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                                                Întrunirea de lucru  

a activului Inspectoratului Ecologic de Stat 

din 5 octombrie 2012.  
 (conform procesului-verbal) 

 

Ordinea de zi: 

 
1. Trecerea  în revistă a  problemelor curente de pe agenda de lucru  a  IES. 

   Raportor:  Valentina Ţapiş, şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat. 

 

2. Comunicare cu privire la legislaț ia recent elaborată  de Ministerul Mediului ( Strategia 

Naț ională ș i Planul Naț ional de gestionare a deș eurilor). 

  Raportor: Corneliu Mârza, ș ef, Direcț ia prevenirea poluări ș i gestionarea 

deș eurilor, Ministerul Mediului. 

          

3. Totalurile activităț ilor desfăș urate în cadrul Săptămînii Mobilităț ii Europene. 

  Raportor: Svetlana Maruseac – ș ef interimar, Secț ia inspectare  resurse 

acvatice ș i aer atmosferic. 

 

4. Diverse. 

       

   La întrunire a participat Ministrul Mediului, dl Gheorghe Ș ALARU. 

 

Dna Valentina Ţapiş, viceministru a deschis ș edinț a după anunț area agendei de 

lucru a oferit cuvîntul dlui Gheorghe Ș alaru, Ministrul Mediului care a prezentat  activului 

IES noul ș ef al Inspectoratului, numit în funcț ie prin HG din 26 septembrie, 2012, dl 

Veaceslav Untila. 

Dl Ministru a trecut în revistă problemele mai strigente care stau în faț a Ministerului 

ș i Inspectoratului ca instituț ie principală cu funcț ii nu numai de control, dar ș i de 

implementare a legislaț iei ș i programelor de mediu. 

Domnia sa a atras atenț ia prezenț ilor asupra neuniformităț ii implicării 

subdiviziunilor teritoriale în efectuarea controlului ecologic ș i a cerut inspectorilor de mediu să 

nu se transforme în avocaț i ai agenț ilor economici. Dl Ministru a chemat colectivul să se 

implice efectiv în desfăș urarea lucrărilor de plantare de toamnă în cadrul Zilei Înverzirii a 

Plaiului Natal care are loc anual în ultima zi de sîmbătă a lunii octombrie. 

În continuare cuvîntul s-a oferit dlui Veaceslav Untila, ș ef al Inspectoratului Ecologic 

de Stat. 

Domnia sa a salutat prezenț a ș i a expus în linii mari viziunea personală asupra 

programului de activitate. 

 

„Stimate domnule Ministru, stimată doamnă Viceministru, Vă mulț umesc pentru 

aprecieri ș i  prezentare. Vreau să Vă asigur că obiectivele înaintate de Dvs. le vom ț ine mereu 

pe agenda de lucru a Inspectoratului. 

Domnilor colegi, Vă spun Buna ziua ș i recunosc, c-am dorit  să Vă cunosc pe toț i  

chiar din primele zile cu numirea mea în acest post, ca să putem  gîndi la fel ș i să acț ionăm 

impreună,  pentru tatonări nu c-am este timp. 

Problemele sunt mari, sunt cu prioritate în politica ț ării, iar noi suntem unicii 

împuterniciț i să efectuăm controlul ecologic de stat, să ridicăm ș i alte autorităț i ș i 

instituț ii, societatea întregime la abordarea ecologică a tuturor activităț ilor din economie ș i 

societate. 
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Vă asigur că acest domeniu imi este cunoscut ș i aproape, iar nu demult am fost chiar ș i 

preș edinte al Comisiei parlamentare pentru ecologie. De problemele securităț ii ecologice, 

într-o măsură mai mare sau mai mică, m-am ocupat permanent, fiind angajat ori politic, ori 

administrativ. Deaceea, vreau să Vă spun că o să ne fie uș or să ne înț elegem. 

Domnilor colegi, ș edinț a de astăzi a fost planificată pînă la numirea mea în această 

funcț ie, aș a că venind încoace ș i  ne-avînd prea mult timp, m-am inspirat din documentele ș i 

materialele pe care Dvs. le elaboraț i permanent, cum ar fi procesele-verbale ale ș edinț elor, 

rapoartele de activitate săptămînală etc. Am selectat unele probleme   care le consider 

importante ș i formează fondul pentru celelalte mai specifice, ș i vreau să le aduc în atenț ia 

Dvs. în această ș edinț ă. Mai aprofundat mă voi ocupa chiar din urmatoarele zile, după ce mă 

voi  întreț ine cu toate subdiviziunile specializate ale aparatului. Astăzi voi stărui să ocolesc 

necesitatea cifrelor ș i datelor din activitatea Inspectoratului, aș a cum acestea sunt rezultate, 

care încă nu-mi aparț in. 

Asa deci,  Inspectoratul ca institutie de specialitate cu functii de control ecologic de stat  

este si subiect  al dreptului contraventional. Dvs. anual intocmiti aproximativ   7-8 mii de 

procese – verbale, mai juridic vorbind, acestea sunt dosare care afecteaza persoane concrete. În 

procesele-verbale ale ș edinț elor operative saptaminale figureaza permanent  verificarea 

legalităț ii întocmirii unor procese  ș i chiar a unor autorizaț ii de mediu eliberate. Domnilor  

colegi trebuie să ne lamurim, care sunt cauzele? Noi nu avem dreptul la greș eală. Aceasta-i 

imaginea Inspectoratului, dar ș i imaginea Ministerului. 

Ș i dacă am vorbit de imagine să ne exemplificăm ș i aici. Consider că avem un 

potenț ial nevalorificat, atît la nivel local cît ș i central, vorbesc ca un om care va privit pînă 

acum din afară. Apărem foarte rar în presă si la TV locale, acelaș i lucru îl pot spune si de 

nivelul naț ional. Solicit  secț iei siteze informationale  în termeni restrinș i  să elaboreze o 

platformă de activitate. Lumea trebuie să ș tie că suntem prezenț i. Nu este normal cînd suntem 

atacaț i si noi nu dăm replica. Ș efii subdiviziunilor specializate sunt consideraț i experț i în 

domeniu la nivel naț ional ș i trebuie să fie gata mereu  ca să informeze efectiv ș i calitativ 

publicul, să nu permită speculaț ii ș i dezinformări în jurul nostru. 

Tot  la capitolul imagine  e cazul să vorbim  ș i de instruirea profesională continuă. Dvs. 

aț i incetat sa mai organizaț i  seminarele tematice, în timp  ce în structurile IES au venit mulț i 

tineri care trebuie instruiț i conform specificului Inspectoratului. Secț ia resurse umane într-o 

săptămînă sa-ș i prezinte poziț ia pe această problemă. Nici într-un fel nu pot întelege  

participarea  colaboratorilor noș tri în seminare, conferinț e  ș i delegaț ii în afara ț ării  iar 

pe sitte-l IES nu este nici un comunicat. Fără Raportare la această activitate, aprecierea este 

una - Turism administrativ.  Pe viitor nu ne vom permite acest lux. 

Timp de o săptămînă am reuș it să Vă înț eleg ca aveț i multe piedici de ordin legislativ 

în activitatea Dvs., cum ar fi: legi care se contrazic, prevederi care  nu mai corespund 

cerinț elor  actuale. Doar cîteva momente: consider că trebuie de adus modificări urgent la 

Codul silvic cu privire la  majorarea valorii materiale a prejudiciilor cauzate fondului forestier. 

Într-adevăr se taie ca în Codru, iar amenzile ș i prejudiciile calculate aproape că nu afectează  

făptaș ul. Nu este clar de ce s-a tăcut pînă acum privitor la anularea art.20 din Legea cu privire 

la expertiza ecologică de stat, de ce nu s-au făcut modificări pînă acum la legile 160 ș i 163 cu 

privire la activităț ile de întreprinzător, care anulează expertiza ecologică ș i multe altele. 

Solicit secț iei asistenț ă juridică să inventarieze toate aceste momente defectuoase cît mai 

urgent ș i să începem elaborarea propunerilor de imbunătăț ire a cadrului legal din punctul 

nostru de vedere, adică aplicativ. Tot,  ce ț ine de activitatea acestei secț ii, consider necesar 

ș i fără întîrziere organizarea unui seminar tematic cu privire  la implementarea noii legi  a  

controlului de stat care ne afectează în mod direct (Legea  nr.131). 

Aproximativ, recent am aflat că noi suntem parte la geoportalul  Fondului de date  

geospaț iale a Republicii Moldova  cu un ș ir de straturi, cum ar fi resursele minerale, mine, 

cariere, obiective acvatice, depozite DMS etc. Este un lucru foarte apreciat, dar trebuie să-l 

continuăm ș i pentru alte componente, actualizîndu-le pe cele prezente. La această lucrare 

trebuie să participaț i ș i Dvs. -  ș efii Agenț iilor ș i Inspecț iilor Ecologice ca oameni de pe 
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teren care posedă date concrete. Solicit direcț iei finanț e ș i logistică, care se ocupă cu 

aceasta, să  elaboreze un sistem de participare a persoanelor ș i subdiviziunilor vizate. După 

cîte ș tiu, suntem primii care am avansat în această direcț ie ș i trebuie să ne menț inem 

poziț ia. 

Domnilor colegi,  cu toate că n-am reuș it să vizitez subdiviziunile teritoriale, dar ș i 

cele specializate de la centru, în urma solicitării unor materiale ș i informaț ii am înț eles că 

acestea nu posedă  baze de date specifice domeniului. Consider necesar  ș i urgent ca direcț ia 

inspectare generală  să ia la control acest domeniu ș i în cîteva luni să fie aduse în ordine ș i 

puse pe rol bazele de date specifice acestora.  Prezenț a acestora înseamnă excluderea 

arbitrariului  ș i aproximativismului din activitatea noastră.  

Sunt o persoană construită democratic ș i dores ca această instituț ie s-o gestionăm 

împreună cu Dvs., dar cu mirare am aflat că în Inspectorat nu activează Consiliul administrativ 

prevăzut de Regulament. Aici îmi asum responsabilitatea personală să întreprind toate măsurile 

pentru a-l reactiva cît mai repede. Cred că a fost o scăpare. 

Pentru funcț ionarea noastră stabilă, bineînț eles că, avem nevoie de mijloace solide 

materiale ș i financiare. Pe lîngă celelalte, o sursă consacrată a acestora sunt mijloacele 

speciale de la serviciile prestate contra plată de subdiviziunile noastre. Ultima informaț ie la 

acest capitol este îngrijorătoare. Cam toate procesele-verbale de la ș edinț ele operative îi 

solicită dnei A.Surdu să identifice noi surse pentru consolidarea veniturilor. Gîndesc că 

soluț iile sunt chiar alături de noi. 

Anual subdiviziunile noastre avizează circa 400-500  de normative ale emisiilor limitat 

admisibile (ELA) de poluanț i în atmosferă de la sursele fixe. Aceste normative sunt elaborate 

de instituț ii care nu au nimic cu ecologia, iar noi avem 3 Centre de Investigaț ii Ecologice  

specializate, care le pot elabora foarte simplu, iar din sumele achitate să formeze un buget solid 

pentru Inspectorat. Aceasta se produce în timp ce  CIE trăiesc din contul altor subdiviziuni ale 

Inspectoratului. Solicit direcț iei inspectare generală  ș i direcț iei finanț e ș i logistică să 

examineze acest moment ș i să facă propunerile respective. 

Domnilor colegi, am examinat raportul statistic de activitate pentru 9 luni, 2012 ș i 

vreau să Vă spun  că am întîlnit cifre impunătoare, după care putem gîndi despre succesele sau 

insuccesele noastre pe diferite direcț ii. Astăzi o să mă abț in de la aprecieri în baza acestor 

cifre aș a cum activitatea Dvs. ca subdiviziuni ș i persoane în parte nu este încă normată, ș i 

aș i putea să dau greș .  Îmi rămîne să cred că aț i depus un efort major ș i aț i făcut faț ă 

situaț iilor.  

Aș i vrea în cîteva cuvinte să mă opresc la unele activităț i care trebuies încurajate ș i 

pe viitor, ș i anume activităț ile ș i acț iunile de nivel naț ional, devenite  tradiț ie, cum sunt: 

1. Bilunarul ecologic de primăvară. 

2. Acţiunea „Apa – izvorul vieţii”. 

3.  Acţiunea-concurs „Rîu curat de la  sat la sat”. 

4. Iniţiativa europeană „Săptămîna mobilităţii europene” cu genericul „În oraş fără 

automobilul meu”. 

5. Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”. 

6. Concursul Naţional  „Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată localitate”. 

 

Sunt niș te acț iuni majore care implică populaț ia, sensibilizează toate structurile 

sociale, ne face imagine nouă ș i Ministerului, ș i în genere contribuie efectiv la educarea ș i 

formarea ecologică a societăț ii. Să nu fie cu supărare responsabililor de aceste acț iuni,  dar 

respectivii,  de cele mai multe ori, nu pot întocmi rapoarte ș i forma bazele de date respective. 

Acest lucru este foarte important aș a cum aceste activităț i sunt susț inute substanț ial din 

fondurile ecologice. Personal, voi susț ine ș i în continuare desfăș urarea acestor activităț i, 

dar pentru aceasta consider că avem nevoie de o platformă clară a acestora ș i de rolul care îi 

revine Inspectoratului. Cred că această sarcină vom încredinț a-o Consiliului administrativ al 

Inspectoratului. 
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Domnilor colegi, venind încoace, adică la Inspectorat, am pornit ghidat de o idee, că 

ecologizarea ț ării este o cauză a întregii societăț i, iar controlul ecologic de stat nu poate fi o 

sarcină sau o atribuț ie doar a Inspectoratului Ecologic de Stat, în acest cerc trebuiesc atrase 

cele mai diferite organizaț ii ș i autorităț i cu competenț e de mediu, chiar ș i neînsemnate. Voi 

aprecia mult colaborarea cu organele de drept, cum ar fi: Procuratura, MAI, CNA; autorităț i 

administrative, cum ar fi: Medicina preventivă, Serviviul piscicol, AGRM, Agenț ia ”Molsilva”, 

Agenț ia ”Apele Moldovei”, administraț iile publice de nivelul I ș i II; societatea civilă, cum ar 

fi: miș carea ecologistă din Moldova, ONG-urile locale; mijloacele mass-media. Numesc aceste 

itentităț i nu întîmplător. În viitorul apropiat noi trebuie să încheem acorduri de colaborare cu 

acestea, mai ales că acestea sunt integrate, într-o măsură mai mare sau mai mică, în diferite 

Strategii aferente mediului. 

Sarcina mea personală este să Vă creez cele mai bune condiț ii de activitate,  să Vă 

promovez ș i să Vă apăr,  mai ales că Vă găsiț i mereu în cîmpul conflictelor de interese, care 

provoacă discomfort ș i dezechilibru. 

Primul pas, care îmi va reuș i,  este înzestrarea Dvs. cu forma de serviciu, care este 

foarte necesară. Nu m-am gîndit nici o clipă că Dvs. nu aveț i toț i în uzanț a curentă forma de 

serviciu. Vom stărui cît mai urgent să reparăm această scăpare. 

Salarizarea decentă ș i baza materială suficientă a instituț iei va fi o sarcină pe care 

trebuie  s-o onorez, de la Dvs. aș tept doar rezultate bune ș i devotament funcț iei pe care o 

onoraț i. 

Astăzi am ocazia să prezidez o reuniune, care o practicaț i nu prea de mult timp. Cu 

toate cheltuielile pe care le suportăm o consider o acț iune bună pentru creș terea noastră 

profesională ș i pentru viitor voi întreprinde măsurile necesare ca de la modelul de raportare la 

acest nivel să trecem la dezbaterea problemelor în domeniu.” 

 

Dl V.Untila a preluat moderarea ș edinț ei ș i a oferit cuvîntul dlui Corneliu Mârza, 

ș ef, Direcț ie prevenirea poluării ș i gestionarea deș eurilor, Ministerul Mediului. 

 

Domnul C.Mârza a prezentat cadrul legislativ de gestionare a deș eurilor în vigoare la 

moment ș i proiectul Strategiei Naț ionale, după cum urmează. 

 

„Cadrul legislativ existent în Republica Moldova privind gestionarea deşeurilor 

 În Republica Moldova, cadrul fundamental actual este reglementat de Legea cu 

privire la deşeurile de producţie şi menajere nr. 1347–XIII din 9 octombrie 1997.  

Prezenta lege reglementează, conform prevederilor Legii privind protecţia mediului 

înconjurător, gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere în scopul reducerii acestora şi 

reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluării mediului. 

 Programul naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului RM nr. 606 din 28 iunie 2000. 

 Hotărârea Guvernului RM nr. 637 din 27.05.2003 privind Controlul transportării 

transfrontiere a deşeurilor şi elimării acestora. 

  Hotărârea Guvernului RM nr. 973 din 18.10.2010 pentru aprobarea Programului 

Naţional privind Managementul Durabil  al Substanţelor Chimice în RM. 

 Ordinul MECDT nr. 233 din 10.11.2003 cu privire la realizarea prevederilor HG nr. 

637 din 27.05.2003, prin care au fost aprobate 2 instrucţiuni: 

- Instrucţiune privind completarea notificării; 

- Instrucţiune privind completarea formularului de expediţie. 

 Hotărârea Guvernului RM nr. 81 din 02.02.2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind bifenilii-policlopurati. 

 

Proiecte de acte legislative elaborate 

Strategia Naţională privind Gestionare a Deşeurilor 

Obiectivele generale ale SNGD, vor fi direcţionate spre: 
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 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor municipale, bazat pe 

abordare regională; 

 Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate, inclusiv prin valorificare 

energetică; 

 Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, prin compostarea 

acestora; 

 Dezvoltarea sistemelor de colectare şi tratare a deşeurilor specifice, inclusiv a celor 

periculoase;  

 Reducerea numărului de terenuri contaminate istoric; 

 Închiderea şi recultivarea depozitelor neconforme.  

 

 Acţiuni strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri, 

Deşeuri rezultate din activitatea medicală şi din instituţii de cercetare.  

 Crearea reţelei de colectarea separată a deşeurilor infecţioase şi pretratarea acestora 

înaintea eliminării.  

 Crearea capacităţilor de eliminare finală a deşeurilor infecţioase.  

  Selectarea şi construcţia depozitelor temporare ecologice a deşeurilor periculoase în 

regiuni.  

  Crearea sistemului de facilităţi pentru eliminarea deşeurilor infecţioase.  

 

Legea privind deș eurile 

Structura proiectului de lege  

 Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 

 Capitolul II. COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE 

 Capitolul III. CERINTE GENERALE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR 

 Capitolul IV. AUTORIZARE, CONTROL ŞI EVIDENŢE IN DOMENIUL  

GESTIONĂRII   DEŞEURILOR 

 Capitolul V. PLANURI ŞI PROGRAME 

 Capitolul VI. OBLIGAŢII ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII DEŞEURILOR 

 Capitolul VII. CERINTE PRIVIND GESTIONAREA ANUMITOR CATEGORII DE 

DEŞEURI   

◦ Secț iunea 1. Gestionarea unor categorii de deș euri periculoase 

◦ Secț iunea 2. Gestionarea unor categorii specifice  de deș euri  

 Capitolul VIII. IMPORTUL ŞI EXPORTUL DEŞEURILOR 

 Capitolul IX. ACORDURI INTERNAŢIONALE 

 Capitolul X. SANCTIUNI 

 

Capitolul XI. DISPOZIŢII TRANZITORII SI FINALE 

 

Obiectul şi domeniul de aplicare (art 1) 

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri în vederea protecţiei mediului şi a 

sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse generate de producerea şi 

gestionarea deşeurilor, prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea 

eficienţei folosirii acestora. 

Prezenta lege organică stabilete cadrul normativ  privind gestionarea deşeurilor, în vederea 

protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului si transpune Directiva Parlamentului European şi a 

Consiliului din 17 iunie 2008 nr. 2008/98/EC privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. L 312 din 22.11.08. 

 

Capitolul II.  Competenţa autorităţilor publice centrale şi locale 

Competenţa Guvernului (Art.11) 

 - realizează obiectivele şi stabileşte direcţiile prioritare în domeniul gestionării deşeurilor; 
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- aprobă Strategia naţională pentru gestionarea deşeurilor şi Programul naţional pentru 

gestionarea deşeurilor; 

- aprobă actele normative în domeniul gestionării deşeurilor, inclusiv întru asigurarea 

implementării Legii privind gestiunea deşeurilor;  

- determină modalitatea de gestionare a deşeurilor specifice, inclusiv a celor periculoase în 

conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională.  

 

Atribuţiile autorităţii publice centrale pentru  protecţia mediului şi resurselor naturale (Art. 12) 

a) elaborează, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale politica în 

domeniul gestionării deşeurilor;  

b) iniţiază, cu consultarea şi avizul ministerelor interesate, proiecte de acte normative  în 

deşeuri; 

c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deşeurilor; 

d) monitorizează  impactul produs de deşeuri asupra factorilor de mediu şi controlează şi 

  reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor; 

f) stabileşte  condiţiile şi  procedura de emitere, amendare, completare şi suspendare a 

autorizaţilor de mediu  pentru activităţi de gestionare a deşeurilor; 

g) contribuie la colectarea informaţiei privind generarea, colectarea, valorificarea, tratarea 

eliminarea şi depozitarea deşeurilor; 

h) organizează, împreuna cu celelalte autorităţi publice şi ONG programe de instruire şi 

educare a populaţiei; 

j) efectuează expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect pentru 

construcţia/reconstrucţia întreprinderilor şi altor obiective generatoare de deşeuri, efectuează 

evaluarea de mediu a programelor şi planurilor de management al deşeurilor; 

k) reglementează, împreună cu celelalte autorităţi publice, activitatea de import, tranzit şi export 

al deşeurilor; 

l) colaborează cu organismele similare din alte ţări, efectuează studiul, sintetizarea şi 

propagarea  experienţei internaţionale în domeniu, controlează  îndeplinirea obligaţiilor ce îi 

revin Republicii Moldova conform acordurilor internaţionale în domeniul gestionării  

deşeurilor. 

 

Atribuţiile autorităţii publice centrale în domeniul sănătăţii 

(1) Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul sănătăţii:  

 a) evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei; 

 b) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate de la 

unităţile sanitare de asistenţă medicală, de cercetare medicală şi învăţămînt medical de 

stat şi privat şi asigură implementarea acestora; 

 c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor provenite de la 

unităţile sanitare, de asistenţă medicală, de cercetare medicală şi de învăţămînt medical, 

cu avizul organului central pentru mediu al administraţiei publice; 

 d) prezintă în condiţiile legii condiţiile sanitaro-igienice de utilizare a produselor 

fabricate din deşeuri sau cu utilizarea acestora; 

 e) coordonează în condiţiile legii, sub aspectul respectării cerinţelor sanitaro-

epidemiologice, documentaţia de proiect pentru construcţia sau reconstrucţia 

întreprinderilor şi altor obiective generatoare de deşeuri; 

 f) controlează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi 

competenţele stabilite prin prezenta lege şi Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 

privind supravegherea de stat a sănătăţii publice. 

 

Capitolul  VII. 

 Cerinţe de gestionare a anumitor categorii de deşeuri   

 

Deşeuri supuse unor reglementari suplimentare 
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• Automobile ieşite din uz; ( Art. 56)  

• Deşeuri electrice şi echipamentul electronic (Art. 57. ) 

• Deşeuri de ambalaje (Art. 58)  

•    Deşeuri medicale (Art. 59).  

•    Bio-deseurile (Art. 60).  

 

CERINŢE DE GESTIONARE A ANUMITOR CATEGORII DE DESEURI   

 

 Sectiunea 2. Gestionarea unor categorii de deseuri  

  Articolul 58. Deşeuri medicale  

 (1) În sensul prezentei legi  deşeurile medicale se consideră deşeurile formate din  

activităţi medicale, clasificate  în: 

 deşeuri periculoase, deşeuri asimilabile cu cele menajere, deşeuri anatomo-patologice 

şi parţi (piese) anatomice, deşeuri infecţioase, deşeuri chimice şi deşeuri înţepătoare. 

 (2) Colectarea şi trierea pe categorii de deşeuri este prima etapă în gestionarea 

deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. Producătorul de deşeuri este 

responsabil pentru corectitudinea separării la sursă pe categorii a deşeurilor. Atunci 

cînd nu se respectă aceasta, întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri 

periculoase. 

 (3) Ambalajul în care se efectuează colectarea şi care vine în contact direct cu 

deşeurile periculoase trebuie să fie de unică folosinţă şi se neutralizează odată cu 

conţinutul. 

 (4) Transportul deşeurilor periculoase până la locul de neutralizare se face cu 

respectarea strictă a normelor de igienă şi securitate în scopul protejării personalului şi 

populaţiei generale. Transportul deşeurilor periculoase pe drumurile publice spre locul 

de neutralizare se face pe rute autorizate în corespundere cu cerinţele stabilite în 

reglementările naţionale referitor la transporturilor rutiere de mărfuri periculoase şi 

controlul transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase şi eliminarea lor. 

 (5) Unităţile medicale trebuie să asigure neutralizarea deşeurilor periculoase, pe le 

produc, prin tehnologii şi metode care deţin avizul pozitiv al Expertizei Ecologice de Stat 

şi care asigură distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru 

mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. 

 (6) Cunoaşterea cantităţilor de deşeuri produse este obligaţia fiecărui producător. 

Datorită modului de îndepărtare şi neutralizare specific, deşeurile periculoase nu pot fi 

cântărite zilnic, de aceea se aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru culegerea 

periodică a datelor şi pentru calcularea cantităţilor medii lunare. 

 (7) Coordonatorul unităţii medicale sau agentul economic: 

 a) iniţiază programul de implementare şi aplicare a sistemului de gestionare a 

deşeurilor periculoase; 

 b) prevede fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de 

gestionarea deşeurilor periculoase; 

 c) nominalizează persoanele responsabile рentru activităţile specifice sistemului de 

gestionare a deşeurilor periculoase; 

 d) controlează modul în care funcţionează sistemul de gestionare a deşeurilor 

periculoase; 

 e) aprobă planul de gestionare a deşeurilor din activităţile medicale, pe baza 

regulamentelor interne şi a codurilor de procedura ale sistemului de gestionare a 

deşeurilor periculoase din unitate; 

 f) aprobă planul de instruire profesională continuă. 

 

Cadrul legal internaţional privind gestionarea deşeurilor 
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 Legislaț ia internaţională privind gestionarea deș eurilor este bogată. La nivel 

european acquis-ul comunitar cuprinde peste 30 de directive ale CE, principalele fiind:  

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 nr. 2008-98/EC 

privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 

22.11.08. 

 Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deș eurile periculoase (modificată prin 

Directiva Consiliului 94/31/CE) 

 Directiva 94/62/CE privind ambalajele ș i deș eurile de ambalaje (modificată de 

Directiva Parlamentului European ș i a Consiliului 2004/12/CE) 

 Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deș eurilor 

 Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deș eurilor 

 Directiva Consiliului 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice ș i 

electronice”. 

 

 Conform agendei, dl V.Untila a oferit cuvîntul dnei Svetlana Maruseac pentru 

raportarea rezultatelor acț iunii „Săptămîna Mobilităț ii Europene”. 

 

„Scopul – promovarea mijloacelor alternative de transport ecologic, contribuind astfel la 

reducerea poluării aerului, ș i de a sublinia faptul că mobilitatea sporeşte în mod clar calitatea 

vieţii. 

Obiectivele:  

● Sensibilizarea autorităţilor publice locale şi a populaţiei cu privire la nivelul critic de 

poluare a aerului atmosferic cauzat de transportul auto. 

● Creș terea nivelului de informare, educaț ie ș i cultură ecologică a cetăț enilor. 

● Propagarea modului sănătos de viaț ă. 

Mesajul : 

Renunţând pentru o săptămână sau numai pentru o zi la maşina personală, aduceţi beneficii 

imense atât mediului cât şi sănătăţii dumneavoastră şi celor din comunitatea dvs. 

 

Testarea tehnică a mijloacelor de transport 
În timpul decadei securităț ii ecologice a mijloacelor de transport privind respectarea 

standardelor naț ionale în domeniul poluării aerului atmosferic cu substanț e nocive ș i 

diminuării scurgerilor de lubrifianț i au fost testate: 

I.E. Străș eni – 24 unităț i de transport(la 2 untit. s-au depistat depăș iri de CH); 

I.E. Ocniț a – a inspectat 3 staț ii de testare tehnică a autovehiculelor; 

I.E. Edineț  - 56 unităț i de transport (1 depăș ire); 

I.E. Făleș ti – 51 unităț i de transport; 

I.E. Căuș eni - 53 unităț i de transport; 

I.E. Călăraș i; 

I.E. Hînceș ti; 

 

Reflectarea evenimentului în massmedia 
Rezina – ziarul “Farul Nistrean”reportaj la TV-Elita; 

Criuleni – ziarul raional “Est Curier” 

Donduș eni – ziarul raional “Pasul nou” 

Cimiș lia – publicate articole ș i dat interviu în presa locală; 

Hînceș ti – I. E. a distribuit broș uri cu îndemnul de a proteja mediul înconjurător ș i aerul 

atmosferic; 

Rîș cani – în presa locală articol, ș ef IE a dat un interviu la “Publica TV” 

Ș tefan Vodă – televiziunea locală; 

http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
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http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
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http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2091_689_200711204641671.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
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http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2094_62_20071120581468.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%201999_31_20071120457453.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%201999_31_20071120457453.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%201999_31_20071120457453.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%201999_31_20071120457453.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%201999_31_20071120457453.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%201999_31_20071120457453.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%201999_31_20071120457453.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2076_2000_20071120118875.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2076_2000_20071120118875.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2076_2000_20071120118875.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2076_2000_20071120118875.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2076_2000_20071120118875.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2076_2000_20071120118875.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2076_2000_20071120118875.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
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http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
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http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
http://www.anpm.ro/Files/Directiva%2096_2002_200711201413562.pdf
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Briceni – articolul din ziarul Consiliului Raional Briceni “Meleag Natal” (meleag@mail.ru); 

 

 

 

Reflectarea evenimentului în massmedia 
Glodeni – interviu TV “Prim Glodeni” 

Nisporeni – televiziunea locală “Albast-TV” 

Leova – ziarul local “Cuvîntul Liber” 

Soroca – postul local de televiziune, ziarele locale; 

Dubăsari – ziarul “Nout Nistrene” 

Călăraș i – ziarul raional “Călăraș ii” 

Edineț  - ziarul “Curierul de Edineț ” 

Căuș eni – articol în publicaț ia săptămînală “Căuș eni” 

Ialoveni – massmedia; 

 

 

“În oraş fără automobilul meu” 
În mun. Chiș inău, Săptămâna mobilităţii europene a culminat duminică, 23.09.2012 prin cea 

de-a patra ediţie a festivalului VELOHORA. Circa opt mii de biciclişti au participat la cursa de 

ciclism, parcurgând o distanţă de 20 de km de-a lungul Chişinăului.   

Participanț i s-au implicat activ pentru a promova modul alternativ de transport, oferind astfel 

un exemplu demn de urmat pentru autorităț i, agenț i economici cît ș i tuturor cetăț enilor.  

S-au desfăș urat ore ecologice ș i de circulaț ie rutieră în instituț iile de învăț ămînt din 

municipiu.” 

 

 

 În continuare ș eful IES a audiat situaț ia curentă din direcț iile ș i secț iile 

specializate al aparatului ș i după solicitarea de conformare a activităț ii subdiviziunilor 

planurilor pentru trimestrul IV, domnia sa a încheiat ș edinț a de lucru. 

 

 

 

 

Veaceslav UNTILA,  

Şef al Inspectoratului                                                                                      

 

 

mailto:meleag@mail.ru

