1999/13/CE 

Gestionarea deșeurilor și resurselor 

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile 

Directiva 1999/31/CE privind depozitele de 

deșeuri astfel cum a fost modificată prin 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

- Pentru orice instalații puse în funcțiune 
după semnarea prezentului acord, 
dispozițiile directivei se pun în aplicare 
de la data intrării în vigoare a 
acordului. 

Directiva 2006/21/CE privind gestionarea 

deșeurilor din industriile extractive și de 

modificare a Directivei 2004/35/CE 

http://www.carpineni.md/
http://www.carpineni.speranța.ro/
http://chechelnik.selrada.org.ua/


 

 
This project is co-funded 
by the European Union 

 
Cross-border rural network for green environment 

Транскордонна співпраця сіл за збереження навколишнього 
середовища 

Rețea rurală transfrontralieră pentru un mediu ambiant curat 
 

 
The Territorail Cooperation Programme Moldova-Ukraine is financed by the European Union  

 

Програма територіальної співпраці  Молдова-Україна фінансується Європейським Союзом 
 Programul teritorial comun Moldova-Ucraina finanțat de Uniunea Europeană  

 

 

 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                           

  This project is implemented by 

                                                          
 www.carpineni.md    www.carpineni.speranța.ro    http://chechelnik.selrada.org.ua/  
 

41 
 

Calitatea apei și gestionarea resurselor de apă, 

inclusiv mediul marin 

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru 

de politică comunitară în domeniul apei astfel 

cum a fost modificată prin Decizia 

2455/2001/CE și Directiva 2009/31/CE 

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și 

gestionarea riscurilor de inundații 

Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru 

de acțiune comunitară în domeniul politicii 

privind mediul marin 

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor 

urbane reziduale, astfel cum a fost modificată 

prin Directiva 98/15/CE, Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003 și Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 

Directiva 98/83/CE a Consiliului privind 

calitatea apei destinate consumului uman, 

astfel cum a fost modificată prin Regulamentul 

(CE) nr. 1882/2003 și Regulamentul (CE) nr. 

596/2009 

Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse 

agricole, astfel cum a fost modificată prin 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Protejarea naturii 

Directiva 2009/147/CE privind conservarea 

păsărilor sălbatice 

Directiva 92/43/CEE privind conservarea 

habitatelor naturale și a speciilor de faună și 

floră sălbatică astfel cum a fost modificată prin 

Directiva 97/62/CE, Directiva 2006/105/CE și 

Regulamentul (CE) 1882/2003 

Poluarea industrială și accidentele industriale 

Directiva 2010/75/UE privind emisiile 

industriale (prevenirea și controlul integrat al 

poluării) (reformare) 

Directiva 96/82/CE a Consiliului privind 

controlul asupra riscului de accidente majore 

care implică substanțe periculoase astfel cum a 

fost modificată prin Directiva 2003/105/CE și 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Schimbările climatice și protecția stratului de 

ozon 

Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem 

de comercializare a cotelor de emisie de gaze 

cu efect de seră în cadrul Comunității și de 

modificare a Directivei 96/61/CE astfel cum a 

fost modificată prin Directiva 2004/101/CE 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 privind 

anumite gaze fluorurate cu efect de seră 

Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 privind 

substanțele care diminuează stratul de ozon 

astfel cum a fost modificat prin Regulamentele 

(CE) 2038/2000, (CE) 2039/2000, (CE) 

1804/2003, (CE) 2077/2004, (CE) 29/2006, (CE) 

1366/2006, (CE) 1784/2006, (CE) 1791/2006 și 

(CE) 2007/899 și Deciziile 2003/160/EC, 

2004/232/EC și 2007/54/EC 

Organismele modificate genetic 

Acquis-ul UE relevant privind organismele 

modificate genetic (OMG-uri) este de 

asemenea inclus în capitolul 4 (Măsuri sanitare 

și fitosanitare) de la titlul IV (Comerțul și 

aspecte legate de comerț). 

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 martie 2001 

privind diseminarea deliberată în mediu a 

organismelor modificate genetic și de abrogare 

a Directivei 90/220/CEE a Consiliului astfel cum 
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a fost modificată prin Deciziile 2002/623/CE și 

2002/811/CE, Regulamentele (CE) nr. 

1829/2003 și (CE) nr. 1830/2003 și Directiva 

2008/27/CE 

Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 15 

iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere 

de organisme modificate genetic 

Directiva 2009/41/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind 

utilizarea în condiții de izolare a 

microorganismelor modificate genetic 

(reformare) 

 

 

5.LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE (cu excepția Directivelor și Regulamentelor 

menționate mai sus): 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene  

(...) 

Articolul 191 

 (1) Politica Uniunii în domeniul mediului 

contribuie la următoarele obiective: 

— conservarea, protecția și îmbunătățirea 

calității mediului 

(3) În elaborarea politicii sale în domeniul 

mediului, Uniunea ține seama de: 

— datele științifice și tehnice disponibile; 

— condițiile de mediu din diferitele regiuni ale 

Uniunii; 

— avantajele și costurile care pot rezulta din 

acțiune sau din inacțiune; 

— dezvoltarea economică și socială a Uniunii în 

ansamblul său și de dezvoltarea echilibrată a 

regiunilor sale. 

(4) În cadrul competențelor lor, Uniunea și 

statele membre cooperează cu țările terțe și cu 

organizațiile internaționale competente. 

Condițiile cooperării Uniunii pot face obiectul 

unor acorduri între aceasta și terțele părți în 

cauză. 

Paragraful precedent nu aduce atingere 

competenței statelor membre de a negocia în 

cadrul organismelor internaționale și de a 

încheia acorduri internaționale. 

Articolul 192 

 (1) Parlamentul European și Consiliul, 

hotărând în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară și după consultarea 

Comitetului Economic și Social și a Comitetului 

Regiunilor, decid cu privire la acțiunile pe care 

Uniunea urmează să le întreprindă în vederea 

realizării obiectivelor menționate la articolul 

191. 

(2) Prin derogare de la procedura de decizie 

prevăzută la alineatul (1) și fără a aduce 

atingere articolului 114, Consiliul, hotărând în 

unanimitate în conformitate cu o procedură 

legislativă specială, după consultarea 

Parlamentului European, a Comitetului 
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Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, 

adoptă: 

(a) dispoziții în special de natură fiscală; 

(b) măsuri privind: 

— amenajarea teritoriului; 

— administrarea cantitativă a resurselor de apă 

sau care au legătură directă sau indirectă cu 

disponibilitatea resurselor menționate; 

— exploatarea solurilor, cu excepția 

managementului deșeurilor; 

(c) măsurile care aduc atingere în mod 

semnificativ opțiunii unui stat membru între 

diferite surse de energie și structura generală a 

alimentării sale cu energie. 

Consiliul, hotărând în unanimitate la 

propunerea Comisiei, după consultarea 

Parlamentului European, a Comitetului 

Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, 

poate face ca procedura legislativă ordinară să 

fie aplicabilă domeniilor menționate la primul 

paragraf. 

(3) Parlamentul European și Consiliul, hotărând 

în conformitate cu procedura legislativă 

ordinară și după consultarea Comitetului 

Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, 

adoptă programe de acțiune cu caracter 

general prin care se stabilesc obiectivele 

prioritare ce trebuie realizate. Măsurile 

necesare pentru punerea în aplicare a acestor 

programe se adoptă în conformitate cu 

condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), 

după caz. 

(4) Fără a aduce atingere anumitor măsuri 

adoptate de Uniune, statele membre asigură 

finanțarea și aplicarea politicii în domeniul 

mediului. 

(5) Fără a aduce atingere principiului 

„poluatorul plătește”, în cazul în care o măsură 

întemeiată pe alineatul (1) presupune costuri 

considerate disproporționate pentru 

autoritățile publice dintr-un stat membru, 

această măsură prevede dispozițiile 

corespunzătoare sub forma: 

— unor derogări temporare și 

— unei asistențe financiare din partea Fondului 

de Coeziune constituit în conformitate cu 

articolul 177. 

Articolul 193 

Măsurile de protecție adoptate în temeiul 

articolului 192 nu pot împiedica nici un stat 

membru să mențină sau să stabilească măsuri 

de protecție mai stricte. Aceste măsuri trebuie 

să fie compatibile cu tratatele. Acestea sunt 

notificate Comisiei. 

6.LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA 

 Strategia de mediu pentru anii 2014-
2023 şi Planul de acţiuni  pentru 
implementarea acesteia aprobată 
prin Hotărârea nr.301 din 24.04.2014 

 Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind 
evaluarea impactului asupra mediului; 

 Legea nr. 11 din 2 martie 2017 privind 
evaluarea strategică de mediu; 

 Hotărârea Guvernului 1467 din 30 
decembrie 2016 pentru aprobarea 
Regulamentul privind accesul 
publicului la informaţia de mediu; 
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 Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind 
deşeurile; 

 Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 
8 noiembrie 2007  

 Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu 
privire la reţeaua ecologică; 

 Legea regnului animal nr. 439-X1II din 
27 aprilie 1995  

 

7.LEGISLAȚIA UCRAINEI 

 Strategia națională de gestionare a 
deșeurilor în Ucraina până în 2030, 
aprobată la 8 noiembrie 2017 

 Legea cu privire la evaluarea 
impactului asupra mediului, 18 
decembrie 2017 

 Legea cu privire la mediul ambiant 
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CONCLUZII, RECOMANDĂRI 

Nivelul de 

conștientizare al 

problemelor de 

mediu este strâns 

legat de nivelul de 

informare a 

cetățenilor  și de 

colaborare între 

cetățeni, ONG-uri, instituții specializate și 

autorități, atât locale cât și centrale. 

Informarea cetățenilor, a producătorilor și 

comercianților sunt considerate etape inițiale a 

implementării prevederilor legale. După etapa 

de informare, după implicarea beneficiarilor de 

informare în activități tematice, după aflarea 

necesităților lor și punerea în acord a 

posibilităților și aspirațiilor cetățenilor, 

producătorilor și comercianților cu solicitările 

legislative, trebuie să treacă o perioadă de timp 

pentru a permite remedierea situației fără 

măsuri restrictive. După această perioadă, 

informarea și campaniile de conștientizare 

trebuie să continue, dar fiind secondate de 

măsurile restrictive, impuse de către legislație, 

cum ar fi amenzile sau acțiunile în folosul 

comunității. 

Pentru informarea comunităților pot fi 

introduse de către APL mai multe acțiuni. 

Astfel, următoarele acțiuni de conștientizare a 

comunităților pot fi implementate de către 

autorități: 

• Informări cu privire la obligațiile în 
domeniul gestionării deșeurilor pe care 
și le asumă autoritățile sau care sunt 
puse în sarcina autorităților locale de 
către cele centrale; 

• Informări cu privire la instalațiile tipice 
de separare a deșeurilor la sursă și 
modalități de colectare selectivă 
precum date despre costurile de 
investiție și și logistice ale operatorilor 
de deșeuri; 

• Oferirea de sprijin către instituțiile 
abilitate cu gestionarea deșeurilor sau 
către ONG-uri în stabilirea modului de 
transmitere a informațiilor referitoare 
la tipuri de deșeuri: mijloace de 
informare şi mesaje, modele de 
materiale de informare, surse de 
informare, etc.; 

• Elaborarea de materiale informative 
atât pentru cetățeni, cât și documente 
de orientare pentru organizații: 

• Informări cu privire la locurile în care se 
pot depune categoriile de deșeuri; 

• Elaborarea de documente informative 
despre contacte: organizații, companii 
care oferă servicii legate de deșeuri; 

• Implicarea în campaniile locale de 
diseminare a materialelor scrise; 

• Informații furnizate prin poșta 
electronică sau paginile de web; 

• Coordonarea acțiunilor de 
conștientizare publică între diferiți 
actori sociali implicați: autorități locale, 
producători şi distribuitori; 

• Informații adresate gospodăriilor 
casnice despre: 

- obligațiile acestora referitor colectarea 
selectivă și acțiunile pe care le pot 
întreprinde în acest sens; 

- sistemele de colectare care sunt 
disponibile pentru localitatea dată; 

- beneficiile asupra mediului pe care le 
are un management corespunzător al 
deșeurilor; 
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- pliante și fluturași de informare 
conținând obligațiile prevăzute de 
lege, posibilitățile de transportare a 
deșeurilor colectate corespunzător şi 
date de contact utile. 

APL-urile au obligația de a asigura informarea 

locuitorilor prin mijloace adecvate despre 

sistemului de gestionare a deșeurilor din 

localități. În majoritatea statelor membre ale 

Uniunii Europene sunt realizate campanii de 

informare și campanii de educare a 

comportamentului responsabil față de mediu și 

despre gestionarea deșeurilor. 

Punctul forte al acțiunilor întreprinse de 

autorități constă în punerea de acord a 

instrumentelor și acțiunilor pentru ca acestea 

să se pună în valoare reciproc în vederea 

atingerii scopului campaniilor.  

Ca o informare generală inițială pot fi 

prezentate tipurile principale de deșeuri 

reciclabile /reutilizabile, după cum urmează: 

Hârtia:  

Zeci si sute de milioane de tone de hârtie anual 

sunt utilizate de către oameni pentru cele mai 

diferite activități. De la inventarea sa tot mai 

multe și mai mute păduri au fost tăiate pentru 

a asigura necesarul de hârtie din lume. 

Reciclarea permite salvarea a milioane de 

copaci anual. Fabricarea hârtiei implică două 

mari consumuri de resurse: pentru producerea 

sa este nevoie de foarte mult material lemnos, 

iar în procesul de producere se consumă foarte 

multă energie. Producerea hârtiei din 

materiale reciclat permite utilizarea a doar 

jumătate din energia folosită inițial. 

Plasticul  

In lume exista peste 50 de tipuri de materiale 

plastice care sunt fabricate din resurse 

epuizabile, cum sunt petrolul, gazul natural și 

cărbunele. Având o gama foarte largă de 

utilizare, peste o treime dintre materialele 

plastice sunt utilizate ca ambalaje și reprezintă 

peste 20% din cantitatea totală de deșeuri 

menajere. Principala problema constituită de 

materialele plastice este faptul că nu sunt 

biodegradabile și pot polua mediul perioade 

foarte lungi de tim, un PET îngropat acum 

poate fi descoperit peste 1000 de ani în starea 

în care a fost îngropat. 

Sticla: 

Sticla este fabricată în mare parte din nisip și 

necesită o cantitate enormă de energie pentru 

a fi fabricată. Utilizarea sticlei reciclate, fie chiar 

și cioburi, necesită mult mai puțin consum de 

energie, decât fabricarea primară din nisip. 

Reutilizarea sticlelor și a borcanelor din sticlă 
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are un efect pozitiv asupra mediului, iar în cazul 

reciclării economisește până la o treime din 

energia necesară prelucrării primare. 

Metalele:  

Metalele pot fi reciclate continuu, ceea ce 

permite economisirea resurselor de minereuri 

feroase în proporție foarte mare. Având în 

vedere faptul că o mare parte din obiecte sunt 

fabricate din metale: fier, oțel, aliaje feroase, 

aluminiu, atât mediul cât și economia au de 

câștigat din sortarea și reciclarea acestor 

deșeuri. La reciclarea aluminiului se face o 

economie de 95% din costurile care sunt 

necesare pentru fabricarea sa inițială. 

Materialele textile: 

Hainele vechi, prosoapele, lenjeria și alte 

materiale textile pot fi reutilizate în mai multe 

feluri. Însăși hainele pot fi purtate de persoane 

care să le cumpere la un preț redus sau să le 

primească gratuit, dar țesăturile naturale pot fi 

materie primă pentru producerea hârtiei, iar în 

general materialele textile pot fi reciclate 

pentru a fi produse alte obiecte. 

Deșeurile organice: 

Deșeurile organice sunt o bază excelentă 

pentru producerea de composturi sau 

îngrășăminte naturale. Contribuția valoroasă 

pe care o pot avea deșeurile organice nu se 

limitează la aceasta, din ele poate fi produs 

biogaz sau poate fi generată energie electrică. 

Cel mai simplu mod de a folosi deșeurile 

organice este acoperirea solurilor agricole cu 

acestea pentru prevenirea apariției 

buruienilor. 

Petrolul: 

Un litru de petrol scurs în apa se poate întinde 

pe o suprafața  de mai multe sute de metri 

pătrați, provocând numeroase daune mediului. 

Reciclarea petrolului și produselor petroliere, 

colectarea uleiurilor pe bază de petrol și 

reciclarea acestora este o provocare pe care 

trebuie s-o înfrunte oamenii pentru a proteja 

natura. 

Informarea este punctul de plecare în aplicarea 

prevederilor legale, dar în paralel trebuie 

constituită infrastructura potrivită pentru 

colectarea selectivă. Deoarece, o campanie de 

informare bine gândită și desfășurată nu va 

avea efect fără o infrastructură care să susțină 

efortul de a colecta selectiv deșeurile. 

 

De asemenea îmbunătățirea  sistemului de 

gestionare a deșeurilor, pe lângă investiția în 

infrastructură poate fi dublată de măsuri 
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financiare. De exemplu pot fi aplicate taxe 

pentru deșeurile amestecate și servicii 

gratuite/ alte metode de stimulare pentru 

deșeurile colectate selectiv. Pentru a introduce 

măsurile financiare va trebui desfășurată cel 

puțin o campanie de sensibilizare a populației 

și vor trebui stabilite regulamente locale, care 

să definească clar condițiile în care se aplică 

respectivele măsuri. 

Campaniile de sensibilizare a populației trebuie 

să facă parte din cadrul strategic local atât de 

gestionare a deșeurilor, cât și de protecție a 

mediului. Acestea încurajează participarea 

activă a cetățenilor, producătorilor, 

comercianților și organizațiilor la acțiunile 

propuse și oferă soluții pentru unele probleme 

existente. De asemenea, orice campanii 

desfășurate în localitate (de sensibilizare, de 

informare, de educare etc)  trebuie armonizate 

cu acțiunile care sunt planificate și cu cadrul de 

activități general pentru a evita, pe de o parte, 

suprasolicitarea, și pentru a eficientiza procesul 

de distribuire a informațiilor. 

O acțiune care nu are identificate aspectele de 

bază ale cadrului în care se va desfășura poate 

duce la dezorientarea populației, iar 

schimbarea vectorului poate chiar genera 

neîncredere în capacitățile organizatorului. Iată 

o listă scurtă, dar care poate fi completată, a 

aspectelor de care trebuie să se țină cont în 

cadrul conceperii unei campanii de 

sensibilizare/informare: 

păstrarea unei terminologii unice. Pentru a 
vorbi aceeași limbă cu beneficiarii campaniilor 
este bine să se explice termenii de la început și 
să se utilizeze aceeași terminologie pe parcurs. 

trebuie planificat modul în care vor fi transmise 
mesajele. Un material de informare elaborat, 
dar nedistribuit, sau distribuit altor persoane 

decât grupul-țintă al campaniei, este ineficient. 
Cine distribuie? Cui distribuie? Care este scopul 
pe care vrem să-l atingem? Cum măsurăm 
atingerea scopului? Acestea sunt câteva dintre 
întrebările de bază la care trebuie găsit 
răspunsul la inițierea campaniei. 

- Tipurile de deșeuri vizate, modul de 
gestionare a deșeurilor colectate 
selectiv. 

- Care este durata inițiativei care este 
promovată prin campanie, sau care 
este termenul care trebuie respectat 
pentru atingerea scopului campaniei. 

Utilizare mijloacelor media de informare. Cine? 
– care dintre mijloacele media le veți utiliza. 
Ce? – care sunt mesajele pe care le veți 
transmite. Când? – atât perioada în care veți 
utiliza mijloacele media, cât și orele de 
transmitere și periodicitatea. Cum? – aceasta 
se referă la modalitatea prin care vor fi 
transmise, modul în care vor fi prezentate.  
Către cine? – trebuie definit publicul-țintă al 
mesajelor. Un mesaj transmis către copiii de 
vârstă mică, va fi diferit de un mesaj pentru 
adolescenți, iar unul transmis pentru 
persoanele casnice, va fi diferit de unul care 
este orientat spre cei care cea mai mare parte 
a timpului se află la serviciu. 

Modalitățile de comunicare cu cetățenii 
necesită o pregătire minuțioasă. Fiecare 
primărie trebuie sa stabilească propria 
abordare. A informa nu este același lucru cu a 
sensibiliza, cea mai bună abordare este 
combinarea celor două modalități de 
comunicare.   

A informa înseamnă a furniza informații 

complete si obiective pentru ca cetățenii să-și 

poată îndeplini obligațiile. Informarea este 

legata de „a cunoaște/ a ști”. Ea necesita o 

abordare mai directa si poate fi definita cu 

ușurința prin sarcini,  termene și prin efect. 
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A conștientiza este un proces mai îndelungat, în 

care, după ce se face apel la valorile 

cetățeanului și se stabilesc niște valori comune, 

el își asumă conștientizarea interesului comun 

în implementarea unor practici de gestionare a 

deșeurilor și importanța lor pentru protecția 

mediului. Conștientizarea este legata de „a fi 

sensibil”. Și duce la o schimbare de mentalitate 

de durată.   

După cum am menționat anterior, este 

recomandabil să se vorbească aceeași limbă, 

adică să se utilizeze aceeași termeni. Iată un 

model de terminologie de bază: 

Deșeu    

Orice substanța sau obiect pe care proprietarul 

o va elimina / arunca sau pe care intentioneaza 

sau este obligat sa o elimine / arunce. 

Prevenirea  

Masuri pentru reducerea cantității de deșeuri 

si efectelor lor dăunătoare asupra mediului. 

Reutilizare    

Proces prin care produse sau componente ce 

au fost considerate deșeuri sunt repuse în 

utilizare pentru scopul lor inițial 

Recuperare  

Recuperarea parțiala a deșeurilor prin reciclare 

sau incinerare cu recuperare de energie etc.   

Reciclare  

Procesarea materialelor din deseuri, proces 

prin care acestea sunt utilizate pentru alte 

scopuri decât au fost inițial, termenul include și 

reciclarea organică, dar fără recuperarea 

energiei. 

Compostare  

Descompunerea biologica a unei largi varietăți 

de materiale organice cu scopul de a produce 

îngrășăminte bogate în substanțe nutritive 

pentru sol. În acest proces, materialele 

organice sunt descompuse de către 

microorganisme, bacterii, ciuperci, viermi si 

gândaci. 

Depozit ecologic de deșeuri 

Loc pentru eliminare / depozitare a deșeurilor 

în sau pe sol (de ex. subteran) 

Eliminare  

Depozitarea sau incinerarea deșeurilor fără 

recuperarea energiei   

Tratare Toate operațiunile de recuperare sau 

eliminare a deșeurilor  

Deșeuri menajere  

Deșeuri ce provin din gospodăriile casnice 

Deșeurile municipale  

Deșeuri care provin din gospodarii, precum si 

alte deșeuri care, prin caracteristicile sale sau 

prin compoziția lor, sunt asimilate deșeurilor 

menajere.   
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Colectarea deseurilor    

Adunarea, sortarea și / sau amestecarea 

deșeurilor în scopul transportării lor 

Punct de reciclare  

Locație (teritoriu îngrădit sau încăpere/hală), 

dotata cu containere, unde cetățenii pot aduce 

materiale reciclabile in anumite zile si intervale 

orare prestabilite. Este supravegheată de un 

responsabil. 

Gestionarea deșeurilor 

Colectarea, transportul, recuperarea si 

eliminarea deșeurilor, incluzând supervizarea 

unor astfel de operațiuni si acțiuni ulterioare de 

reabilitare in cazul depozitelor 

Orice campanie de conștientizare trebuie să ia 

în considerare utilizarea mijloacelor media. 

După se se stabilesc termenii comuni și 

modalitățile de comunicare cu cetățenii sunt 

selectate mijloacele media necesare pentru 

transmiterea mesajelor campaniei sau chiar 

pentru promovarea ei. 

Utilizarea mass‐media are avantaje si 

dezavantaje: 

Cele mai importante avantaje sunt: 

-  Audienta larga 
- Un cost relativ scazut fata de numărul 

publicului vizat 

Dezavantajele cele mai importante: 

- Nu permite introducerea de mesaje 
distincte între diferite grupuri țintă 

- Este o interacțiune redusă între 
audiență și cei care desfășoară 
campania. 

Mijloacele media pot fi grupate in 5 categorii: 

Tiparite. Audio. Vizuale. Audio‐vizuale. 

Animate. 

Mijloacele mass-media se utilizează atunci 

când sunt urmărite următoarele scopuri: 

- Ca problema să fie discutată de un 
public mai larg 

- Când doriți să informăm mai multe 
persoane într-un timp scurt. 

- Când doriți să influențați opinia publică 
- Când se vrea atragerea atențeie către 

un aspect distinct al problemei 
- Când este urmărită participarea în 

masă la o acțiune unică 
- Când se dorește transmiterea repetată 

a informației 

O altă metodă utilizată în cadrul campaniilor de 

conștientizare este Metoda grupului. Când 

informația este orientată spre grupuri-țintă 

distincte pentru atingerea obiectivelor. 

Avantajele acestei metode constau în: 

- Feed-back-ul direct și imediat 
- Comunicarea apropiată cu grupul și 

posibilitatea de adaptare a informației 
la normele și standardele grupului. 

Metoda prezintă și următoarele avantaje: 

Necesită mult timp. 

- Grupurile trebuie să fie deja 
interesate de subiectul ce va fi 
abordat. 

Această metodă se utilizează atunci când este 

necesară o creștere a nivelului de 

conștientizare, grupul-țintă urmează să ia o 

atitudine față de problemele identificate, când 

se dorește schimbarea unor norme, o mai bună 

înțelegere a unor norme existente sau se vrea 

o schimbare de comportament al grupului. 
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Abordarea individuală este o metodă care se 

bazează pe contactul direct cu beneficiarul 

campaniei. 

Prin comunicarea directă, personală se 

urmărește aprofundarea nivelului de 

înțelegere a problemelor complexe de către 

persoană sau sunt urmărite schimbări la de 

comportament la nivel de persoană, 

schimbarea de atitudine sau conștientizarea de 

către persoană a anumitor norme. 

Aceasta metoda este foarte utilă atunci când 

persoanele sunt factori de influență a opiniei 

publice la nivel de comunități mici (orășele, 

comune), și, de regulă, pot fi directori de 

școală, preoți, întreprinzători de la 

întreprinderi cu mai mulți angajați din 

localitate. 

Abordarea multi‐media reprezinta un grup de 

metode diferite folosite combinat in etape 

diferite ale procesului de constientizare a 

populației.Este avantajoasă prin faptul că 

poate fi abordată cea mai mare parte a 

grupului-țintă, diferite părți din grup pot primi 

informația prin diferite mijloace media, 

mijloacele utilizate se completează reciproc. 

Dar există riscul ca o parte din informație să se 

piardă. 

Prin urmare, utilizând metoda multi-media 

trebuie să se țină cont de tipurile publicului 

vizat, costuri si timp media utilizat. De 

asemenea este indicată stabilirea unui mijloc 

de transmitere a informației principal, pentru 

ca celelalte mijloace să fie grupate în jurul său. 

Metoda multimedia este folosită atunci când 

problemele sunt mai complexe și trebuie 

crescut gradul lor de conștientizare, se dorește 

abordarea multilaterală a grupului-țintă pentru 

schimbări comportamentale sau de atitudine. 

Oricare ar fi metoda utilizată continutul 

mesajelor informationale trebuie corelat cu 

obiectivele propuse si cu domeniile de interes 

ale grupului tinta. Din acest motiv este 

important ca mesajul să fie simplu și concis, 

informația să fie corectă, logo-ul sau motto-ul 

să fie ușor de reținut și de înțeles.  

Ca să evaluați calitatea campaniilor 

desfășurate și pentru a putea optimiza alte 

acțiuni similare trebuie utilizate instrumente 

de evaluare și trebuie stabilite criteriile după 

care se va face evaluarea și monitorizarea. Pot 

fi luate în calcul: numărul de persoane 

participante la eveniment, numărul de broșuri 

distribuite, numărul de accesări ale paginii 

web, articolele din ziarul local ca rezultat al 

comunicatelor de presa, numărul de gospodarii 

vizitate, calitatea si cantitatea deșeurilor 

colectate separat, timpul alocat informării prim 

mijloace media etc. 

Aceste recomandări pentru desfășurarea 

campaniilor de informare și conștientizare pot 

fi aplicate cu ușurință și constituie acea primă 

etapă a procesului de schimbare de 

comportament necesară pentru constituirea 

unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor, 

în care să fie implicați toți actorii sociali și în 

care să fie funcționale toate verigile din șirul de 

factori ce contribuie la protecția mediului 

ambiant. 
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