
  

După o perioadă îndelungată de așteptare, luna octombrie 2021 a oferit 

posibilitatea tuturor partenerilor din cadrul proiectului „ICT – SOS pentru mediu”, 

de a putea călători și de a organiza offline Prima reuniune internațională a 

consorțiului. 

Proiectul „ICT – SOS pentru mediu”, se desfășoară în cadrul programului Erasmus+. 

Gazda întâlnirii a fost organizația poloneză, Fundația „AgriNatura”. Reprezentanții 

organizației au găzduit participanții în perioada 1-5 octombrie 2021 la sediul din 

comuna Zaręby Kościelne. 

Partenerii proiectului au avut posibilitatea să admire peisajul rural polonez și s-au 

întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor locale, au vizitat o fabrică locală de extragere 

a uleiului de rapiță, unde se folosesc rețete tradiționale; au vizitat întreprinderea 

Zakład Gospodarki Komunalnej din Czerwony Bór, care colectează și separă deșeurile 

din douăzeci și trei de orașe din apropiere. Programul a inclus și o excursie la Ziołowy 

Zakątek, un loc teritoriu extins cu o diversitate majoră de diferite tipuri de ierburi.  

Întâlnirea din octombrie a fost dedicată în primul rând problemei managementului 

deșeurilor în țările partenere și prezentării soluțiilor utilizate la nivel național. 

Principalele subiecte dezbătute au răspuns la mai multe întrebări, printre care: Cum să 

faci față gunoiului zilnic? Cât de mult pot ajuta diferite tipuri de aplicații? De ce merită 

să discutăm această problemă la nivel internațional? 

În primul buletine dorim să prezentăm situația actuală din țările partenere, iar în 

buletinul nr. 2 vom prezenta exemple utile și bune practici internaționale. 

Buletinul #1, Octombrie 2021 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Designul sau publicația reflectă doar 

punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru conținutul de 

fond al acesteea. 
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Fundația AgriNatura (Polonia) 

Participanții au luat la cunoștință despre 
cercetările statistice care arată că mai mult de 
jumătate dintre cetățenii polonezi încearcă să 
minimizeze cantitatea de deșeuri din casele lor, 
inclusiv evitând cumpărarea produselor din 
plastic de unică folosință sau achiziționarea 
fructelor și legumelor în vrac. Cu toate acestea, 
doar 17% duc o pungă reutilizabilă la magazin și 
doar 39% separă cu grijă și atent deșeurile. 

Nu este optimist faptul că până la 30% dintre 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani 
nu realizează cât de nocivă este arderea 
plasticului, iar mai mult de 1/3 dintre tineri nu 
separă deșeurile.  

Depozitele ilegale de deșeuri rămân, de 
asemenea, o problemă pentru Polonia. În 2019, 
au fost cu 28% mai multe decât în anul 
precedent. Cauză? Creșterea evidentă a 
prețurilor pentru colectarea deșeurilor.   

Depozitele oficiale de colectare a deșeurilor sunt, 
de asemenea, o problemă. Aflăm că acestea nu 
au funcționat conform cerințelor legale, 
deoarece în multe cazuri proprietarul, care a 
câștigat bani pe colectarea acestora, anunță un 
incendiu pentru eliminarea gunoiului.  

O altă problemă este lipsa unui sistem eficient de 
gestionare a deșeurilor, deși se știe despre 
necesitatea creării acestuia de mulți ani. 

Deocamdată, singura soluție propusă de factorii 
de decizie sunt creșterile constante ale prețurilor 
de colectare și eliminare a deșeurilor, astăzi este 
clar că toată lumea va plăti pentru „salubrizarea 
Poloniei”. Experții sunt de acord ca Guvernul să 
lucreze la sisteme de motivare a cetățenilor să 
reducă deșeurile și astfel să reducă costurile de 
întreținere a sistemului, mai degrabă decât să se 
concentreze pe sancțiuni. 



Asociația LuXX (Germania) 

Există două reglementări legale pentru managementul deșeurilor în Germania. 

Prima, este Legea privind economia circulară, în vigoare din 1996 cu ultima 
actualizare în 2020. 

Caracteristicile principale: 

1. În primul rând, reducerea cantității de deșeuri. 

2. Reciclare și reutilizare. Deșeurile produse inevitabil trebuie reciclate sau 
transformate în material energetic. 

3. Dacă reciclarea nu este posibilă, deșeurile trebuie eliminate fără a dăuna 
oamenilor și mediului. 

Al doilea regulament este Legea privind ambalajele, care este în vigoare din 
2019 și a fost actualizată pentru ultima dată în același an. Reglementările 
definesc responsabilitatea pentru materialele de ambalare. Oricine vinde 
materiale de ambalare, fie pentru a proteja produsul, pentru a-l vinde mai 
bine sau pentru a-l trimite prin poștă, trebuie mai întâi să se asigure că 
materialele de ambalare sunt eliminate în mod corespunzător. Aceste 
prevederi reflectă principiul responsabilității producătorului pentru produs, 
care a fost stabilit în Germania și Uniunea Europeană. 

Managementul deșeurilor sunt responsabilitatea sectorului public dar și a 
sectorului privat 

Un studiu al Agenției Federale de Mediu din Germania, efectuat în anul 2021, 
a confirmat nivelul ridicat de conștientizare a problemelor de mediului în 
societatea germană și faptul că, cantitatea de deșeuri menajere este ușor în 
scădere, deși rămâne încă prea mare. În 2017 au fost generate 38,3 milioane 
tone de deșeuri, iar în 2018 - 37,8 milioane tone de deșeuri. Cu toate acestea, 
prea multe materiale reciclabile precum hârtie, sticlă, materiale plastice, 
textile uzate și lemn ajung în deșeuri amestecate. Astfel de materii prime 
secundare, numite uscate, reprezintă 27,6% din deșeurile mixte.  

O altă problemă este că prea multe deșeuri organice ajung în coșurile de gunoi 
mixte, 39,3% în medie. Aceste deșeuri pot fi reciclate în totalitate dacă sunt 
separate în mod corespunzător.  

Problema risipei alimentare este pusă în discuție din ce în ce mai des. 

Problema respectivă arată foarte clar relația dintre gestionarea deșeurilor și 
schimbările climatice.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProEntranse  (Republica Moldova) 

Sistemul de management al deșeurilor în Republica 
Moldova este o problemă dificilă în ceea ce privește 
organizarea și coordonarea, deși protecția mediului este 
reglementată prin 35 de acte juridice și 50 de hotărâri de 
guvern. Organizarea și coordonarea necesită restructurare, 
precum și crearea unui sistem integrat de reglementări 
tehnice și de mediu care să acopere colectarea selectivă a 
deșeurilor pentru reciclare, valorificare, neutralizare și 
depozitare. 

Autoritățile locale sunt responsabile pentru organizarea 
sistemelor de colectare și eliminare a deșeurilor și stabilesc 
tarife pentru a asigura finanțarea activității. Deși serviciile 
de colectare și eliminare a deșeurilor ar trebui să fie 
asigurate în comune și provincii, managementul deșeurilor 
funcționează doar acolo unde se încheie contracte. Sistemul 
acoperă doar colectarea deșeurilor municipale din mediul 
urban, și o mică parte din mediul rural. 

În mediul rural, majoritatea localităților nu oferă servicii de 
gestionare a deșeurilor. „Producătorii” de deșeuri sunt 
responsabili pentru transportul la locurile de depozitare. O 
mică parte din comunele rurale (doar cele situate în 
vecinătatea centrelor raionale) sunt deservite de entități 
speciale care se ocupă cu gestionarea deșeurilor. Cu toate 
acestea, numărul persoanelor din mediul rural care 
utilizează aceste servicii este mic datorită costului ridicat al 
serviciului. 

Védegylet Egyesület (Ungaria) 

În Ungaria, corporațiile regionale non-profit sunt 
responsabile pentru gestionarea tuturor tipurilor de 
deșeuri.  

În Budapesta, deșeurile sunt gestionate de FKF, proprietarul 
singurei centrale electrice care utilizează deșeuri municipale 
în procesul de incinerare. În 2016, FKF a înființat două 
instituții care acționează ca puncte de colectare a bunurilor 
reutilizabile și de reciclare: mobilier, cărți și materiale de 
construcție; 
FKF se ocupă de educația privind reducerea și reciclarea 
deșeurilor și de deșeurile vegetale, inclusiv din grădini, 
transformând-ule în compost pentru fertilizarea zonelor 
verzi din Budapesta.   

Colectarea separată a deșeurilor menajere a fost introdusă 
în Budapesta abia în 2013. De atunci se colectează 
aproximativ 15% din materiile prime secundare, acestea 
sunt din metal, plastic și hârtie. Cu toate acestea, statisticile 
oficiale arată că doar unele dintre ele sunt reciclate. 

Cauza pentru eficiența scăzută a sistemului este, printre 
altele, cunoștințe insuficiente despre colectarea separată a 
deșeurilor, precum și lipsa infrastructurii pentru reciclarea 
tuturor tipurilor de materiale din plastic. Reciclarea lor nu va 
atinge capacitatea necesară atâta timp cât prețurile 
petrolului sunt scăzute, sunt de părere reprezentanții FKF. 

Multe organizații, precum Messzelátó, Humusz Ház sau 
Felelős Gasztrohős, se ocupă de creșterea conștientizării 
ecologice a societății, vorbind în principal despre 
necesitatea reducerii deșeurilor. Zero Waste a devenit 
sloganul a numeroase festivaluri și evenimente; 
restaurantele le folosesc și ele. Acest lucru este legat de 
mesajul principal și cel mai important pe care îl poate face 
oricine: să minimizeze producția de deșeuri.  

Risipirea alimentelor este o problemă serioasă în Ungaria. La 
târg, legumele și fructele proaspete nevândute devin 
deșeuri. La fel, alimentele din restaurante și baruri.  

Deșeurile de bucătărie sunt, de asemenea, o problemă 
nerezolvată din gospodării. Nu există un sistem central de 
compostare, deși este o resursă foarte valoroasă. O 
cantitate imensă de resurse este irosită ireversibil în fiecare 
zi. 

Depozitele ilegale de deșeuri de-a lungul drumurilor și 
autostrăzilor principale au un efect foarte demoralizant 
asupra societății. Angajații Közút Zrt., elimină grămezi de 
deșeuri în mod continuu. Cu toate acestea, după cum spun 
reprezentanții companiei, este o luptă împotriva morilor de 
vânt, o luptă fără sfârșit. 


