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Aspecte practice de finanțare și dezvoltare a managementului deșeurilor discutate la Chișinău,
de către experți din Republica Moldova și Ucraina
În perioada 19-22 noiembrie 2018, AO EcoContact, în parteneriat cu Primăria Cărpineni și AO Speranța, au
organizat un ciclu de instruiri privind identificarea surselor de finanțare și a aspectelor de instituire a unui
management adecvat al deșeurilor solide la nivel intercomunal. Atelierul a fost dedicat în special
reprezentanților autorităților publice locale și actorilor comunitari din raionul Hîncești, Republica Moldova și
regiunea Cecelnik, Ucraina.
Aspectele abordate în cadrul instruii s-au axat pe necesitatea aplicării unor abordări noi în domeniul vizat,
în mod deosebit pe promovarea colectării separate a deșeurilor, precum și pe implicarea mai activă a
populației.
În context, participanții au menționat că provocările existente la momentul actual țin, în special, de crearea
unui cadru instituțional adecvat și a unei infrastructuri pentru managementul integrat al deșeurilor la nivel
local, pentru care este nevoie de experiență, timp și resurse financiare.
În acest sens, un moment de împărtășire a bunelor practici și a lecțiilor învățate a fost oferit de către
reprezentanții Consiliului Raional Fălești, privind stabilirea sistemului de management al deșeurilor la
nivel raional, în ideea de a permite partenerilor proiectului, care sunt la etapa înființării serviciilor
intercomunale să evite anumite riscuri și să meargă din start în direcția corectă, aplicând noua abordare de
gestionare a deșeurilor.
Totodată, în cadrul atelierului de lucru au fost prezentate practici de reciclare a deșeurilor de mase plastice
(PVC, Polipropilenă, Polietilenă, Folie, deșeuri PET), precum și modalități de sortare a deșeurilor
municipale, care au fost prezentate de către un reciclator autorizat din municipiul Chișinău, în cadrul vizitei
practice la întreprindere.
„Implicarea publicului în gestionarea deşeurilor nu se limitează doar la procesele de generare şi de eliminare,
dar la fiecare etapă a lanţului de gestionare a deşeurilor, chiar dacă acest lucru nu este uneori evident şi,
rareori, recunoscut de public” – a fost una din concluziile menționate de către participanți, urmare a vizitei
in teritoriu.
Seminarul a finalizat cu o sesiune de discuții pe marginea subiectelor abordate pe parcursul celor patru zile
de lucru și cu trasarea unor obiective concrete privind îmbunătățirea modalităților de gestionare a
deșeurilor, responsabilizarea populației vis-a-vis de sortarea corectă a deșeurilor și îmbunătățirea
condițiilor tehnice, sociale şi financiare, pentru a extinde aceste servicii și în mediul rural.
Acțiunea este parte a proiectului „Rețea rurală transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat”,
implementat prin Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, în cadrul
Parteneriatului Estic (EaPTC). Proiectul este implementat de Primăria Comunei Cărpineni în parteneriat cu
AO Speranța din Republica Moldova și Primăria localității Chechelnyk, regiunea Vinița, Ucraina, bugetul
total fiind de 290 015 Euro.
Context: Scopul Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic
(EaPTC) este de a crea un mediu favorabil pentru programele de cooperare teritorială de-a lungul frontierelor între
țările: Moldova - Ucraina, Armenia - Georgia, Azerbaidjan - Georgia și Belarus -Ucraina, respectând specificului fiecărei
zone de frontieră. La fel, Programul își propune să consolideze capacitățile autorităților locale și regionale și actorilor
nonguvernamentali să dezvolte și să implementeze în comun proiecte transfrontaliere. Contribuția generală a Uniunii
Europene la implementarea programului EaPTC este de 12,5 milioane de euro.
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