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ADNOTARE 
Bahnaru Aurelia, " Perfecţionarea  mecanismului  economic  de  reglementare  ecologică: cazul  

Republicii  Moldova”, teza de doctor în ştiinţe economie, specialitatea 521.01. Teorie economică şi 

politici economice. Chişinău, 2016. 

  Structura tezei include: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie 

din 197 titluri, 17 anexe, 135 pagini text de bază, 47  tabele, 51 figuri și 1 Desen. Rezultatele cercetării 

sunt publicate în 24 lucrări ştiinţifice.  

  Cuvinte cheie: ecomomie verde, dezvoltare durabilă, economie circulară, amprenta ecologică, 

biocapacitate, decuplare, reciclare, modelul Presiune-Stare-Răspuns, bunăstarea mediului, productivitatea 

resurselor naturale, consumul de materiale, indicatori economico-ecologici, contabilitatea de mediu, piaţa 

deşeurilor, cererea şi oferta de deşeuri. 

  Domeniul de studiu: Teorie economică și politici economice.  

Scopul cercetării: Îmbinarea într-un sistem coerent, a cadrului teoretico-metodologic ce 

caracterizează impactul creşterii economice asupra stării mediului, a indicatorilor economici care reflectă 

acest impact şi a instrumentelor de reglementare economică, care ar permite tranziţia Republicii Moldova 

la un model de dezvoltare sustenabil şi circular. 

Obiectivele cercetării: Efectuarea unei analize critice a cadrului teoretic ce descrie raportul dintre 

creşterea economică şi starea mediului ambiant; sistematizarea arsenalului metodologic care poate fi 

aplicat în cercetarea relaţiilor „economie-ecologie”: a categoriilor de bază, a legităţilor şi a metodelor de 

cercetare; selectarea indicatorilor statistici compoziţi care permit efectuarea unei analize empirice a stării 

mediului ambiant la nivel global; determinarea stării, lacunelor şi modalităţilor de perfecţionare a 

indicatorilor de mediu în Republica Moldova; efectuarea unei sinteze a instrumentelor economice 

contemporane de reglementare, aplicate la politicile de mediu; realizarea unei analize a stării şi gradului 

de reglementare ecologică în Republica Moldova;  recomandarea măsurilor de politici necesare tranziţiei 

spre un model de dezvoltare sustenabilă în Republica Moldova prin formarea pieţei serviciilor de  

gestionare a deşeurilor.   
  Noutatea şi originalitatea științifică a lucrării constă în: propunerea unei noi şi distincte abordări 

teoretice – „abordarea econologică”; depistarea lacunelor în baza informațională ce caracterizează 

resursele naturale şi mediul în Republica Moldova şi propunerea unui sistem de indicatori economico-

ecologici care ar orienta economia spre o dezvoltare sustenabilă; evaluarea, în baza unor metodologii 

existente, a productivităţii resurselor naturale în Republica Moldova în vederea determinării eficienţei 

utilizării lor; determinarea stării şi a gradului de reglementare a relaţiilor ecologice în Republica Moldova 

prin aplicarea modelului “Presiune-Stare-Răspuns”; argumentarea necesităţii existenţei în Republica 

Moldova a unei noi pieţe – piaţa serviciilor de gestionare a deşeurilor, efectuarea analizei funcţionale a 

factorilor care o influenţează şi recomandarea setului de măsuri necesare în vederea formării şi 

reglementării ei. 

  Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat, constă în  încadrarea 

problemelor ecologice în câmpul de cercetare a teoriei economice prin intermediul unei noi abordări 

teoretice, prin aplicarea unor indicatori statistici specifici, prin selectarea instrumentelor economice de 

reglementare ecologică, prin lansarea recomandărilor care ar crea premise pentru o tranziţie a Republicii 

Moldova spre o dezvoltare sustenabilă şi economie circulară. Semnificaţia teoretică a tezei constă în 

abordarea problemelor de mediu prin prisma teoriei economice, spre deosebire de abordarea lor 

tradițională prin prisma studiilor cu conţinut ecologic, geografic şi managerial.  Valoarea aplicativă a 

tezei se referă la prezentarea de propuneri în vederea ameliorării statisticii naţionale în domeniul 

mediului; recomandări de utilizare a instrumentelor economice de reglementare ecologică în Republica 

Moldova; determinarea gradului de eficiență a utilizării resurselor în Republica Moldova prin calcularea 

volumului de materiale naturale consumate în producerea unei unități din PIB; propunerea unui set de 

recomandări ce ţin de preîntâmpinarea sau minimizarea cantităţii de deşeuri generate de gospodăriile 

casnice, de întreprinderi şi de administraţiile publice, precum şi recomandări în domeniul reciclării 

deşeurilor şi a perfecţionării cadrului instituţional.  Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele 

cercetării din cadrul tezei de doctor au fost acceptate spre implementare în activitatea Ministerului 

Mediului al Republicii Moldova, Inspectoratului Ecologic de Stat, ele fiind confirmate prin certificat de 

implementare. 
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ANNOTATION 

 Bahnaru Aurelia, „Improving economic mechanism of ecological regulation: the case of 

Moldova”, PhD thesis in view of granting PhD degree in Economics,  specialty 521.01. Theory and 

Economic Policy.  Chișinău, 2016. 

 

 The structure of the thesis includes: introduction, 3 chapters, conclusion, recommendations, and 

bibliography that comprises 197 titles, 17 annexes, 135 pages of basic text, 47 tables, 51 figures and 1 

picture. The results are published in 24 scientific papers. 

 Keywords: green economy, sustainable development, circular economy, ecological footprint, 

biocapacity, recycling, P-S-R model, environmental well-being, productivity of natural resources, 

consumption of materials, economic and ecological indicators, waste market, demand for waste, supply of 

waste. 

 Field of research: Theory and Economic Policy. 

 The purpose of the research: Merging into a coherent system  the theoretical and methodological 

framework which underline the impact of growth on the environment, economic indicators which reflect 

these impacts and economical instruments of regulation , which would allow the transition of Moldova to 

a sustainable and circular  model of development. 

 The objectives of research: Carrying out a critical analysis and methodological arsenal 

systematization of the theoretical framework that describes the relation between economic growth and 

environment;  systematize methodological arsenal regarding research of the relationships "economy-

ecology": basic categories, regularities and research methods; selecting composite statistical indicators 

that allow an empirical analysis of the state of the global environment; determining status, gaps and ways 

to improve environmental indicators in Moldova;  making of a synthesis of environmental regulation 

level in Moldova; recommendation of policy measures necessary for the transition to a more sustainable 

and circular model of development in the Republic of Moldova by creating the market for waste 

management services.  

 The scientific novelty and originality of the work lies in: launching a new theoretical approach – 

„economic and ecological approach”; highlighting gaps in the information base that characterize natural 

resources and the environment in the Republic of Moldova including the recomandation of economical – 

ecological indicators which will lead our economy to a more sustainable model; propose a methodology 

for calculation and assessment of natural resource productivity in Moldova; regulate ecological 

relationships through the model „Pressure - State – Response”; propose to create a market for waste 

management, make a functional analysis of the factors that influence the market and recommend a set of 

measures necessary for this market creation and regulation.  

 The important scientific problem solved consists in “framing” environmental issues into the 

research field of economic theory through a new theoretical approach by applying specific statistical 

indicators and selecting economic instruments for environmental regulation that create prerequisites 

forsustainable development of the Republic of Moldova. 

 The theoretical significance of the thesis is to address environmental issues through the prism of 

economics, unlike their traditional approach through the researches based on  ecological, geographical 

and managerial containing.  

 The practical significanc: consists in presenting proposals to improve national environmental 

statistics; recommendations for use of economic instruments of ecological regulation in Moldova; 

determining the degree of resource efficiency in Moldova by calculating the volume of natural materials 

consumed in the production unit of GDP; proposing a set of recommendations related to preventing or 

minimizing the amount of waste generated by households, businesses and public administrations, as well 

as recommendations waste recycling and improving the institutional framework . 

 Implementation of scientific results: the research results of the PhD thesis were accepted for 

implementation in the work of the Ministry of Environment of the Republic, the State Ecological 

Inspectorate, as they are confirmed by certificate of implementation. 
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АННОТАЦИЯ 
Бахнару Аурелия, „Совершенствование экономического механизма экологического 

регулирования: на примере Республики Молдова”, диссертация на соискание ученой 

степени доктора наук в области экономики, специальность 521. 01. Экономическая теория и 

экономическая политика. Кишинев, 2016. 

 Структура работы: введение, 3 главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 

197 наименований, 17 приложения, 135 страниц основного текста, 47 таблицы, 51 фигуры и 1 

рисунок. Результаты исследования опубликованы в 24 научных работах. 

 Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, безотходная экономика, 

экологический след, биоемкостъ, переработка, модель P-S-R, экологическое благополучие, 

производительность природных ресурсов, потребление природных материалов, экономико-

экологические показатели, рынок услуг по управлению отходами, спрос на отходы, предложение 

отходов. 

 Область исследования: Экономическая теория и экономическая политика. 

 Цель исследования: Сливание в целостную структуру теоретико-методологической 

системы, характеризующие влияние роста на окружающую среду, экономические показатели, 

отражающие воздействие инструментов регулирования экономики, которые позволили бы переход 

Молдовы к модель устойчивого и круговова развития. 

 Задачи исследования: критический анализ и систематизация теоретико-

методологического арсенала, отражающего взаимосвязь экономического роста и состояния 

окружающей среды; систематизация методологического арсенала, который может быть применен 

в исследованиях отношений «экономика-экология»: основных категории, закономерностей и 

методов исследования; выбор композитных статистических показателей, обеспечивающих 

эмпирический анализ состояния окружающей среды в глобальном масштабе; определения статуса, 

пробелы и пути улучшения экологических показателей в Молдове; осуществление синтеза 

экономических инструментов экологического регулирования и их применение в экологической 

политике; анализ состояния и степени экологического регулирования в Молдове; рекомендация 

необходимых политик для перехода к модели устойчивого развития в Республике Молдова путем 

формирования рынка услуг по управлению отходами. 

 Научная новизна и оригинальность работы: выделения нового теоретического подхода – 

„эконологическии подход”; выделение пробелов в информационной базе  характеризующей 

природные ресурсы и окружающую среду в Республике Молдова; расчет производительности 

природных ресурсов в Молдове в том числе предложение экологических и экономических 

показателей, которые будут направлять экономику к устойчивому развитию; оценка 

продуктивности природных ресурсов на основанние существующих методологий с целью 

определения их эффективности; использование модели „Давление - Состояние – Реакция” для 

регулирования экологических отношений;  рекомендации по созданию рынка услуг по 

управлению отходами, выделение влияющих факторов а также комплекс мер, необходимых для 

его регулирования. Научная проблема решенная в работе: включение экологических проблем в 

область исследования экономической теории, используя новый теоретический подход, применяя 

специфические статистические показатели, осуществляя выбор экономических инструментов 

экологического регулирования, что создает предпосылки для устойчивого развития Республики 

Молдова. Теоретическая значимость: заключается в решении экологических проблем через 

призму экономической теорий, в отличие от своего традиционного подхода посредством 

исследованиях с экологическим, географическим и управленческим содержанием.  Практическая 

значимость: предложений по совершенствованию национальной экологической статистики; 

рекомендации по использованию экономических инструментов экологического регулирования в 

Молдове; определение степени эффективности использования ресурсов в Молдове; рекомендаций 

касающихся предотвращения или минимизации количества отходов. Реализация научных 

результатов:результаты исследований были приняты к реализации в работе Министерства 

охраны окружающей среды Республики, Государственной экологической инспекции, которые 

были подтверждены сертификатом реализации.  
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INTRODUCERE  
 Actualitatea şi importanţa temei de cercetare. Ştiinţa economică se preocupă de 

alocarea optimală a resurselor economice relativ rare. Dat fiind faptul că 40% din activitatea 

economică se bazează pe produse şi procese provenite din mediul ambiant, resursele de mediu 

devin parte componentă a resurselor economice. 

 Până nu demult ele nu intrau în categoria celor rare, actualmente, însă,  situaţia s-a 

schimbat cardinal. În ultimii 50 ani PIB mondial s-a amplificat de 7 ori şi asistăm la o creştere 

spectaculoasă a populaţiei - de la 3 la 7 mlrd. oameni, ei consumând o cantitate sporită de bunuri 

şi resurse naturale. Ca urmare, consumul de apă a sporit de 9 ori, iar consumul de energie – de 16 

ori. A crescut cu 1,4 mld. numărul creatorilor de metan - a vitelor cornute mari, ce contribuie, 

prin eliminarea bioxidului de carbon, la dispariţia rapidă a organismelor vii. Utilizarea activă a 

suprafeţelor terestre în diverse activităţi economice amplifică procesele de eroziune a solurilor de 

15 ori mai rapid decât ar provoca condiţiile naturale. Ca urmare, în ultimii 50 ani circa ¼ din 

soluri, 1/5 din terenurile arabile şi 1/3 din suprafeţele forestiere au fost supuse procesului de 

degradare. Totul aceasta determină faptul că mediul ambiant încetează a fi un spaţiu gratuit şi 

devine un bun rar, iar prin aceasta el se transformă în obiect de analiză economică. 

 Interacţiunea dintre natură şi societate a ajuns la un punct de cotitură când ne-am apropiat 

de limitele planetare de existenţă. Conform cercetărilor lui Röckström [1], omenirea a depăşit 

deja 3 limite planetare de existenţă din 10: pierderea biodiversităţii, schimbările climatice şi 

ciclul de azot. Această situaţie denotă apariţia şi aprofundarea crizei ecologice 

multidimensionale: 

 în domeniul asigurării cu resurse energetice neregenerabile; 

 în domeniul securităţii alimentare, din cauza insuficienţei terenurilor arabile, schimbărilor 

climatice şi a modificărilor genetice a produselor agricole; 

 în domeniul asigurării cu apă potabilă de calitate a unor vaste regiuni; 

 în domeniul menţinerii balanţei de oxigen în urma defrişărilor abuzive; 

  în domeniul păstrării biodiversităţii, ameninţare majoră fiind o nouă extincţie globală.  

Consecinţele utilizării iraţionale şi excesive a resurselor naturale se manifestă în creşterea 

amprentei ecologice în raport cu biocapacitatea globală şi costuri de oportunitate în creştere din 

neutilizarea deşeurilor, pierderile din degradarea mediului ambiant fiind estimate la 7 trln. dolari 

anual. Ca urmare, problematica ecologică devine strâns corelată cu cea economică. 

Deşi în ultimul deceniu Republica Moldova a obţinut unele progrese în stabilizarea 

macroeconomică, situaţia ecologică în majoritatea localităţilor ţării este tensionată. Cel mai 
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semnificativ impact al activităţii umane este poluarea excesivă a râurilor mici şi a apelor  

freatice, defrişările ilicite în ariile naturale protejate şi pădurile comunale, stocurile mari de 

pesticide păstrate în depozite deteriorate, gunoiştile neautorizate.  

În Strategia Naţională  de Dezvoltare „Moldova 2020” se recunoaşte că problemele de 

mediu reprezintă una din cauzele dezvoltării economice deficiente, viziunea strategică pe termen 

mediu şi lung fiind bazată pe reconcilierea necesităţii de dezvoltare economică accelerată cu 

protecţia mediului în conformitate cu standardele europene. Ca urmare, au fost elaborate mai 

multe acte normative, printre cele mai importante fiind  Strategia de Mediu a Republicii 

Moldova pentru anii 2014-2023 (aprobată prin HG nr.301 din 24.04.2014), Strategia Energetică 

a Republicii Moldova până în anul 2030 (aprobată prin HG nr. 102 din 05.02.2013), Programul 

Naţional de Asigurare a Securităţii Ecologice (aprobat prin HG nr. 304 din 17.03.2007), 

Strategia de Gestionare a Deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 (aprobată 

prin HG nr.248 din 10.04.2013). Totodată, au fost şi sunt în derulare o serie de proiecte din 

cadrul programului „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”: Reforma fiscală de mediu, 

Dezvoltarea economiei verzi, Elaborarea politicilor de consum şi producţie durabilă, Guvernarea 

deşeurilor, Crearea stimulentelor de piaţă pentru produsele ecologice, Achiziţii publice durabile, 

Ecologizarea IMM-urilor, Producerea pură şi eficienţa resurselor, Promovarea agriculturii 

ecologice, Evaluarea impactului de mediu. 

Totul aceasta denotă atenţia factorilor de decizie faţă de dezvoltarea economică 

sustenabilă, bazată pe stabilirea unor relaţii eficiente şi durabile între domeniul economic şi cel 

ecologic şi, totodată, actualitatea efectuării studiilor în această arie de cercetare. 

Gradul de studiere a temei investigate. Investigaţia concepţiilor privind binomul 

„economie-ecologie” a început cu contribuţiile reprezentanţilor abordării clasice, care au 

conceput  factorul natural ca origine a bogăţiei (Fr.Quesnay) şi care au înaintat ipoteza limitei 

mediului natural pentru creşterea demografică (T.Malthus) şi creşterea economică (D.Ricardo). 

Din cadrul abordării neoclasice autorul tezei a menţionat contribuţiile lui A.Marshall şi A.Pigou 

cu referinţă la „economiile externe” şi „externalităţi” şi s-a axat pe varianta neoclasică modernă 

în problematica de mediu – „economia mediului”, reprezentată de  N.Hanley, J. Shogren, 

B.White, a căror contribuţii majore au fost conceptul de valoare economică totală a bunurilor de 

mediu, circuitul economico-ecologic şi conceptul de optim econologic (de poluare). 

Studierea lucrărilor de speţă neokeynesistă a permis de a evidenţia autorii şi lucrările care 

au investigat conflictul dintre creşterea economică şi sustenabilitatea ecologică: R.Carson, 

B.Commoner, P.Ehrlich, W.K.Kapp. În plus, au fost evidenţiate ideile alarmiste privind 
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conflictul menţionat (D.H.Meadows, A.Meserovici, E.Pestel, J.Timbergen, A.Wijkman, 

J.Rockstrom) şi cele conciliatoare (cercetătorii de la Institutul economiei mondiale din Kiel, 

I.Simon,  H.Kahn). 

Ulterior s-a purces la investigarea multitudinii de concepte eterodoxe privind 

interacţiunea dintre relaţiile economice şi cele ecologice. Printre cele mai importante au fost 

considerate următoarele: conceptul economiei ecologice (reprezentat de N.Georgescu-Roegen, 

H.T.Odum, R. Constanza); concepţia dezvoltării durabile, dezvoltată prin contribuţiile 

membrilor Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii şi a lui L.Brown; concepţia 

economiei circulare, propuse de membrii Fundaţiei Ellen McArthur; concepţia economiei verzi 

(reprezentată de M. Aglietta şi T.Brand) şi concepţia economiei albastre (reprezentată de 

G.Pauli). 

În calitate de suport teoretico-ştiinţific pentru cercetarea efectuată au servit şi 

investigaţiile la tema cercetată ale autorilor din Republica Moldova, şi anume: P.Bacal, 

V.Zubarev, O.Cazanţeva, T.Constantinova, A.Ursu, I.Rusandu, G.Gâlcă, I.Cebotaru, 

A.Capcelea, A.Cibotareva, M.Mâtcu, S.Florea, I.Raboşapca, M.Stoican.    

Analiza minuţioasă şi critică a surselor bibliografice şi a bazelor de date, efectuată de 

autorul tezei, i-a permis de a  concluziona că în Republica Moldova conceptele teoretice cu 

caracter economico-ecologic nu se bazează pe un fundal empiric solid şi nu sunt urmate de 

politici de mediu coerente. Aceasta a permis formularea scopului cercetării. 

Scopul cercetării constă în îmbinarea într-un sistem coerent, a cadrului teoretico-

metodologic ce caracterizează impactul creşterii economice asupra stării mediului, a indicatorilor 

economici care reflectă acest impact şi a instrumentelor de reglementare economică, care ar permite 

tranziţia Republicii Moldova la un model de dezvoltare sustenabil şi circular. 

 Obiectivele cercetării. Scopul trasat al cercetării a determinat obiectivele investigaţiei 

efectuate: 

1 Efectuarea unei analize critice a cadrului teoretic ce descrie raportul dintre creşterea 

economică şi starea mediului ambiant;  

2 Sistematizarea arsenalului metodologic care poate fi aplicat în cercetarea relaţiilor 

„economie-ecologie”: a categoriilor de bază, a legităţilor şi a metodelor de cercetare; 

3 Selectarea indicatorilor statistici compoziţi care permit efectuarea unei analize empirice a 

stării mediului ambiant la nivel global;  

4 Determinarea stării, lacunelor şi modalităţilor de perfecţionare a indicatorilor de mediu în 

Republica Moldova; 
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5 Efectuarea unei sinteze a instrumentelor economice contemporane de reglementare, 

aplicate la politicile de mediu; 

6  Realizarea unei analize a stării şi gradului de reglementare ecologică în Republica 

Moldova;  

7 Recomandarea măsurilor de politici necesare tranziţiei spre un model de dezvoltare 

sustenabilă în Republica Moldova prin formarea pieţei serviciilor de gestionare a deşeurilor. 

Domeniul de cercetare. Cercetarea se încadrează în domeniul Ştiinţe sociale şi 

economice, specialitatea ştiinţifică 521.01 Teorie economică şi politici economice. Totodată, ea 

conţine şi elemente de studiu interdisciplinar, dictate de studierea teoretică a binomului 

„economie-ecologie”, de analiza datelor empirice cu referinţa la indicatori din domeniul 

ecologiei, de măsurile de politică economică ce ţin de ameliorarea stării mediului ambiant. 

Structura tezei este dictată de scopul şi obiectivele cercetării şi constă din introducere, 

trei capitole, concluzii şi recomandări generale, bibliografie cu 197 titluri. De asemenea, teza 

include , 47 tabele, 51 figuri, 1 Desen  şi  17 anexe. 

Capitolul 1, Abordări teoretico-metodologice ale relaţiilor „economico-ecologice”, 

reflectă turul de orizont al ideilor şi conceptelor care au fost dedicate studiului raportului 

menţionat, argumentându-se necesitatea delimitării unei abordări teoretice noi, care ar îngloba 

totalitatea teoriilor eterodoxe existente la moment. Sub aspect metodologic au fost structurate 

cele mai noi categorii şi metode care permit efectuarea cercetărilor în problematică economică-

ecologică. 

Capitolul 2, Analiza empirică a stării mediului din perspectiva modelului economic verde 

şi circular, a fost axat pe depistarea unor indicatori compoziţi care caracterizează starea mediului 

cu impact asupra sistemului economic şi pe problemele legate de insuficienţa bazei empirice 

autohtone necesare studiului relaţiilor economico-ecologice, fiind propuse recomandări în 

vederea perfecţionării ei.  

Capitolul 3, Spectrul de instrumente ce facilitează tranziţia ecologică spre o economie 

verde şi circulară, a sintetizat instrumentele economice ale politicii de mediu. În baza Indicelui 

Dezvoltării Durabile a Societăţii 2014, dimensiunea Bunăstarea Mediului, a fost investigată 

starea şi nivelul de reglementare a problemelor de mediu în Republica Moldova prin intermediul 

modelului P-S-R. Deoarece problemă stringentă pentru ţara noastră este problema deşeurilor, a 

fost lansată ideea formării pieţei serviciilor de gestionare a deşeurilor, au fost examinaţi factorii 

care ar putea influenţa cererea şi oferta pe această piaţă, fiind propus şi un set de recomandări în 

vederea formării şi reglementării ei. 



13 

 

Suportul teoretico-ştiinţific şi metodologic al lucrării. În calitate de suport teoretico – 

ştiinţific au servit concepţia dezvoltării durabile, concepţia economiei circulare şi concepţia 

economiei verzi. Recomandările privind formarea pieţei serviciilor de gestiune a deşeurilor s-au 

bazat pe teoria microeconomică a funcţionării pieţei şi reglementării ei de către stat. 

Suportul metodologic l-a constituit abordarea sistemică de cercetare, sistemul economic 

fiind conceput ca subsistem deschis al ecosistemului. Autorul tezei a operat cu categorii specifice 

cu conţinut economico-ecologic: servicii ecologice, amprentă ecologică, indicatori compoziţi de 

mediu, productivitatea resurselor naturale, deşeuri. Pe lângă metodele tradiţionale de cercetare 

economică ( abstracţia ştiinţifică, analiză, sinteză, comparaţie, inducţie, deducţie) a fost aplicată 

metoda SWOT şi modelul P-S-R (presiune – stare - răspuns). 

Baza informaţională folosită în procesul elaborării tezei de doctorat a cuprins 

bibliografia de specialitate la tematica tezei, analiza de conţinut a documentelor oficiale (acte 

normative, convenţii internaţionale la care Republica Moldova este parte, strategii, programe), 

materialele Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, Ministerului Mediului, 

Inspectoratului Ecologic de Stat, datele analitice ale Expert-Grupului din RM,  baza de date 

Eurostat, surse de date statistice și socio-economice ale OCDE și Global Footprint Network, 

inclusiv portalul on-line a datelor statistice Material Flow Data cu privire la fluxul de materiale 

consumat per regiuni și alte surse ce vizează subiectele de cercetare la tema tezei. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată prin cercetarea efectuată constă în  

încadrarea problemelor ecologice în câmpul de cercetare a teoriei economice prin intermediul 

unei noi abordări teoretice, prin aplicarea unor indicatori statistici specifici, prin selectarea 

instrumentelor economice de reglementare ecologică, prin lansarea recomandărilor care ar crea 

premise pentru o tranziţie a Republicii Moldova spre o dezvoltare sustenabilă şi economie 

circulară. 

Semnificaţia teoretică  a lucrării constă în abordarea problemelor de mediu prin prisma 

teoriei economice, spre deosebire de abordarea lor tradițională prin prisma studiilor cu conţinut 

ecologic, geografic şi managerial. O asemenea abordare permite combinarea circuitului 

economic cu circuitul economico-ecologic, considerarea reducerii amprentei ecologice ca scop al 

politicii economice, examinarea unei piețe emergente importante pentru o economie circulară – 

piaţa serviciilor de gestiune a deșeurilor. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în următoarele: 

 Propunerea unei noi şi distincte abordări teoretice – „abordarea econologică”; 
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 Depistarea lacunelor în baza informaţională ce caracterizează resursele naturale şi starea 

mediului în Republica Moldova şi propunerea unui sistem de indicatori economico-ecologici 

care ar orienta economia spre o dezvoltare sustenabilă; 

 Evaluarea, în baza unor metodologii existente, a productivităţii resurselor naturale în 

Republica Moldova în vederea determinării eficienţei utilizării lor; 

 Determinarea stării şi a gradului de reglementare a relaţiilor ecologice în Republica 

Moldova prin aplicarea modelului P-S-R (Presiune – Stare - Răspuns); 

 Argumentarea necesităţii existenţei în Republica Moldova a unei noi pieţe – piaţa 

serviciilor de gestionare a deşeurilor, efectuarea analizei funcţionale a factorilor care o 

influenţează şi recomandarea setului de măsuri necesare în vederea formării şi reglementării ei. 

Valoarea aplicativă a lucrării se confirmă prin: 

 Propuneri de ameliorare a statisticii naţionale în domeniul mediului; 

 Recomandări de utilizare a instrumentelor economice de reglementare ecologică în 

Republica Moldova; 

 Determinarea gradului de eficienţă a utilizării resurselor în Republica Moldova prin 

calcularea volumului de materiale naturale consumate în producerea unei unități din PIB; 

 Propunerea unui set de recomandări ce ţin de preîntâmpinarea sau minimizarea cantităţii 

de deşeuri generate de gospodăriile casnice, de întreprinderi şi de administraţiile publice; 

 Propunerea recomandărilor în domeniul reciclării deşeurilor şi a perfecţionării cadrului 

instituţional. 

Cuvinte cheie: ecomomie verde, dezvoltare durabilă, economie circulară, amprenta 

ecologică, biocapacitate, decuplare, reciclare, modelul Presiune-Stare-Răspuns, bunăstarea 

mediului, productivitatea resurselor naturale, consumul de materiale, indicatori economico-

ecologici, contabilitatea de mediu, piaţa deşeurilor, cererea şi oferta de deşeuri. 

Aprobarea rezultatelor cercetării. Rezultatele ştiinţifice obţinute pe parcursul realizării 

demersurilor teoretico-aplicative asociate elaborării tezei de doctorat au fost prezentate şi 

discutate în cadrul unor manifestări ştiinţifice precum: 1. Conferința internațională"Mediul şi 

schimbarea climei : de la viziune la acţiune", Chişinău, 5-6 iunie 2015; 2. Raportul Național 

pentru Conferința ONU privind Dezvoltarea Durabilă 2012, Rio+20, Chișinău; 3. Proiectul 

privind efectuarea unui studiu reprezentativ al căilor de îmbunătățire a infrastructurii de 

salubrizare și de colectare selectivă a deșeurilor în raionul Strășeni, finanțat din FEN și 
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implementat de AO “Asociația pentru Valorificarea Deşeurilor”, finalizat cu publicarea a 2 

monografii colective. 

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării la tema tezei sunt publicate în 24 lucrări 

ştiinţifice cu un volum total de 18,6  coli de autor. 
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1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE RAPORTULUI ECONOMIE-

ECOLOGIE 

Ţările lumii în măsură mai mare sau mai mică se obligă să participe cît mai activ în 

procesul de sustenabilizare a tuturor proceselor economice şi de mediu. Respectiv, succesul 

acestor acţiuni este posibil doar în cazul în care economia şi mediul vor fi mereu studiate în 

paralel, astfel încât orice proces economic va lua în consideraţie potenţialul natural existent. 

1.1. Evoluţia concepţiilor teoretice privind raportul  „economie-ecologie” 

Evoluţia concepţiilor privind binomul „economie-ecologie” reflectă o serie de abordări şi 

concepţii propuse şi dezvoltate de reprezentanţii diferitor şcoli şi curente, care reprezintă o filă 

importantă în istoria gândirii economice. În acest subcapitol autorul va încerca să evidenţieze 

aceste abordări şi concepţii şi, din constelaţia haotică a concepţiilor teoretice contemporane 

privitor la subiectul studiat, să creeze un sistem al viziunilor teoretice privind interrelaţia dintre 

creşterea economică şi sustenabilitatea ecologică. 

Chiar de la începuturile civilizaţiei umane comportamentul omului faţă de natură şi 

mediul înconjurător s-a dovedit a fi agresiv, această agresivitate fiind consfinţită chiar de 

Vechiul Testament. Astfel, istoricul Lyn White reţine următorul pasaj din documentul amintit: 

"Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după Chipul Nostru, după asemănarea noastră; el să 

stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate 

tîrîtoarele care se mişcă pe pămînt" (Facerea 1:26). Deci, ideea concluzivă pe care citatul o 

dezvoltă este următoarea: prin însuşi actul Facerii, omul a fost "abilitat" să fie stăpîn asupra 

Naturii şi să o exploateze în mod liber, pentru propria sa bunăstare [2, p.8].  

Abordarea clasică 

În perioada pre-industrială (până la 1850), creşterea economică era concepută ca element 

al dezvoltării economice, ea presupunând interacţiunea continuă cu mediul natural şi cel social. 

Aceasta o denotă conceptul-cheie al teoriilor predominante din acea epocă – conceptul de 

reproducţie. Contribuţiile cele mai semnificative ce ţin de relaţia economie-ecologie, din cadrul 

acestei abordări, le considerăm următoarele: 

Tabelul 1.1. Contribuţiile teoretice în investigarea relaţiei „economie-ecologie”: 

abordarea clasică 

Reprezentanţi Conţinutul contribuţiilor 

Fiziocraţii: 

 Fr. Quesnay 

„Tableau 

economique”,  

(1758) 

[3, p.98-130] 

Rolul factorului natural asupra dezvoltării economice a fost examinat prin prisma 

primatului agriculturii ca ramură a activităţii economice: întrucât pământul furnizează 

bunuri atât pentru alimentaţie, cât şi materie primă pentru activitatea manufacturieră, 

agricultura produce indirect toate celelalte bunuri. Prin aceasta ea este unica ramură 

productivă, toate celelalte ramuri fiind, sub aspectul creării bogăţiei, sterile. „Anume 

bogăţiile permanent reproduse în agricultură stau la baza formării celorlalte forme de 



17 

 

bogăţie, menţiona Fr. Quesnay, asigură ocuparea în cadrul totalităţii profesiilor, 

contribuie la creşterea comerţului şi bunăstării populaţiei, pune în mişcare industria şi 

susţine prosperitatea naţiunii”.  

Deci, anume factorul natural se află la originea bogăţiei ţării, economia fiind supusă 

legilor naturii. De la fiziocraţi pornesc izvoarele ingineriei forestiere, orientată spre 

determinarea nivelului de dobândire a lemnului din păduri care ar garanta reproducerea 

acestora. 

 

T.Malthus 

 

„An Essay on 

the Principle of 

Population”, 

(1817) 

[4, p.9-22] 

 A fost lansată ideea confruntării între creşterea demografică (creşterea populaţiei în 

progresie geometrică) şi limitele mediului natural (creşterea mijloacelor de subzistenţă 

în progresie aritmetică): „Fiecare om se naşte într-o lume deja ocupată, dacă familia sa 

nu-l poate hrăni sau dacă societatea nu are nevoie de munca lui. La marele banchet al 

naturii el nu are un tacâm. Natura îi ordonă să plece şi nu întârzie să execute, ea însuşi, 

acest ordin”. Malthus vedea  cauza acestei disproporţii, în primul rând, în existenţa 

limitelor naturale, dat fiind faptul că suprafeţele cultivabile sunt limitate, şi în al doilea 

rând, în restricţia economică, generată de acţiunea legii fertilităţii descrescânde a 

solului. În asemenea mod factorul natura a devenit parte componentă a factorilor ce 

influenţează posibilităţile de creştere economică. 

 

D.Ricardo 

 

„The Principles 

of Political 

Economy and 

Taxation”, 

(1817) 

[5, p.85-95] 

A fost demonstrat că renta funciară nu este un dar al naturii, cum considerau fiziocraţii, 

ci un rezultat al insuficienţei loturilor fertile: „Numai pentru că pământul nu este 

nelimitat în cantitate şi uniform în calitate şi pentru că, odată cu creşterea populaţiei se 

cultivă pământ de calitate inferioară sau situat mai puţin avantajos, pentru folosirea sa 

se plăteşte renta”. Creşterea populaţiei antrenează utilizarea pământurilor tot mai puţin 

fertile, acestea generând tendinţa de creştere a rentei funciare. Ricardo a manifestat 

pesimism în privinţa perspectivelor dezvoltării sistemului economic pe termen lung, 

dat fiind faptul că, în condiţiile creşterii salariilor nominale şi ale rentelor funciare 

profiturile, din care se efectuează investiţiile, vor scădea, determinând stagnarea 

activităţii economice. Deci, şi în opinia lui Ricardo factorul natural este parte 

componentă a factorilor ce influenţează posibilităţile de creştere economică. 

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate 

Mijlocul secolului XIX este marcat de apariţia termenului „ecologie”. Cel care pentru 

prima dată l-a aplicat a fost biologul german, profesorul la Universitatea din Sena E. H. Haeckel. 

În lucrarea ”Studiul interacţiunilor dintre organismele vii şi ambiant şi organismele vii între ele 

în condiţii naturale”(1866), el a definit ecologia “drept totalitatea ştiinţei relaţiilor organismului 

cu mediul, in sens larg -  toate condiţiile de existenţa” [6]. Ulterior conţinutul acestui termen a 

fost dezvoltat de către discipolul lui Haeckel, Ch. Darwin în lucrările “Originea 

speciilor” (1859) şi  şi “Descendenţa omului” (1871), în care a formulat două idei fundamentale 

ale ecologiei moderne: influenţa mediului asupra speciilor vii şi apartenenţa speciei umane la 

lumea naturală [6]. 

Contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei ecologice a fost teoria biosferei şi noosferei 

a savantului rus V.I.Vernadsky [7, p.4-5]. 
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Tabelul 1.2. Teoria biosferei şi a noosferei a lui V.I.Vernadsky 

Substanţa biosferei, în opinia lui V.Vernadskzy, constă din 7 părţi naturale diferite: 1) 

comunitatea organismelor vii, substanţei vii; 2) substanţa creată şi transformată de viaţă, substanţa 

biogenă înzestrată cu un potenţial puternic de energie, însă neactivă din punct de vedere biologic; 3) 

substanţa, în formarea căreia substanţa vie nu participă, substanţa moartă; 4) substanţa biologică moartă, 

formată concomitent de organismele vii şi procesele fizico-chimice paralele, care prezintă sisteme 

dinamice echilibrate (aproape toată apa biosferei, petrolul, solul, scoarţa ventilată etc.); organismele joacă 

aici rolul de frunte; 5) substanţa care se află în stare de dezintegrare radioactivă; 6) atomii dispersaţi, care 

se formează din substanţa pământului sub influenţa razelor cosmice; 7) substanţa de provenienţă cosmică. 

După Vernadscky, substanţa vie în principal constituie doar 0,01-0,02% după greutate din substanţa 

biosferei. Însă din punct de vedere geologic, ea prezintă puterea cea mai mare în biosferă, determină toate 

procesele ce au loc în ea, dezvoltă o energie liberă foarte mare. Astfel, substanţa vie a planetei şi 

substanţa moartă (migrarea compuşilor şi elementelor chimice) constituie un sistem unitar al planetei şi 

cosmosului care are o direcţie progresivă şi este ireversibil. 

O etapă nouă în dinamica biosferei este noosfera. Cu apariţia omului pe Pământ, care face parte 

din substanţa vie, învelişul specific al Pământului – biosfera – începe a se transforma. Intensitatea 

transformării creşte pe parcursul acumulării cunoştinţelor ştiinţifice. Dintre funcţiile noosferei se 

evidenţiază cele ce servesc pentru păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii, pentru bunăstarea omului. Aceste 

funcţii sunt examinate de ecologia umană. 

Sursa: Generalizat de autor în baza sursei [7, p.4-5]. 

Abordarea neoclasică 

Obiectivul economiei neoclasice a fost de a demonstra superioritatea economiei de piaţă 

ca tip de organizare socială prin aplicarea unui instrumentar sofisticat de cercetare – cel 

matematic. Acest scop a fost realizat începând cu primii marginalişti, îndeosebi S.Jevons şi 

L.Walras, şi continuat prin modelele sofisticate elaborate de E.Malinvaud, K.Arrow şi G.Debreu. 

Reprezentarea funcţionării sistemului economic prin intermediul funcţionării pieţei a 

necesitat exprimarea activităţii economice sub formă monetară, ce a redus multiplele dimensiuni 

ale activităţii economice la o reprezentare unidimensională, omogenă. Ca urmare, această 

abordare reductivă a decupat procesul de dezvoltare economică din contextul său ecologico-

social, variabilele ecologice şi sociale fiind considerate exogene, constante, autonome faţă de 

activitatea economică. 

În plus, focalizarea teoretică asupra funcţiei de producţie a constituit o ruptură 

fundamentală cu procesul de reproducţie, ruptura purtând un caracter dublu: 

 schimbarea obiectivului de reproducere cu cel de producere; 

 reducerea activităţii economice productive la funcţia de producţie neoclasică, care 

operează doar cu factorii de producţie capital şi muncă, factorul natural fiind eliminat din 

teoria producţiei şi conceput doar în calitate de spaţiu/loc în care se desfăşoară activitatea 

economică.  
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Totuşi, în rândul neoclasicilor au fost şi unii care au privit relaţia economie-mediu sub 

aspectul recunoaşterii impactului economic asupra mediului natural. Ne referim, în primul rând, 

la A.C.Pigou, care a operat cu noţiunea de „externalităţi” – consecinţe care apar din producţia 

sau consumul de bunuri şi servicii ce afectează terţe părţi şi pentru care nu se plătesc 

compensaţii. În lucrarea The Economics of Welfare (1920) [8], Pigou a lansat ideea aplicării 

taxelor în vederea corecţiei eşecurilor pieţei şi aplicării principiului „poluatorul plăteşte”, idee 

criticată ulterior de R.Coase. În lucrarea The Problem of Social Cost (1960) [9], Coase a 

menţionat că în urma acordului încheiat între poluator şi păgubaş se atinge, automat, un optim 

social al producţiei şi poluării.  Astfel, în cazul când drepturile de proprietate aparţin 

poluatorului, externalităţile sunt compensate de acesta, fapt ce conduce la reducerea volumului 

de producţie şi poluare la nivelul în care profitul net marginal al producătorului se egalează cu 

externalităţile marginale pe care acesta trebuie să le compenseze. Dacă drepturile de proprietate 

de deţine păgubaşul, acesta efectuează plăţi, compensându-i poluatorului volumul de producţie 

până la nivelul optimului social. 

În prezent, prin cercetările Association of Environmental and Resource Economists, 

abordarea neoclasică contemporană, axată pe studierea problemelor ambientale, se prezintă sub 

forma economiei mediului. Informaţiile şi cercetările relevante în domeniu sunt prezentate în 

revistele Journal of the Association of Environmental and Resource Economists (JAERE) 

[10] şi Review of Environmental Economics and Policy (REEP) [11]. 

Prin aplicarea categoriilor şi instrumentarului de analiză microeconomică, economia 

mediului s-a evidenţiat prin următoarele contribuţii teoretice mai importante: conceptul bunurilor 

de mediu ca bunuri relativ rare (ce le transformă în obiecte ale analizei economice), conceptul 

valorii economice totale a bunurilor de mediu, conceptul de internalizare a externalităţilor de 

mediu, conceptul de optim econologic. 

Tabelul 1.3. Optimul econologic în abordarea neoclasică 

Optimul econologic s-a propus a fi determinat din compararea costurilor şi beneficiilor legate de 

poluarea mediului. Deoarece orice proces de producţie şi consum este urmat de un careva nivel de 

poluare, devine necesar a găsi un nivel optim de poluare. Observaţiile empirice efectuate au demonstrat că 

evoluţia în timp a costurilor acţiunilor antipoluante implică o reducere a cantităţii  materialelor poluante, 

inclusiv beneficiile obţinute din acţiunile de reducere a gradului de poluare. Ca urmare, evoluţia costului 

total pentru activitatea antipoluantă în funcţie de gradul poluării este descrisă printr-o curbă de formă 

exponenţială, iar evoluţia beneficiului total pentru activitatea antipoluantă este descrisă printr-o curbă de 

formă logaritmică sau semilogaritimică (Figura.1.1).  

Graficul propus serveşte la determinarea nivelului optim a poluării. Avantajele maxime se pot obţine 

in punctul Xo de pe abscisă. În acest punct diferenţa dintre beneficiul total obţinut şi costul total al 

activităţilor antipoluante este maxim. Limita maximă până la care devine raţional de a efectua cheltuieli 
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pentru înlăturarea poluării este punctul X1, unde costul total devine egal cu beneficiul total. Dincolo de 

acest punct, orice efort suplimentar generează pierderi. 

Sursa: Generalizat de autor în baza [12] 

 

Fig.1.1 Expresia grafică a optimului econologic 

Sursa. [12] 

 La nivel macroeconomic s-a trecut de la modelul fluxurilor economice circulare la 

circuitul economico-ecologic.  

 

Fig.1.2. Circuitul economico-ecologic 

Sursa [13, p.74] 

Macroeconomia tradiţională analizează sistemul economic sub aspectul activităţilor de 

producţie, schimb şi consum a bunurilor şi serviciilor, modelându-l sub forma unui flux real al 

bunurilor şi factorilor de producţie şi al unui flux monetar al veniturilor şi cheltuielilor. În 

această abordare economia este concepută ca un sistem închis şi auto-suficient. În realitate, însă, 

activitatea economică este dependentă de resursele naturale şi, la rândul său, are un impact 

asupra mediului ambiant sub forma poluării şi deşeurilor. Ca urmare, ea nu mai poate fi privită 
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ca un sistem izolat şi autoreglabil, ci ca un subsistem integrat într-un sistem mai vast – 

ecosistem, ce denotă Figura 1.2. 

Ca susţinători a acestei abordări,  N.Hanley, J.Shogren şi B.White, prin lucrarea 

 “Environmental Economics in Theory and Practice”, abordează ineficienţa pieţei în capacitatea 

de alocare eficientă a resurselor. Potrivit lor, piaţa eşuează în momentul în care aceasta nu poate 

aloca resursele limitate pentru a asigura un nivel înalt al bunăstării sociale [14, p.42].  

Autorii prezintă statul drept cel mai sigur regulator prin aplicarea de politici şi strategii 

adecvate, prin stabilirea de instrumente economice şi juridice în vederea protecţiei mediului la 

nivel micro şi macroeconomic. Idei similare au fost prezentate şi în lucrările lui J R Kahn [15], D 

Chapman [16], Field [17]. 

Abordarea neokeynesistă şi controversele privind creşterea economică 

 Pe parcursul anilor 1950-1970 pătrunderea pe pieţele occidentale a petrolului din ţările 

arabe şi competiţia economico-militară cu ţările socialiste a stimulat o creştere economică 

mondială fără precedent, denumită „glorioşii ani 70”. Totodată, această creştere a avut 

repercusiuni semnificative asupra mediului ambiant. 

Lucrarea care a declanşat prima controversă privind contradicţia dintre creşterea 

economică şi sustenabilitatea ecologică a fost Silent Spring (1962) a lui R.Carson [18]. În ea a 

fost evidenţiat pericolul ecologic pe care îl exercită tipul industrial de dezvoltare, manifestat în 

dispariţia speciilor de floră şi faună şi modificări în lanţul alimentar căruia i se supune şi specia 

umană. 

În 1967, în lucrarea Nederbördens försurning [19], cercetătorul suedez S.Oden a explicat 

mortalitatea crescută a peştilor din mediul acvatic prin influenţa exercitată de substanţele acide 

conţinute în apa de ploaie. El a identificat industriile, în primul rând cele situate în regiunea 

Ruhr, ca responsabile de emanarea poluanţilor în atmosferă (dioxid de carbon, azot). Prin aceasta 

a fost scoasă în evidenţă problema poluării industriale efectuată de către companiile 

transnaţionale. 

Anul 1971 a constituit un an de referinţă pentru criticile aduse contradicţiei dintre 

creşterea economică şi sustenabilitatea ecologică. Biologul american B.Commoner în The 

Closing Circle – Nature, Man and Technology [20, p.1] a lansat ideea că cauza fundamentală a 

crizei ecologice sunt inovaţiile tehnologice, care au condus la apariţia produselor chimice 

sintetice şi abundenţa hidrocarburanţilor. În opinia lui P.Ehrlich, considerat Malthus al epocii 

contemporane, cauza problemei ecologice este creşterea demografică. În lucrarea Population, 
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Ressources, Environment (1970) el a stabilit că utilizarea de către populaţia în creştere rapidă a 

resurselor naturale este peste capacităţile de reabilitare a sistemului ecologic [21]. 

Contribuţie importantă în cercetarea raportului economie-ecologie  a adus-o W.K.Kapp. 

În lucrarea The Open-System Character of the Economy and its Implications (1976)  el a încercat 

să demonstreze că interacţiunea dintre activităţile economice şi contextul lor ecologico-social se 

bazează pe relaţii de cauzalitate circulară cu efect cumulativ [22, pp. 90-105]. Astfel, degradarea 

mediului în urma activităţilor economice şi creşterea inegalităţilor prezintă fenomene 

interdependente, deoarece sărăcia, la fel ca şi bogăţia, este sursa degradării ambientale, aceasta 

din urmă afectând, în primul rând, păturile sărace şi amplificând, prin aceasta, inegalităţile 

sociale. Ca urmare, el a insistat asupra necesităţii de a supune toate politicile de dezvoltare unui 

sistem de indicatori ecologici şi sociali, de a stabili normative ecologice şi sociale peste care şi 

sub care activităţile economice nu ar trebui să se efectueze. Prin abordarea sa, W.K.Kapp s-a 

reîntors la tradiţia studierii condiţiilor de reproducere a sistemului economic în context 

ecologico-social.  

Evoluţia contraverselor referitor la creşterea economică şi poluarea mediului, ulterior a 

evoluat prin lansarea pe de o parte a ideilor alarmiste (D.H.Meadows, Mesarovici – Pestel, A. 

Wijkman, J. Rockstrom), tabelul 1.4 şi pe de altă parte a ideilor de conciliere dintre creşterea 

economică şi sustenabilitatea ecologică (Kuznet, Kahn şi Simon), tabelul 1.5.  

Tabelul 1.4. Idei alarmiste privind  caracterul conflictual dintre creşterea economică şi 

sustenabilitatea ecologică 
Prima alarmă a fost dată în raportul Clubului de la Roma The Limits of Growth, elaborat sub 

conducerea profesorului D.H.Meadows în 1972. Potrivit lui D.H.Meadows, adept al modelului economic 

exponenţial (Figura 1.3 ), dacă se menţin tendinţele actuale de creştere ale populaţiei mondiale, ale 

industrializării, contaminării ambientale, producţiei de alimente şi epuizării resurselor, planeta va atinge 

limitele creşterii în următorii 100 de ani [23, p.23]. Consecinţe ar fi o scădere subită şi incontrolabilă a 

populaţiei şi a capacităţii industriale. Chiar şi în cazul în care rezervele mondiale ar fi multiplicate de 2 

sau 5 ori, rezultatul ar fi doar o întârziere de doar 10-25 de ani până la atingerea crizei.  

                                       
Fig. 1.3.  Modelul creşterii exponenţiale                                          Fig. 1.4. Modelul creşterii organice  

 D.H.Meadows                                                                                           Mesarovici – Pestel  



23 

 

 Singura soluţie ce ar putea elimina criza, în opinia raportorilor, ar fi egalizarea imediată a ratelor 

de natalitate şi mortalitate în toată lumea, încetinirea procesului de acumulare a capitalului şi orientarea 

tuturor investiţiilor exclusiv în direcţia renovării capitalului existent, pentru a-l moderniza în vederea 

folosirii cît mai economicoase a resurselor naturale, egalarea sporului producţiei cu cel al consumului, 

adică o „creştere zero”. Prin conţinutul său, lucrarea Limitele creşterii a creat o serie de dispute, mai cu 

seamă între susţinătorii creşterii economice zero şi a celor ce militau pentru o creştere economică 

pozitivă.  

În 1974 apare raportul Manking at the Turning Point (Omenirea la răspîntie), elaborat de 

A.Mesarovici (SUA) şi E.Pestel (RFG) [24]. Aceşti autori au examinat mai multe scenarii referitor la 

raportul dintre resurse şi consumul acestora, la situaţia ecologică şi capacitatea de autoregenerare a 

mediului, optând, astfel, pentru implementarea şi realizarea unui scenariu mai optimist, denumit “creştere 

organică”. Societatea trebuie tratată ca un organism viu, a cărei creştere cunoaşte, într-o primă etapă, o 

creştere rapidă, exponenţială pentru ca, spre maturitate, să urmeze o plafonare fără a opri funcţionarea 

acestuia (figura 1.4). Această creştere, susţin A.Mesarovici şi E.Pestel, combină optim interesele 

economice cu cele ecologice, ei considerând că fără o creştere economică constantă şi calitativă devine 

imposibilă  realizarea problemei conservării mediului. 

Cel mai recent Raport al Clubului de la Roma, intitulat Falimentarea naturii-negarea limitelor 

planetei (2012), având drept autori suedezii A. Wijkman (co-preşedinte al Clubului de la Roma) şi J. 

Rockstrom, face apel către liderii din ţările bogate, pentru ca aceştia să-şi limiteze dezvoltarea şi să 

permită creşterea nivelului de trai în ţările sărace. Potrivit acestui  raport, o economie bazată pe consumul 

excesiv de resurse nu este una durabilă, respectiv se sugerează necesitatea abandonării PIB-ului drept unic 

obiectiv al creşterii, accentul fiind pus pe un număr restrîns de indicatori ai  bunăstării. La fel se prezintă 

modele alternative de afaceri, cum ar fi trecerea de la produse la servicii sau către o economie circulară 

bazată pe reutilizare, recondiţionare şi reciclare - toate informațiile esențiale pentru dezvoltarea durabilă 

[25].  

Sursa: Generalizat de autor în baza surselor indicate 

Tabelul 1.5. Idei de conciliere dintre creşterea economică şi sustenabilitatea ecologică 
Reprezentanţii Institutului de Economie Mondială din Kiel consideră că „nu există nici un fel de 

legătură între cantitatea de emisii poluante în mediu şi nivelul variaţiilor privind ritmul creşterii 

economice. Potrivit lor, o eventuală deviaţie sau disfuncţionalitate nu este decât un simplu accident, totul 

fiind reglabil, măsurabil şi adaptabil la nevoile umane [26, p.54].  Obiectivul principal constă în a lăsa 

piaţa să exercite rolul său de regulator principal al vieţii economice, de unde rezultă că cu cât creşterea 

economică va fi mai mare, cu atât vor creşte şi şansele de reducere a poluării mediului. 

Conform cercetărilor efectuate, impactul creşterii economice asupra nivelului poluării depinde de 

etapa de dezvoltare, fiind mai mare în fazele incipiente şi mai mică în cele ulterioare. Această idee este 

reprezentată în curba lui Kuznetz (Figura 1.5) [27]. Potrivit acestuia, pot fi delimitate trei etape de 

dezvoltare, reprezentate prin trei cadrane: cadranul I ( economii pre-industriale); cadranul II (economii 

industriale) şi cadranul III (Economii post-industriale). 

Respectiv, în primul cadran economia este dominată de sectorul primar şi, îndeosebi, de agricultură. 

Traseul primar presupune o atragere mai mare de resurse în cazul în care mediul ambiant are capacitatea 

să absoarbă poluanţii degajaţi. În cadranul II se atinge un nivel maxim de poluare, caracterizat de prezenţa 

industriilor prelucrătoare care exercită o presiune puternică asupra terenurilor agricole, pădurilor şi 

aportul minor al politicilor guvernamentale în soluţionarea conflictului dintre economie şi mediu.  

Kuznetz consideră că doar ajungând la un nivel maxim al PIB/loc, situaţia se modifică 

semnificativ, populaţia devenind conştientă de preţul plătit pentru dezvoltare. Guvernanţa începe să aloce 

sume importante de bani pentru protecţia mediului, este creat un cadru legal de luptă împotriva poluării şi 
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a poluatorilor, iar societatea începe să se orienteze spre industrii mai performante şi mai "curate", 

cadranul III. 

 
Fig.1.5.  Relaţia dintre nivelul de poluare şi PIB/locuitor 

Sursa: [27] 

Sursa: Generalizat de autor în baza surselor indicate 

Dorim a menţiona că, deşi la prima vedere creşterea economică reprezintă o premisă 

importantă în atingerea unui echilibru vizavi de degradarea mediului, prin alocarea de mijloace 

financiare necesare recuperării daunelor aduse naturii, într-o perioadă lungă de timp curba lui 

Kuznetz va obţine o altă configuraţie. Autorul tezei consideră că, odată ajunşi în cadranul III, 

panta ei va fi nu descrescătoare, ci una constantă (la nivel maxim atins) sau crescătoare. Modelul 

extensiv şi linear de dezvoltare va atinge plafonul maxim de poluare a mediului, astfel încât 

daunele aduse acestuia în valoare economică vor depăşi profiturile obţinute din activităţi 

economice,  ce va determina o stagnare a ritmurilor de creştere economică. 

 Abordarea de conciliere este reflectata şi în lucrări ca  Pământul abundent:  un răspuns la 

Raportul global 2000 (Kahn şi Simon,1984), Următorii 200 de ani ( Kahn, 1976), Dezvoltarea 

economică a lumii ( Kahn, 1979), Ultima resursă ( Simon, 1981,1998). În această ultimă lucrare 

Simon admite că creşterea populaţiei şi a veniturilor disponibile reduc cantitatea de resurse pe 

termen scurt, crescând astfel prețurile. Preţul ridicat este, însă, o oportunitate pentru inventatori 

şi antreprenori să caute soluţii. Intr-o societate liberă soluţiile sunt eventual găsite și trendul pe 

termen lung al noilor evoluţii ne lasă într-o situaţie mai bună decât dacă problemele iniţiale nu ar 

fi apărut [28, cap.3]. Simon propune un criteriu economic privind disponibilitatea resurselor – 

“preţul resurselor pe termen lung”. Deoarece preţul conţine informaţii privind oferta, un preţ 

mic înseamnă o ofertă mare, şi invers. Potrivit acestui criteriu şi a datelor oferite de instituţiile 

oficiale ca ONU, Agenţia de mediu din SUA, el a identificat un trend descrescător pe termen 

lung la preţul resurselor naturale, contrazicînd astfel teza epuizării resurselor naturale. 



25 

 

În ce priveşte poluarea, Simon începe prin a constata percepţia comună a publicului că 

trăim într-o lume mult mai periculoasă pentru sănătate decât în ultimele decenii. Apoi propune 

drept criteriu pentru a măsura starea poluării într-o ţară speranţa de viaţă, ca cel mai complex 

indicator [29]. Şi iar datele statistice denotă creşterea speranţei de viaţă şi, deci, reducerea 

impactului poluării mediului.  

Pe parcursul ultimelor două decenii aria de cercetare a raportului creştere economică – 

sustenabilitate ecologică s-a extins şi diversificat, formând o constelaţie întreagă de teorii şi 

concepţii. Din multitudinea lor autorul tezei a evidenţiat câteva pe care le consideră mai 

consistente din punct de vedere teoretic şi importante din punct de vedere practic. 

Concepţia economiei ecologice 

Economia ecologică (ecoeconomie) este o abordare eterodoxă, bazată pe cercetarea 

interdependenţei şi co-evoluţiei societăţii umane şi a ecosistemului în timp şi spaţiu. Aria de 

cercetare se axează pe probleme legate de reproducerea şi utilizarea raţională a resurselor 

naturale, scopul declarat fiind concilierea progresului economic, justiţiei sociale şi a protecţiei 

mediului ambiant [30, p.137]. 

Izvoarele acestei concepţii se regăsesc în anii ’40 ai sec. XX, în lucrările lui K.W. Kapp 

şi K. Polanzi, şi în anii ’60, în lucrările lui K. Boulding şi H. Daly [31]. Prima întâlnire oficială a 

economiştilor ecologişti a avut loc în 1980, iar în 1989 R.Constanza a fondat Societatea 

Internaţională a Ecologiştilor Economişti (ISEE) şi revista periodică Ecological Economics. 

Figuri marcante ale acestei concepţii sunt K.Boulding, N.Georgescu-Roegen, H. T. Odum şi 

R.Constanza. 

Tabelul 1.6. Contribuţiile toretice ale promotorilor economiei ecologice 

Reprezentanţi Conţinutul contribuţiilor 

K.Boulding  

„The Economics of 

the coming spaceship 

Earth”,  (1966) 

[32] 

A comparat Terra cu un vas spaţial a cărui carburant este limitat. Ipoteza lansată 

de el s-a redus la faptul că materiile prime pot fi renovate, problemă fiind doar 

alimentarea insuficientă cu resurse energetice necesare dezvoltării umane. 

Pentru aceasta umanitatea trebuie să găsească modalitatea de a utiliza energia 

solară pentru asigurarea creşterii economice ulterioare. 

N.Georgescu Roegen  

“ The Entropy Law 

and the Economic 

Process”, (1971) 

[33, p.276] 

A criticat viziunea lui K.Boulding, considerând-o mult prea optimistă. În 

lucrarea el a făcut o încercare de a schimba paradigma economică tradiţională, 

reliefând contradicţia dintre principiul termodinamicii şi legii entropiei, adică 

între degradarea resurselor naturale,  ca urmare a folosirii lor, şi creşterea 

economică rapidă. El menţiona că „marea parte a confortului fabulos… a 

membrilor societăţii trecute şi prezente ne-a făcut să uităm cea mai elementară 

realitate a vieţii economice – faptul că printre toate lucrurile necesare pentru 

viaţa noastră doar acele biologic pure sunt indispensabile pentru supravieţuirea 

noastră”. Georgescu-Roegen a scos în prim plan dimensiunea biofizică a 
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activităţii economice. Ideea de la care a pornit a fost că "procesul economic este 

prin natura lui entropic şi că legea entropiei guvernează atât acest proces, cât şi 

evoluţia lui". Astfel, odată ce un produs este fabricat, energia conţinută în el se 

transformă şi nu mai poate fi returnată în starea ei iniţială. Dacă cantitatea de 

energie scade, creşte entropia. Procesul de degradare entropică este intensificat, 

pe de o parte, de creşterea economică şi, pe de altă parte, de creşterea populaţiei 

peste posibilităţile planetei de a oferi resursele necesare. La toate acestea se mai 

adaugă cultura consumatoristă a populaţiei, formată în decursul deceniilor de 

bunăstare. Ca urmare, concluzionează N.Georgescu-Roegen, o stare staţionară a 

economiei devine insuficientă, fiind necesară o economie în descreştere. 

Descreşterea economică devine o consecinţă economică inevitabilă a limitelor 

impuse sistemului economic de către legile naturii. 

H.T.Odum  

„Environment,Power 

and Society”, (1971) 

[34] 

A fost primul care a utilizat noţiunea de ecosistem în sensul de interacţiune a 

forţelor ecologice, energetice şi economice. A încercat să calculeze valoarea 

monetară a resurselor ecologice pentru scopuri de agrement, tratament şi alte 

utilizări. Aceste calcule au permis cuantificarea valorii potenţiale a producţiei 

primare pe unitate de suprafaţă.  

R.Constanza 

„The Value of the 

World’s Ecosystem 

Services and Natural 

Capital”, (1997)  

[35] 

A estimat valoarea anuală a serviciilor acordate umanităţii de către ecosistemele 

planetei la 33 trilioane dolari. Această estimare a arătat că valoarea capitalului 

natural este superioară valorii anuale a PIB mondial (18 trilioane în acea 

perioadă), fiecărui om de pe planetă revenindu-i anual 5,5 mii dolari de servicii 

vitale. Cale de soluţionare a problemei ecologice este considerată substituirea 

creşterii economice prin bunăstare. Bunăstarea naţională, menţionează 

R.Constanza, va creşte dacă populaţia ţării va consuma mai puţine bunuri 

materiale şi va consacra mai mult timp familiei, prietenilor, activităţilor 

voluntare, îngrijirii sănătăţii fizice şi mintale. 

Sursa: Generalizat de autor în baza surselor indicate 

Odată admisă ideea economiei ca subsistem al ecosistemului şi legea entropiei, problemă 

mondoeconomică crucială devine a cunoaşte în ce măsură subsistemul economic poate creşte în 

raport cu sistemul natural global, dacă se doreşte a asigura condiţii de reproducere a vieţii umane 

şi naturale pe Terra. Atingerea scalei optimale a sistemului economic a devenit un obiect central 

de cercetare în cadrul economiei ecologice. 

Trebuie de menţionat că economia ecologică se cere a fi delimitată de economia 

mediului. Astfel, economia ecologică este interesată de scala optimală, în timp ce economia 

mediului – de repartizarea optimală a resurselor şi problema externalităţilor. Economia ecologică 

este orientată spre durabilitatea dezvoltării, iar economia mediului – spre eficientizarea 

dezvoltării. Economia ecologică aplică pe larg indicatori fizici şi biologici, în timp ce economia 

mediului – indicatori monetari. Economia ecologică aplică evaluarea multicriterială, iar 

economia mediului – analiza cost-beneficiu. 
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Concepţia dezvoltării durabile 

Căutarea unui compromis între adepţii şi opozanţii eco-dezvoltării a condus la apariţia 

Raportului Brundtland Our common Future (1987) [36] - rodul unei colaborări de peste trei ani a 

20 de politicieni şi experţi în dezvoltarea economică şi ecologie din întreaga lume, reuniţi în 

Comisia de Dezvoltare şi Mediu. Apelând la concepţia „dezvoltare durabilă”, lansată de UICN 

(Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii) în studiul Strategia mondială a conservării: 

conservarea resurselor vii în serviciul dezvoltării durabile, Raportul Brundtland a transformat 

durabilitatea într-un principiu general, capabil să asigure dezvoltarea mondială fără a distruge 

fundamentele sistemului economic existent. 

Raportul defineşte dezvoltarea durabilă drept dezvoltarea care poate satisface nevoile 

generaţiilor prezente fără a compromite, însă, posibilitatea generaţiilor viitoare de a şi le satisface 

în acelaşi mod. Prin prisma obiectivului de dezvoltare durabilă, el recomandă o nouă abordare a 

dezvoltării economice – creşterea economică calitativă, care să presupună un nivel scăzut al 

consumului de energie şi o satisfacere mai bună a nevoilor de bază în ţările în curs de dezvoltare, 

precum nevoia de curent electric, apă curată, igienă şi îmbunătăţirea sănătăţii publice. 

  Un aport important la dezvoltarea concepţiei economiei durabile l-a adus L.Brown,  

promotorul unei serii de studii prezentate în rapoartele anuale privind progresele pe calea 

structurării unei societăţi durabile: "Starea lumii" sau „Semne vitale”.  Potrivit lui, „O societate 

durabilă este cea care îşi modelează sistemul economic şi social astfel încît resursele naturale şi 

sistemele de suport ale vieţii să fie menţinute”, (Figura 1.6). 

 

Fig.1.6.  Iterconexiunile dintre dimensiunile dezvoltării durabile. 

Sursa: [37] 

 În lucrarea „Planul B 2”, L.Brown menţionează că creşterea spectaculoasă a economiei 

Chinei, Indiei şi a altor ţări asiatice a contribuit la reducerea marelor decalaje dintre lumea 

bogată şi cea săracă a planetei. Totodată, acest proces a fost urmat de majorarea presiunii asupra 

resurselor de energie, materii prime şi hrană. Conform aprecierilor din 2014, China a depaşit 
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SUA după nivelul PIB calculat în baza PPP, această ţară  reprezentând 16,48 % din PIB-ul 

mondial faţă de 16,28% al PIB- ului SUA [38]. 

  În baza cercetărilor efectuate, L. Brown ajunge la concluzia că modelul economic 

occidental, după care se dezvoltă economia mondială, nu este unul sustenabil şi potrivit pentru 

ţări precum China, India, pentru 3 miliarde de locuitori din alte ţări în curs de dezvoltare, dar nici 

pentru S.U.A. şi celelalte ţări dezvoltate. Pornind de la aceasta, el sugerază, în lucrarea Planul – 

B3, unele soluţii pentru punerea de acord a modelului existent cu noile realităţi şi cu sfidările 

dezvoltării durabile la nivel global, şi anume [39]: 

1. Promovarea unui „buget pentru refacerea planetei”, în paralel cu „bugetul pentru 

eradicarea sărăciei” pe planetă, care ar include alocaţii pentru protecţia şi refacerea 

solurilor fertile, a pădurilor, păşunilor şi a pescuitului oceanic, conservarea diversităţii 

biologice; 

2. Folosirea oportunităţilor oferite de noile tehnologii, care contribuie la economisirea 

resurselor şi la accelerarea procesului de reciclare a materialelor ; 

3. Asigurarea tranziţiei de la economia bazată pe resurse fosile de energie (cărbune, petrol 

şi gaze) spre economie bazată pe resurse regenerabile (vînt, energie solară, geotermală, 

hidroenergie, bioenergie şi, în fine, hidrogen) ; 

4. Încurajarea, prin politici publice adecvate, trecerea de la economia risipei de resurse spre 

economia bazată pe reutilizarea şi reciclarea resurselor ; 

5. Restructurarea radicală a sistemelor de transport, care ar asigura diversificarea lor şi   

consum minim de energie. 

 

În anul 2009, L. Brown  editează volumul  patru a lucrării Planul B4  „Mobilizare 

generala pentru salvarea civilizaţiei”, în care sugerează un posibil buget anual, la nivel mondial, 

pentru a atinge două mari obiective [40]: 

 1. Obiectivul social - combaterea sărăciei, asigurarea accesului la educaţie şi eradicarea 

analfabetismului, servicii medicale de bază şi controlul reproducerii (planificarea familială), care 

ar necesita, în opinia lui, circa 77 miliarde dolari [40, p.263]; 

 2. Obiectivul refacerii Pămîntului – reîmpădurirea solului, protejarea humusului, 

refacerea pădurilor, regenerarea resurselor naturale de peşte, protejarea biodiversităţii, refacerea 

nivelului pînzei freatice, care ar necesita circa 110 miliarde dolari [40, p.263]. 

Deci, în sumă, cele două programe ar necesita circa 187 miliarde dolari, echivalent cu 

13% din cheltuilile militare la nivel global sau 30 % din cheltuielile militare ale SUA. Luînd în 

calcul cele 1464 miliarde dolari  destinate cheltuielilor militare, din care 607 miliarde dolari 

revin SUA, cu siguranță  exista resurse pentru un program susţinut, la nivel mondial, de 

promovare a unor măsuri concrete de combatere a sărăciei şi de stopare a fenomenelor de 
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degradare a mediului. Pentru aceasta ar fi suficientă, menţionează L.Brown, reducerea cu mai 

puţin de 20% a cheltuielilor militare actuale, posibilă prin voinţa politică şi acţiuni de cooperare 

internaţională [40, p. 264]. 

În ultimii ani, noţiunea de “dezvoltare durabilă” tot mai des este înlocuită cu noţiunea de 

“dezvoltare sustenabilă”. Se invocă că durabilitatea s-ar referi, preponderent, la mediul natural în 

care nu există sisteme disipative. Acolo,însă, unde există sisteme disipative (umane şi non-

umane) mai corect ar fi de operat cu noţiunea de sustenabilitate (o piatră este durabilă, iar o 

instituţie – sustenabilă). Întrucât dezvoltarea este asociată instituţiilor sociale, ea nu poate fi 

decât sustenabilă. 

Autorul tezei consideră că sustenabilitatea este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă 

pentru dezvoltarea umană. Pentru ca ea să devină suficientă, în teoria economică se cere a fi 

aplicată noţiunea de scală optimală nu doar la nivel microeconomic, dar şi la cel macroeconomic 

şi mondoeconomic. 

În analiza microeconomică, pe măsura creşterii dimensiunii activităţii economice 

costurile marginale cresc, iar beneficiile marginale scad, scala optimală fiind punctul în care 

costurile marginale devin egale cu beneficiile marginale. Însă la nivel macroeconomic conceptul 

de scală optimală dispare, ce are un impact degradant asupra mediului ambiant, sistemul 

economic fiind parte componentă a ecosistemului. 

Ca urmare, de la optimul microeconomic se cere a se trece la o noţiune mai largă, legată 

de impactul activităţii umane asupra ecosistemului – optimul antropocentric. Considerăm că el 

poate fi obţinut în punctul în care beneficiul marginal obţinut de specia umană de la utilizarea 

unei unităţi suplimentare de capital fizic produs devine egal cu costul marginal pentru specia 

umană a capitalului natural sacrificat. 

Concepţiile economiei circulare şi ecologiei industriale 

Puşi în faţa rarităţii resurselor neregenerabile şi a caracterului tot mai volatil a preţurilor 

la ele, se impune reducerea consumului de materii prime, idee dezvoltată în 2 concepţii – 

economia circulară şi ecologia industrială. Până nu demult distincţia dintre ele nu era una 

evidentă. Mulţi cercetători considerau că prima corespunde terminologiei franceze, iar a doua – 

terminologiei engleze. Actualmente aceste concepte au fost delimitate, definirea lor devenind 

următoarea: 

 Economia circulară: sistem economic de schimb şi producţie, care la toate etapele  

ciclului de viaţă a produselor tinde spre creşterea eficienţei utilizării resurselor şi 

diminuarea impactului producţiei asupra mediului ambiant. 
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 Ecologie industrială şi teritorială: mod de organizare inter-firme care presupune schimb 

de fluxuri şi mutualizarea necesităţilor.  

Concepţia economiei circulare a fost inspirată din cercetările lui M.Braungart şi 

W.Donough şi dezvoltată de membrii Fundaţiei Ellen MacArthur, realizate în rapoartele anuale 

Towards the circular economy (vol. I – 2012, vol. II – 2013, vol. III – 2014). Prin această 

concepţie s-a trecut de la o abordare lineară a economiei (extragere – producţie – consum – 

deşeuri) la una circulară, optimizată (Figura 1.7). O asemenea economie presupune reducerea 

drastică a utilizării materialelor chimice şi favorizarea materialelor regenerabile pentru a asigura 

un reciclaj total al produselor. Conform raportului Towards the Circular Economy, economia 

circulară ar determina economii la costurile materialelor în valoare de 520- 630 de miliarde USD 

[41, p.7].  

 

Fig. 1.7. Mecanismul de funcţionare a economiei circulare 

Sursa: [42] 

Pentru implementarea economiei circulare pot fi aplicate 3 politici principale: 

1. susţinerea cercetării şi inovării în direcţia dezvoltării tehnologiilor economicoase în 

utilizarea materiilor prime; 

2. aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”; 

3. schimbarea modului de consum şi de producţie. 

Deoarece tipul dat de economie poate contribui la creşterea competitivităţii, prin 

reducerea utilizării materiilor prime şi, deci, a costurilor de producţie, şi prin crearea noilor 

locuri de muncă de calificare înaltă, concepţia a fost recunoscută şi aplicată de către instituţiile 

economice de nivel internaţional, dovadă fiind Foaia de parcurs pentru o Europă eficace în 

utilizarea resurselor, realizată de Uniunea Europeană. 
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Concepţia de ecologie industrială şi teritorială a fost iniţiată în 1989 prin articolul lui 

R.A.Frosch şi N.E.Gallopoulos Strategies for Manufacturing în revista Scientific American. Ea 

încearcă să înţeleagă modul prin care sistemul industrial interacţionează cu biosfera. În acest 

scop ariile de cercetare vizează: fluxurile de materiale şi energie („metabolismul industrial”), 

dematerializarea producţiei şi decarbonizarea energiei, impactul inovaţiilor tehnologice asupra 

mediului ambiant, planificarea ciclului de viaţă a produselor, eco-designul, responsabilizarea 

ecologică a producătorilor, parcurile eco-industriale, eco-eficienţa. Totodată, în cadrul acestei 

concepţii nu se concentrează asupra unui produs, procedeu sau schimbului de utilităţi, ci  se 

orientează la perimetre geografice concrete cu agenţi economici localizaţi. 

Pe parcursul ultimilor ani ecologia industrială  şi-a extins influenţa masiv. Au fost iniţiate 

revistele Journal of Industrial Ecology (din 1998) şi Progress Industrial Ecology (din 2004), 

precum şi Societatea Internaţională pentru Ecologia Industrială (din 2001) . 

Prin urmare, se poate afirma că economia circulară este, mai degrabă, un model teoretic, 

în timp ce ecologia industrială şi teritorială – una din strategii care poate fi aplicată în cadrul 

modelului teoretic. 

Conceptul economiei verzi  

Conceptul economiei verzi (green economics) a fost propus de organismele internaţionale 

(OCDE, PNUE, OIT, BM) şi pus în aplicare după conferinţa internaţională din 2012 Rio+20. 

Definit vag ca  sursă de bunăstare şi echitate socială, combinată cu reducerea semnificativă a 

riscurilor de mediu şi a deficitului ecologic, el, sub aspect teoretic, se bazează pe trei axiome de 

bază: 

 extinderea nelimitată a procesului de producţie într-un spaţiu limitat este imposibilă; 

 satisfacerea nevoilor nelimitate cu resurse limitate este imposibilă; 

 totul de pe suprafaţa Terrei se află în interacţiune continuă. 

Pornind de la aceste 3 axiome, concluzia pe care o promovează reprezentanţii acestui 

concept devine următoarea: creşterea economică continuă este imposibilă, posibilă fiind doar 

dezvoltarea economică durabilă, bazată pe politici şi investiţii în eco-tehnologii care vor decupla 

creşterea economică de creşterea consumului curent intensiv de materii prime şi energie. Aceasta 

pe motivul că costurile de depoluare sunt inferioare costurilor generate de poluare. 

În lucrarea “A guidebook to the green economy”, sunt reflectate condiţiile, mecanismele 

şi instrumentele politicii de edificare a economiei verzi (Figura 1.8) [43, p.11]. 

Conform opiniilor experţilor, scenariul „verde” al dezvoltării economiei mondiale ar 

putea asigura, către anul 2050, o creştere a PIB real mondial cu 16%, şi a PIB per capita cu 14%, 
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precum şi o reducere a consumului mondial de energie cu 48%  faţă de variantele de dezvoltare 

non-sustenabile [44, p.4]. Preţul acestei creşteri este estimat la 1,3 trln dol. investiţi anuale în 

eco-tehnologii în activităţi precum agricultura, piscicultura, silvicultura, sectorul utilităţilor 

publice, industrie, transporturi, turism, tratarea deşeurilor şi gestiunea resurselor acvatice.  

 
Fig. 1.8. Cadru de politici privind creșterea verde pentru țările în dezvoltare 

Sursa: [43, p.11] 

Considerăm că acest concept este valoros şi aplicabil atât la nivel global, cât şi la nivel 

naţional. Spre deosebire de concepţiile abordate anterior, economia verde este o soluţie reală 

pentru creşterea eficienţei utilizării resurselor naturale, reducerii dependenţei faţă de importul 

resurselor energetice şi includerea în eco-activităţi a populaţiei neocupate. Totuşi, realizarea ei 

practică necesită cheltuieli masive, ce a determinat apariţia unui concept alternativ – a 

„economiei albastre”. 

Concepţia economiei albastre  

 Concepţia economiei albastre (blue economics) a fost propusă de G. Pauli, fondatorul 

iniţiativei “Zero emisii”. În lucrarea “The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million 

jobs” (Economia albastră: 10 ani.100 de inovaţii. 100 de milioane de locuri de muncă”), el 

menţionează că economia albastră se deosebeşte de economia verde printr-o serie de 

caracteristici. În primul rând, soluţiile “verzi” sunt doar pentru cei foarte puţini şi foarte bogaţi. 

În al doilea rând, economia verde necesită subvenţii, devenind scumpă şi necompetitivă, asigură 

investitorii cu profituri mai mici şi impune consumatorii să plătească mai mult. 
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Economia albastră nu necesită subvenţii, lucru foarte important în condiţiile deficitelor 

bugetare cu care se confruntă multe ţări dezvoltate. Mai mult ca atât, ea propune aplicarea unor 

preţuri scăzute pentru produse de calitate superioară. Deoarece preţuri mai mici la bunuri de 

calitate sporită se pot obţine doar prin folosirea noilor tehnologii, reprezentanţii economiei 

albastre propun folosirea pe scară largă a inovaţiei şi dezvoltării spiritului antreprenorial [45].  

G.Pauli a descris şi analizat 100 de inovaţii ce ţin de managementul resurselor naturale. 

Un exemplu ar fi situaţia de caz nr.3:  „Doar 0,2% din biomasa pusă într-o ceaşcă de cafea este 

ingerată, restul se aruncă la gunoi, (Desen 1.1).  

 

Desen 1.1. Modelul economiei albastră prezentat de Gunter Pauli. 

Sursa: [46] 

În cazul de faţă, o companie din Olanda cu 200 de angajaţi colectează deşeurile de la 

cafenele şi ulterior le foloseşte în ciupercării. Respectiv în loc de a creşte ciuperci pe lemnul de 

stejar, proces destul de costisitor, acestea sunt crescute pe un pat de cafea, care oferă masa 

lemnoasă necesară şi stimulează creşterea. Cofeina din resturile de cafea fac ca ciupercile să 

atingă maturitatea în trei luni în loc de nouă, ceea ce reduce foarte mult preţul acestui produs de 

lux. Reţineţi că materia primă este obţinută gratis, cafenelele plătind pentru înlăturarea acestor 

“resturi”.  Această inovaţie transformă metanul în CO2, securizează alimentele şi generează 50 

mil. locuri de muncă [47]. 

Pentru a evalua nivelul utilizării eco-inovaţiilor, la nivelul Uniunii Europene se 

calculează un scor pentru fiecare ţară în parte, compilat în baza indicatorilor din cinci domenii: 

contribuţia eco-inovaţiilor, activităţile de eco-inovaţii, produsele eco-inovaţii, rezultatele ce ţin 

de eficienţa resurselor şi rezultatele socio-economice. Considerăm că pentru economiile mai slab 

dezvoltate, inclusiv R.Moldova, aceste noţiuni trebuie să fie încadrate atât în acţiunile şi 

planurile de activitate la micronivel, cât şi în strategiile şi politicile de mediu la macronivel, 

pentru a asigura o tranziţie ecologică sustenabilă în timp.  

În baza sintezei noilor concepte analizate – a economiei ecologice, a dezvoltării durabile, 

a economiei circulare, a economiei verzi şi a economiei albastre, autorul tezei lansează ideea că 
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toate ele pot fi structurate în cadrul unei noi abordări teoretice distincte – „abordarea 

econologică”. Ea se deosebeşte de abordarea economică tradiţională prin următoarele aspecte 

cheie: 

Tabelul 1.7. Trăsăturile distincte între abordarea economică tradiţională şi cea 

econologică 

Criterii Abordare economică Abordare econologică 

Scop Alocarea optimală  a resurselor 

economice relativ rare în vederea 

atingerii echilibrului economic 

 

Determinarea scalei optimale de 

activitate în vederea atingerii optimului 

antropocentric  

Prioritate Nivel înalt al eficienţei economice Asigurarea sustenabilităţii dezvoltării 

umane 

Perioada de 

timp 

Focusare pe termen scurt şi mediu Focusare pe termen lung 

Sursa: Elaborat de autor 

Contribuţii naţionale privind relaţia economie-mediu 

Idei şi măsuri privind raţionalizarea utilizării naturii şi asigurarea durabilităţii dezvoltării 

au fost propuse şi de cercetătorii din Moldova. În anul 1976 fost publicată prima ediţie a "Cărţii 

Roşii" a Republicii Moldova, în care au fost incluse 26 specii de plante si 29 specii de animale. 

Peste un sfert de secol, în ediţia a doua a Cărţii Roşii, au fost incluse deja 270 de specii de plante 

şi animale pe cale de dispariţie. 

În Republica Moldova abordarea binomului “economie- ecologie” se identifică, în 

special, prin intermediul contribuţiilor aduse de cercetătorii autohtoni în vederea evaluarii stării 

factorilor de mediu şi a surselor potenţiale de impact, tabelul 1.8. 

Tabelul 1.8 Sinteza abordărilor cercetătorilor autohtoni privind impactul economic asupra 

factorilor naturali. 

ESENŢA ABORDĂRII AUTORI 

Evaluarea stării mediului şi a eventualelor impacte, 

inclusiv consecinţele acestora. Riscuri de mediu. 

Rabosapca [48, pp.131-135], Kazanţeva  [49], 

Zubarev [50], Bacal [51,p.9-10] Florea  [52, pp 

184-212], Alexeiciuc [53, p.45] 

Normative ecologice, evaluare strategică de mediu Cazanţeva [54, p.116],  Proca [55, p.411] 

Nivelului optim al consumului şi al poluării 

resurselor de mediu în funcţie de criteriile ecologice, 

economice, tehnologice şi politice 

Bacal [56, pp. 295-300] 

Capcelea [57, p.205, p.228] 

Evaluarea economică a prejudiciilor de mediu, 

Externalităţi de mediu 

Taxe pentru utilizarea resurselor naturale 

Bacal [58, p.163, pp.190-198, pp.243-262] 

Capcelea [59, p.110] 

Indicatorii dezvoltării durabile, Evaluarea 

durabilităţii 

Ursul [60, p. 226-227, pp.203-205] 

Evaluarea economică a biodiversităţii 

Instrumente de stimulare a conservării biodiversităţii, 

Duca [61, pp.129-131, pp.149-155] 

Mîtcu [62, p.95] 
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instrumente economice 

Producere durabilă, managementul deşeurilor, 

reciclare 

Bobeica [63, pp.166-168, p.185], Bulimaga [64, 

p.80], Duca [65, p.90, p.103] 

Instrumente ale politicii de mediu Capcelea [66, pp.84-86] 

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate. 

Studii importante în direcţia cercetării şi evaluării stării mediului şi a eventualelor 

impacte, inclusiv consecinţele acestora aparţin lui V.Proca, D.Balteankii şi A. Levadniuc. În  

“Prognoz vozmojnîh izmenenii v prirodnoi srede pod vliianiem hoziaistvennoi deiatelnosti na 

territorii Moldavskoi SSR” nu doar a fost analizată starea mediului natural şi social ca urmare a 

impactului activităţilor economice şi lacunelor de amplasare şi funcţionare a diverselor unităţi 

economice în perioada respectivă, dar şi elaborate recomandări de ameliorare a resurselor 

naturale şi de optimizare a gestionării lor. Acest studiu valoros a stat la baza elaborării 

Programului complex pe termen lung de protecţie a mediului înconjurător şi folosirea raţională a 

resurselor naturale pe perioada de până în anul 2005. 

La începutul anilor 90 de către O.Cazanţeva şi V.Zubarev au fost publicate studii cu 

privire la starea integrală a mediului natural, aceste studii fiind dezvoltate ulterior în rapoartele 

anuale ale autorităţilor ecologice centrale şi în rapoartele ONU Republica Moldova. Studiul de 

performanţă în domeniul protecţiei mediului, care au scos în evidenţă problemele gestionării 

factorilor de mediu şi au propus soluţii concrete de redresare a situaţiei. Însă aceste recomandări 

au fost luate în considerare doar superficial în procesul adoptării şi modificării actelor normativ-

legislative în domeniu. 

Cele mai recente contribuţii şi cercetări în acest domeniu se regăsesc în lucrările scrise de 

Gh.Duca, A.Capcelea, S. Florea, V.Bobeica, C.P.Bulimaga, I.Raboşapca. Autorii se axează pe 

subiecte ce ţin de dezvoltarea durabilă şi economia verde, instrumente ale politicii de mediu, 

producere durabilă şi managementul eficient al deşeurilor.  

 

 

1.2. Aspecte metodologice cu referinţă la raportul economie - ecologie.       

  

Ecosistemul este un obiect de studiu interdisciplinar, bazat pe o abordare sistemică a 

ecologilor, economiştilor, biologilor, chimiştilor etc. În asemenea condiţii apare necesitatea 

consensului în ceea ce priveşte conţinutul categoriilor aplicate, a legităţilor evoluţiei 

ecosistemului şi evidenţierea metodelor de cercetare ce pot fi aplicate, adică devine necesar a 

stabili metodologia de cercetare. 
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 Categoriile şi legile introduse recent în aria de cercetare cu  

conţinut economico-ecologic 

Servicii ecologice.  Categoria „servicii ecologice” a fost introdusă în circuitul ştiinţific în 

anii 2000, când ONU a adoptat 8 obiective ale Mileniului în domeniul dezvoltării (OMD). 

Obiectivul 7 „Asigurarea unui mediu durabil” s-a referit la menţinerea serviciilor ecologice şi la 

conservarea biodeversităţii. Conform raportului asupra evaluării ecosistemelor pentru mileniu, 

„bunurile şi serviciile ecologice sunt cele pe care oamenii pot să le obţină din ecosisteme, în mod 

direct sau indirect, pentru a-şi asigura bunăstarea” [68]. Serviciile ecologice sunt clasificate în 4 

categorii majore: servicii de suport, servicii de furnizare, servicii de reglare şi servicii culturale. 

Tabelul 1.9. Tipologia serviciilor ecologice 

Categorii Caracteristici Tip de servicii 

 

SERVICII DE 

SUPORT 

Corespund proceselor de bază 

necesare funcţionării tuturor 

ecosistemelor. Nu sunt utilizate în 

mod direct, însă schimbările în 

interiorul lor au impact asupra 

prestării celorlalte servicii 

ecologice 

 formarea solurilor 

 asigurarea circuitului elementelor naturale 

(aerului, apei, organismelor) 

 fotosinteza 

 producerea primară a biomasei 

 oferta habitatelor 

 

SERVICII DE 

FURNIZARE 

 

Sunt la originea produselor finite 

furnizate de ecosisteme 

 asigurarea cu aer curat şi apă potabilă 

 asigurare cu hrană de origine vegetală şi 

animalieră 

 furnizarea de carburanţi, materii şi fibre 

 furnizarea produselor curative naturale 

 furnizarea de resurse genetice pentru scopuri 

ştiinţifice, agricole, industriale 

 

 

SERVICII DE 

REGLARE 

 

 

Sunt servicii oferite de către 

ecosisteme în mod direct 

 reglarea climatului global de către masivul 

forestier şi oceane 

 reglarea climatului local 

 reglarea calităţii aerului şi a apei 

 detoxificarea şi degradarea deşeurilor 

 controlul infecţiilor şi maladiilor prin asasinii 

naturali ai microbilor şi paraziţilor 

 polenizarea 

SERVICII 

CULTURALE 

Sunt servicii care conduc la 

îmbogăţirea spirituală, dezvoltarea 

cognitivă şi inspiraţia artistică 

 servicii de dimensiune culturală 

 servicii de recreare (turism, vânătoare, 

pescuit, sport) 

Sursa: Elaborat în baza sursei [67] 

Un ecosistem sănătos garantează calitatea şi cantitatea serviciilor ecologice pe care le 

furnizează. De exemplu, se estimează că valoarea economică globală a serviciilor de polenizare, 

desfăşurate de insecte (albine in primul rând) se apreciază anual cu 189 mlrd. dol.[68, p.16], iar 

valoarea resurseor genetice utilizate în industria farmaceutică se estimează la o valoare cuprinsă 

între 206-412 mlrd. dol [68, p.13]. Diminuarea lor, în cazul degradării mediului ambiant, reduce 

bunăstarea umană prin acces limitat la resursele naturale şi prin insuficienţa mijloacelor adecvate 
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de existenţă. Conform Millenium Ecosystem Assessment, activităţile umane au condus, în ultimii 

50 ani, la o diminuare a serviciilor ecologice cu 60%. Ca urmare, problemă esenţială devine 

raportul „cerere nelimitată de bunuri şi servicii – ofertă limitată a serviciilor ecologice”.  

Amprenta ecologică şi biocapacitatea. Amprenta ecologică (AE), definită în 1992 de 

către cercetătorul american W.Rees, este un indice al consumului resurselor Terrei de către 

omenire, exprimat în hectare de suprafaţă biologic productivă, necesară pentru reproducerea 

resurselor consumate şi reciclarea deşeurilor [69]. În prezent, amprenta ecologică de pe planetă 

constituie 18,1 miliarde de hectare, sau 2,6 hectare pe cap de locuitor, cele mai mari valori ale ei 

provenind din ţările dezvoltate. Conform calculelor lui T.Long, directorul biroului european al 

World Wide Fund of Nature, „Cu doar o generaţie în urmă Europa era un creditor ecologic, 

folosind mai puţine resurse naturale decât erau disponibile. Astăzi, însă,  consumul europenilor 

depăşeşte cu mult capacitatea de suport a ecosistemelor naturale. Dacă toţi oamenii de pe această 

planetă ar avea acelaşi stil de viaţă cu cel al europenilor, am avea nevoie de mai mult de 2,6 

planete care ar asigura necesarul de resurse şi care ar neutraliza deşeurile generate”[70]. 

Calculation Methodology for the National Footprint Accounts(2008), propune 

următoarea formula de calcul a amprentei ecologice [71, p.3]: 

AE = P/YN × YF × EQF , unde:                                                                                                (1.1) 

P – cantitatea de produse utilizate sau deşeuri emise 

YN  - oferta medie disponibilă pentru P  

YF – factorii de randament 

 EQF – factorii de echivalenţă. 

 

 Factorii de randament permit evaluarea productivităţii diferitor tipuri de terenuri utilizate 

în procesul de producţie a unei ţări (terenuri agricole, păşuni, suprafeţe forestiere şi zone de 

pescuit). Ei se calculează prin raportarea randamentelor naţionale la cele medii mondiale după  

formula [71, p.5]: 

 

 

(1.2) 

 

 

În cazul în care U este mulţimea tuturor produselor primare obţinute cu un anumit 

randament tip de utilizare a terenurilor,  AW,i şi AN,i sunt zonele necesare pentru a furniza aceste 

resurse la nivel mediu mondial şi la cel naţional. Aceste zone pot fi calculate după formula [71, 

p.5]: 
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AW,i = Pi / YW  şi  AN,i = Pi / YN                                                                                                    (1.3) 

unde Pi - creşterea anuală a produsului şi la nivel naţional, 

YN şi YW - randamentele naţionale şi mondiale. 

  

Factori de echivalenţă sunt necesari pentru a converti suprafeţele efective de hectare în 

echivalentele lor hectare globale. Ei sunt calculaţi anual, fiind identici pentru fiecare ţară în anul 

respectiv. 

Suma totală a ariilor productive reprezintă biocapacitatea naţională (BC). Ea este 

calculată în baza formulei [71, p.3]:  

BC = A × YF × EQF , unde                                                                                                      (1.4) 

A - suprafaţa disponibilă pentru un anumit gen de utilizare a terenurilor 

YF – factori de randament  

EQF – factori de echivalenţă.  

 

Pentru a oferi intrări de materiale şi a elimina deşeurile din diferite puncte ale lanţului de 

producţie, toate procesele de fabricaţie se bazează pe utilizarea de biocapacitate, deci poartă cu 

sine o amprentă incorporată, ce permite calcularea amprentei de consum [71, p.7]: 

AEC = AEP + AEI - AEE,   unde                                                                                                 (1.5) 

AEc – amprenta de consum 

AEP – amprenta incorporată în totalitatea bunurilor şi serviciilor produse într-o ţară 

AE1 – amprenta incorporată în bunurile şi serviciile importate 

AEE – amprenta incorporată în bunurile şi serviciile exportate. 

 

Diferenţa dintre amprenta ecologică şi biocapacitate indică dacă o ţară este debitor sau 

creditor ecologic. O ţară în care cererea de bunuri şi servicii ecologice depăşeşte oferta internă 

devine un debitor ecologic. Ea se bazează fie pe biocapacitate externă prin importuri, fie pe 

suprimarea excesivă a capitalul intern natural. Un creditor ecologic, în schimb, posedă un surplus 

net de biocapacitate, ce, de fapt, nu este un criteriu de dezvoltare durabilă. Pur si simplu cererea 

ţării pentru serviciile incluse în calculul  amprentei a fost satisfăcută prin aprovizionare internă. 

Renta şi anti-renta ecologică.  Renta ecologică reprezintă supraprofitul care apare în 

sfera activităţilor legate de mediu în urma utilizării unor tehnici, tehnologii şi metode de 

organizare mai eficiente [72].  Ea este o noţiune mai largă comparativ cu renta naturală, deoarece 

poate să apară în orice ramură, spre deosebire de renta naturală, caracteristică pentru agricultură, 

industria extractivă şi transporturi. 

Modalităţi de obţinere a rentei ecologice pot fi următoarele: 

 reducerea pierderilor în timpul extragerii mineralelor şi combustibililor fosili; 

 prelucrarea complexă, fără deşeuri a resurselor naturale; 

 reutilizarea deşeurilor; 
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 reducerea pierderilor în timpul transportării resurselor naturale; 

 reducerea emisiilor toxice; 

 utilizarea tehnologiilor ecologic pure; 

 utilizarea transportului ecologic pur. 

Factor important în obţinerea rentei ecologice sunt eco-tehnologiile şi eco-inovaţiile 

aplicate. Noţiunea de „eco-tehnologii” a fost lansată în 1996, în lucrarea lui C. Fussler şi P. 

James, “Driving Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability”, 

în care autorii au definit-o ca “noi produse şi procese ce atribuie consumatorului şi 

producătorului un plus de valoare, reducând în acelaşi timp repercusiunile asupra mediului” [73]. 

În termeni mai concreţi, eco-tehnologiile produc mai puţine emisii, generează mai puţine deşeuri, 

au impact limitat asupra sănătăţii şi biodiversităţii şi, în general, contribuie la diminuarea 

costurilor şi sporirea competitivităţii. 

Noţiunea de eco-inovaţii a fost dezvoltată în cadrul Proiectului MEI (Măsurarea Eco-

Inovaţiei) pentru Comisia Europeană, ea fiind concepută ca “producere, asimilare sau exploatare 

a unui produs, proces de producere, serviciu sau management, sau metodă de business care este 

nouă pentru organizaţie (care o elaborează sau o adoptă) şi care rezultă, pe tot parcursul ciclului 

său de viaţă, într-o reducere a riscului de mediu, a poluării şi altor impacturi negative a utilizării 

resurselor (inclusiv utilizarea energiei) în comparaţie cu alternativele relevante” [74, p.9]. 

Reţelele numerice au contribuit la creşterea productivităţii resurselor naturale prin reţelele 

„inteligente” de distribuire a electricităţii, prin sisteme de economisire a apei, prin tehnologiile 

3D şi 4D de construire a materialelor. Tehnologiile venite din aeronautică permit ameliorarea 

performanţelor staţiilor eoliene şi a noilor surse de energie în transporturi. Chimia organică şi 

genetică sunt capabile de a genera o nouă revoluţie agricolă, bazată pe creşterea productivităţii 

agricole, bioenergiei şi sechestrării biologice a CO2. 

Renta ecologică nu este durabilă în timp: cum numai inovaţiile tehnico-ecologice devin 

utilizate în masă, supraprofitul dispare pentru a apărea ulterior prin noi inovaţii. Deci, renta 

ecologică generează un impact pozitiv asupra dezvoltării, deoarece incită agenţii economici spre 

căutarea şi implementarea eco-tehnologiilor şi eco-inovaţiilor. 

Anti-renta ecologică reprezintă supraprofiturile obţinute de agenţii economici ca urmare a 

utilizării abuzive a resurselor naturale şi poluării mediului ambiant. Sursa ei devine reducerea 

costurilor economice în timpul extragerii, prelucrării şi transportării resurselor naturale, 

neefectuarea cheltuielilor legate de protecţia mediului ambiant, ce provoacă externalităţi de 

mediu negative. 
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Decuplarea este noţiunea lansată de International Resource panel şi analizată ulterior în 

rapoartele Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth 

(2011) şi Decoupling technologies, opportunities and policy options (2014). OCDE o defineşte 

ca înlăturarea unor eventuale conexiuni între degradarea mediului şi creşterea economică. O 

explicaţie mai simplă ar fi următoarea: reducerea cantităţii de resurse (de apă, energie etc.) 

utilizate pentru producerea unei unităţi de output economic în paralel cu reducerea impactului 

asupra mediului natural. Figura de mai jos prezintă aceste două aspecte cheie ale decuplării. 

 
Fig. 1.9. Tipologia nivelurilor posibile ale decuplării 

Sursa: [75] 

În cazul de faţă sunt abordate două forme ale decuplării – relativă şi absolută. Decuplarea 

relativă presupune că ritmul degradării mediului este unul mai lent comparativ cu valorile în 

creştere înregistrate de indicatorii economici, iar cea absolută presupune o reducere evidentă a 

poluării mediului în raport cu creşterea activităţii economice. În raportul decuplării din 2011 sunt 

prezentate tendinţele globale ale consumului de resurse: în timp ce consumul lor global a crescut 

de 8 ori, pe parcursul sec. XX, consumul lor mediu pe cap de locuitor practic s-a dublat (de la 4,6 

tone până la 8,5 tone) [76, pp. 10-11]. 

În raportul din 2014 se identifică posibilităţile tehnologice de accelerare a decuplării şi 

creşterii productivităţii resurselor. Se menţionează că deja sunt disponibile tehnologii care 

sporesc productivitatea resurselor de 5-10 ori. Acest fapt permite ţărilor să promoveze strategii 

de dezvoltare în paralel cu reducerea semnificativă a utilizării resurselor şi impactul negativ 

asupra mediului. Creşteri de până la 60-80% a consumului de energie şi utilizare eficientă a apei 

sunt disponibile sub aspect tehnic şi acceptabile sub aspect economic în majoritatea sectoarelor 

economice – industrie, agricultură, transporturi, construcţii. Grupul de lucru din cadrul raportului 
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a estimat ca rezultat al deculpării obţinerea unor economii de resurse de 2,9-3,7 mlrd USD anual 

până în 2030 [77]. 

Riscuri ecologice. Riscul ecologic reflectă gradul de nesiguranţă şi incertitudine al unor 

acţiuni de valorificare, folosinţă şi protecţie a resurselor de mediu şi costurile derivate ale 

acestora. Acţiunile respective se pot răsfrânge, pozitiv sau negativ, asupra proceselor, 

fenomenelor şi componentelor naturale, asupra integrităţii şi durabilităţii ecosistemelor, precum 

şi asupra omului [48, p.211]. 

În Republica Moldova pot fi evidenţiate următoarele tipuri de risc ecologic de la: 

accidente tehnologice; dezvoltarea sectorului energetic bazat pe resurse fosile; poluarea surselor 

de apă de suprafaţă şi subterane; reducerea fertilităţii solului; reducerea şi utilizarea neadecvată a 

resurselor de floră şi faună; formarea, transportarea şi înhumarea deşeurilor; poluarea 

transfrontalieră; problemele ecologice globale (schimbări climatice, reducerea stratului de ozon, 

deşertificarea, reducerea biodiversităţii). 

Evitarea şi înlăturarea totală a resurselor ecologice este, practic, imposibilă, de unde 

sarcină devine menţinerea unui nivel acceptabil al acestor riscuri. Acest nivel poate fi condiţionat 

de factori precum: actele legislative şi normative naţionale şi internaţionale cu privire la 

reglementarea impactului şi asigurarea securităţii ecologice; eficienţa activităţilor industriale şi 

agricole cu impact sporit asupra factorilor de mediu; mărimea veniturilor reale ale populaţiei; 

presiunea fiscală asupra beneficiarilor de resurse naturale şi poluatorilor; prezenţa şi posibilitatea 

implementării realizărilor ştiinţei şi tehnicii în domeniul evitării şi diminuării riscurilor ecologice 

[48, p.213].  

Securitate ecologică. Securitatea ecologică reprezintă starea mediului înconjurător în 

care totalitatea cauzelor şi consecinţelor naturale ale activităţilor antropogene exclud sau reduc la 

minim modificările ce conduc la degradarea ecosistemelor din mediul înconjurător şi impactul 

negativ asupra sănătăţii populaţiei [78]. În calitate de componente ale securităţii ecologice apar: 

 activităţile antropogene sectoriale (industriale, energetice, agricole, din domeniul 

transporturilor); 

 acţiuni generale (influenţa poluării transfrontaliere, producerea deşeurilor); 

 situaţii excepţionale (inundaţii, alunecări de teren); 

 măsuri organizatorice (monitoring, evaluarea riscurilor, cooperare regională şi 

internaţională). 

Baza normativ-legislativă de asigurare a securităţii ecologice o constituie actele 

legislative şi normative, acordurile şi tratatele bilaterale, regionale şi internaţionale la care 
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Republica Moldova este parte, standardele naţionale şi internaţionale aplicate pe teritoriul ţării, 

care conţin cerinţe privind calitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol), precum şi strategiile şi 

planurile de acţiune elaborate în scopul implementării obiectivelor generale sau specifice legate 

de mediu. Principalele acte normative care stau la baza asigurării securităţii ecologice în 

Republica Moldova sunt prezentate în Anexa 1. 

La nivel global, problemele securităţii ecologice sunt discutate în cadrul conferinţelor 

internaţionale, deciziile rezultate fiind prezentate în planuri de acţiuni adoptate. Cele mai 

importante conferinţe internaţionale pe tematica ecologico-economică sunt reflectate în Anexa 2. 

Conflicte ecologice şi datoria ecologică. Conflictele ecologice, la nivel global, au apărut 

sub influenţa a 3 factori: lupta pentru obţinerea drepturilor de proprietate sau de control asupra 

resurselor naturale, specializarea internaţională nefavorabilă ecologic pentru populaţia ţărilor în 

dezvoltare şi schimbările climatice care sporesc migraţia internaţională. Până nu demult primul 

factor era predominat, fiind cunoscute multiple „conflicte maritime” şi, mai recent, conflicte 

legate de dreptul asupra spaţiilor subacvatice din regiunea arctică (pretendenţi la aceste spaţii, 

bogate în resurse energetice, fiind Rusia, SUA, Canada, Norvegia şi Danemarca).  

În ultima perioadă se intensifică factorii legaţi de specializarea internaţională şi de 

schimbările climatice. Astfel, exporturile materiilor prime din ţările în dezvoltare şi delocalizarea 

activităţilor industriale în ele generează externalităţi negative ale creşterii mondiale, inclusiv 

poluarea aerului. Evaluările efectuate în 2012 denotă că 88% din decesele premature, legate de 

poluarea aerului, sunt caracteristice ţărilor cu venituri medii şi mici, unde locuiesc 82% din 

populaţia Terrei [79]. Reacţia acestor ţări se manifestă în cererea internalizării externalităţilor în 

ţările dezvoltate şi transferului tehnologic masiv pentru activităţi de depoluare a mediului, reacţie 

denumită de J.Martinez-Alier „ecologismul săracilor”[80].  

Specializarea inechitabilă sub aspect ecologic şi absenţa compensaţiilor pentru utilizarea 

resurselor ecosistemice au generat şi noţiunea de „datorie ecologică” a ţărilor dezvoltate faţă de 

cele subdezvoltate, valoarea căreia cu mult depăşeşte valoarea datoriilor financiare a ţărilor 

subdezvoltate faţă de cele dezvoltate. Se apreciază că ea este generată de următorii factori: 

 sumele neplătite de reparaţii efectuate în vederea lichidării urmărilor daunelor locale 

generate de producerea bunurilor exportate; 

 sumele neachitate pentru reproducerea sau menţinerea resurselor renovabile exportate; 

 costurile viitoarei lipse de disponibilitate a resurselor non-regenerabile; 

 sumele neobţinute din utilizarea comercială a informaţiilor şi cunoştinţelor privind 

resursele genetice, atunci când acestea sunt însuşite gratuit; 
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 lipsa compensaţiilor legate de importul deşeurilor toxice solide sau lichide [81]. 

Totodată, pe măsură ce regiunile sudice vor deveni, în urma schimbărilor climatice, tot 

mai aride, recoltele în aceste ţări vor deveni mai mici, impunând populaţia sudică să migreze în 

ţări mai nordice. Însă cont ţinând de posibilităţile de găzduire a imigranţilor şi limitele de 

toleranţă a populaţiei din ţările dezvoltate, este greu de imaginat că noua distribuţie globală a 

populaţiei se va efectua pe cale paşnică. Dacă statele bogate nu vor introduce modificări în 

dreptul internaţional pentru a specifica statutul migranţilor ecologici, conflictele ecologice pot 

deveni pentru viitor de proporţii. 

Legea entropiei sistemului economic.  Prima lege a termodinamicii – nimic nu se 

creează, nimic nu se pierde, totul se transformă - este una general acceptată, inclusiv de 

economişti. Fluxul clasic „producţie-consum” a bunurilor şi serviciilor este considerat, de 

aceştia, ciclic şi renovabil. 

A doua lege a termodinamicii este legea entropiei, denumită de savantul Georgescu-

Roegen „drept cea mai economică dintre toate legile naturale” [82, p.58]. Aceasta semnifică 

faptul că, pe măsură ce energia şi materia sunt utilizate şi transformate, cantitatea lor disponibilă 

se reduce. Această pierdere nerecuperabilă de energie/materie reutilizabilă  este numită entropie. 

Sistemul economic este entropic deoarece orice activitate economică (producţie sau consum) 

utilizează energie/materie şi, prin aceasta, reduce capacitatea acestora de a fi transformate pentru 

reutilizare. Chiar dacă cantitatea materiilor prime la început de proces este egală cu cantitatea 

deşeurilor care se întorc în natură după finalizarea ciclului producţie-consum, există o diferenţă 

între input şi output - creşte entropia. Devine necesar de a utiliza mai multă energie/materie în 

ciclul următor pentru a produce şi consuma o cantitate similară de bunuri şi servicii. Deci, 

reciclarea integrală nu este posibilă. 

Acest postulat teoretic este susţinut de economiştii ecologişti prin observaţii din viaţa 

reală, care denotă că, începând cu finele sec. XX, se multiplică cazurile de dispariţie a 

numeroaselor specii vegetale şi animale, de schimbări climatice şi de epuizare a resurselor 

naturale, ce semnifică creşterea entropiei şi a limitelor naturale pentru dezvoltare. 

 

 Metode de cercetare şi evaluare aplicate în studiile economico-ecologice 

Metode de evaluare a bunurilor şi serviciilor ecologice. Invizibilitatea economică a 

fluxurilor de resurse naturale reprezintă cauza majoră a degradării ecosistemelor şi a pierderii 

biodiversităţii. Însă evaluarea economică a mediului continuă să reprezinte o provocare, 

metodele şi tehnicile existente fiind insuficient consolidate. Autorul tezei a încercat să depisteze 
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cele mai semnificative din ele, grupându-le în 2 categorii: metode bazate pe mecanisme de piaţă 

şi metode non-piaţă. În prima categorie au fost încadrate următoarele [83, pp.12-27]: 

Tabelul  1.10. Metode de evaluare a bunurilor şi serviciilor ecologice bazate pe  

mecanisme de piaţă 

Denumirea 

metodei 

Conţinut 

Metoda 

preţurilor de 

piaţă 

Estimează valoarea bunurilor şi serviciilor de ecosistem cumpărate şi vândute pe piaţă, 

preţul lor fiind stabilit în funcţie de raportul cerere-ofertă. Momentul slab al acestei 

metode de evaluare este faptul că, deseori, preţul resurselor naturale nu reflectă adecvat 

valoarea lor reală, în ele nefiind incluse externalităţile negative, ce le face mai mici 

comparativ cu costurile sociale. Ca consecinţă, preţurile subestimate nu stimulează 

utilizarea eficientă a resurselor naturale.  

 

Metoda 

productivităţii 

Este folosită pentru a cuantifica bunurile şi serviciile de ecosistem care contribuie la 

producerea unui bun sau serviciu care se tranzacţionează pe piaţă ( de ex., calitatea apei 

influenţează efectul irigaţiei asupra productivităţii culturilor agricole). Dacă un serviciu 

de ecosistem este factor de producţie, schimbarea cantităţii sau calităţii sale conduce la 

schimbări ale costului de producţie şi/sau productivităţii altor input-uri. 

 

Metoda 

 rentei 

bazată pe caracterul rigid al ofertei resurselor naturale. În acest caz preţul se stabileşte 

doar cu orientare la cererea de resurse, localizarea lor şi mărimea ratei dobânzii. Metoda 

dată este des utilizată la evaluarea resurselor funciare. 

 

 

Metoda 

cheltuielilor 

Este deseori aplicată la evaluarea costurilor reconstituirii resurselor naturale în cazul 

pierderii sau degradării lor. În această situaţie sunt estimate costurile potenţiale de 

compensare necesare substituirii resurselor degradate în aria dată sau în una alternativă. 

Astfel, dacă în urma exploatărilor miniere a fost degradat stratul fertil de sol, evaluarea 

economică va cuprinde costurile necesare restabilirii fertilităţii solului degradat sau 

creşterii fertilităţii solului de pe un teren alternativ. Însă, deşi metoda este simplă în 

aplicare, ea conţine o contradicţie: cu cât calitatea resursei naturale este mai înaltă, cu 

cât este mai uşor exploatabilă, cu atât mai puţine costuri de recuperare sunt necesare şi, 

ca rezultat, mai mică este valoarea lor economică. 

Sursa: Generalizat de către autor 

În categoria metodelor non-piaţă se includ: 

1. Metoda evaluării contingente presupune o aproximare rezultată din chestionarea populaţiei 

care ţine de predispoziţia de a plăti pentru a obţine un profit din bunurile şi serviciile ecologice 

sau a cere revendicări pentru a tolera o cheltuială. 

2. Metoda valorii economice totale.  Capitalul natural trebuie să fie introdus în funcţia de 

utilitate a consumatorilor şi în funcţia de producţie a producătorilor. Ca urmare, economiştii îşi 

propun să măsoare valoarea lui economică totală ca suma valorii de utilizare şi a valorii 

intrinseci a bunurilor de mediu. 
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Fig.1.10 . Structura valorii economice totale a bunurilor de mediu 

Sursa:[84] 

 Valoarea de utilizare reprezintă utilitatea şi beneficiile obţinute de beneficiari ca rezultat 

al consumului de capitalul natural. Ea cuprinde 3 tipuri de valori: 

 Valoarea de utilizare directă, exprimată în preţul de piaţă al capitalului natural utilizat în 

procesul de producere şi consum în perioada curentă. 

 Valoarea de utilizare indirectă se referă la costurile de menţinere a capitalului natural în 

perioada curentă. 

 Valoarea de utilizare potenţială sunt premiile acordate pentru neutilizarea capitalului 

natural în perioada curentă în vederea transmiterii acestuia generaţiilor viitoare. 

Valoarea de neutilizare nu este legată nici de utilizarea efectivă, nici de cea potenţială, 

fiind determinată de valoarea conferită de existenţa însuşi a capitalului natural, fără intenţia de a-

l utiliza în perioada curentă sau viitoare. Evaluarea ei este foarte vagă, deoarece se află la 

frontiera economicului cu ecologicul. 

Dacă în cazul valorii de utilizare politicile economice trebuie să fie orientate spre 

minimizarea consumului, prezervarea sau conservarea capitalului natural, în cazul valorii de 

neutilizare (intrinseci) ele trebuie să fie orientate spre minimizarea cantităţilor de efluenţi 

poluanţi cu impact negativ asupra capitalului natural.   

Metoda analizei cost-beneficiu.  Analiza cost-beneficiu este o metodă cantitativă de 

estimare a impactului economic a unui proiect de investiţii (în special în construcţii, industrie, 

transporturi, turism sau agricultură) sau a unei politici guvernamentale pe baza calculului 

raportului dintre costurile şi beneficiile viitoare. 

 Acest tip de analiză are la bază calculul valorii nete prezente (VNP) – valoarea prezentă a 

beneficiilor viitoare nete (diferenţa dintre beneficii şi costuri) exprimată în termeni monetari 

[85]: 

VNP = VP (B) – VP (C)                                                                                                            (1.6) 
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 Pentru a se putea calcula valoarea prezentă a costurilor şi beneficiilor viitoare se foloseşte 

rata de discount. Analiza cost-beneficiu presupune următoarele etape: 

 definirea obiectivelor; 

 cuantificarea în termeni monetari a valorii costurilor şi beneficiilor; 

 calculul valorii nete prezente; 

 prezentarea riscurilor şi incertitudinilor care pot contribui la modificarea în timp a 

valorilor estimate; 

 determinarea oportunităţii implementării proiectului sau politicii guvernamentale. 

În lucrarea Green Economics, R.Hahnel a aplicat compararea costurilor marginale sociale 

cu beneficiile marginale sociale, menţionând că dacă beneficiile marginale ale unei acţiuni 

depăşesc costurile marginale generate, acţiunea respectivă trebuie realizată, în caz contrar ar fi o 

greşeală de a continua respectiva acţiune (Figura 1.11). 

 

Fig. 1.11.  Analiza cost-beneficiu. 

Sursa: [86] 

Respectiv pentru toţi A< A (0), urmează să extindem activitatea (A), pentru a majora 

beneficiile marginale sociale, şi invers, pentru A>A (0), trebuie de optat pentru reducerea 

activităţii (A), pentru a menţine valori maxime pentru beneficiile marginale sociale. 

 Deci, analiza cost-beneficiu propune o imagine clară asupra rentabilităţii investiţiilor şi a 

perioadei în care ele se recuperează. 

Metoda analizei cost-eficacitate.  Analiza cost-eficacitate este utilizată atunci când 

măsurarea beneficiilor în termeni monetari este dificilă sau foarte costisitoare. Este tocmai cazul 

informaţiilor ce ţin de mediul ambiant. 
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Proiectele alternative, în acest caz, posedă un singur obiectiv, cuantificat în termeni fizici. 

Ca urmare,  analiza cost-eficacitate identifică alternativele care, pentru un nivel dat al producţiei, 

minimizează valoarea reală a costurilor sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizează nivelul 

producţiei. 

Analiza cost-eficacitate nu ia în consideraţie judecăţile subiective ale decidenţilor şi nu 

este utilă în cazul proiectelor cu obiective multiple. 

Metoda analizei multi-criteriale.  Analiza multi-criterială „descrie  orice abordare 

structurată, utilizată pentru a  determina preferinţele dintre mai multe opţiuni alternative, care 

conduc la îndeplinirea unor obiective” [87, p.7]. Elementele ei principale sunt opţiunile, 

criteriile, matricea de performanţă, punctarea şi ponderarea, standardizarea. 

În cadrul acestui tip de analiză măsurarea efectivă a indicatorilor utilizaţi nu se realizează 

sub aspect monetar, ci se bazează, de obicei,  pe analiza cantitativă (prin punctaj, ierarhizare şi 

determinarea ponderii) a unei game largi de categorii şi criterii de impact. Ea permite: 

 separarea alternativelor acceptabile de cele inacceptabile; 

 ierarhizarea alternativelor acceptabile; 

 identificarea celei mai preferabile alternative. 

Caracteristică esenţială a analizei multi-criteriale  este accentul pus pe puterea de judecată 

a decidentului, pentru stabilirea obiectivelor şi criteriilor, estimarea ponderilor relative a fiecărei 

alternative. 

În studiile legate de mediul ambiant analiza multi-criterială se aplică, de obicei, în 

procesul de elaborare a rapoartelor de monitorizare a mediului şi a rapoartelor de evaluare a 

impatului asupra mediului. 

 

Modelul Presiune – Stare – Răspuns (P-S-R) 

 Modelul P-S-R a fost propus de către OCDE în vederea structurării mecanismelor de 

raportare şi a politicilor de mediu. El se bazează pe ideea că orice activitate umană exercită o 

„presiune” asupra mediului, afectând „starea” acestuia. În cazul în care această stare este mult 

diferită faţă de starea normală, în mediu se conturează impacturi asupra sănătăţii umane, 

ecosistemelor, bunurilor materiale şi imateriale, ce implică obligativitatea apariţiei unui 

„răspuns” din partea mediului (prin auto-epurare) sau al societăţii (prin decizii şi acţiuni 

concrete).  



48 

 

 

Fig. 1.12. Modelul Presiune-Stare-Răspuns 

Sursa: [89, p.21] 

Indicatorii de presiune asupra mediului sunt strâns legaţi de modelele de producţie şi 

consum - emisiile de dioxid de carbon, cererea de roci de construcţie, suprafaţa terenurilor 

utilizată pentru infrastructuri, cantitatea de deşeuri produsă, etc. Indicatorii de stare descriu 

calitatea mediului şi efectele acestei calităţii asupra sănătăţii populaţiei, biodiversităţii, 

ecosistemelor şi a stocurilor de resurse naturale. Indicatorii de răspuns sunt destinaţi să 

atenueze, să adapteze sau să prevină efectele negative asupra mediului. Unele răspunsuri 

presupun modificarea tiparelor de producţie sau consum, altele sunt orientate spre creşterea 

eficienţei produselor şi proceselor (eco-tehnologii). Exemple de indicatori de răspuns sunt 

cheltuielile de mediu, taxele şi subvenţiile de mediu, ratele de reciclare a deşeurilor, amenzile 

aplicate, etc. [88, p.355].  

Prin urmare, modelul P-S-R poate fi folosit pentru a descrie relaţiile dintre cauzele şi 

consecinţele problemelor de mediu, dar şi pentru înţelegerea dinamicii şi eficienţei lor. 

Metoda SWOT. Metoda SWOT este o metodă de analiză care oferă o înţelegere 

exhaustivă a punctelor forte (Strengths), punctelor slabe (Weaknesses), a oportunităţilor 

(Opportunities) şi a ameninţărilor (Threats) care vizează mediul ambiant la nivel global, naţional, 

regional sau local. Ea permite formularea unui diagnostic asupra condiţiei trecute şi actuale, 

conturându-se, totodată, perspectivele de evoluţie ale ecosistemelor. Prin intermediul ei se pot 

anticipa schimbările şi se poate elabora strategia optimă de dezvoltare sustenabilă. Această 

metodă are însă anumite limite ce ţin de profunzimea analizei efectuate. 

Ansamblul acestor orientări axiologice şi metodologice formează o arie de cercetare care, 

graţie complexităţii şi eterogeneităţii sale rămâne încă insuficient explorată.  
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Analiza minuţioasă şi critică a surselor bibliografice şi a bazelor de date, efectuată de 

autorul tezei, i-a permis de a  concluziona că în Republica Moldova conceptele teoretice cu 

caracter economico-ecologic nu se bazează pe un fundal empiric solid şi nu sunt urmate de 

politici de mediu coerente.  

În cercetarea noastră ulterioară ne vom baza, preponderent, pe 3 concepte din cele 

relatate: conceptul economiei durabile, conceptul economiei verzi şi conceptul economiei 

circulare. Sub aspect metodologic, un rol important în cercetarea efectuată o va avea metoda 

analizei integrate bazată pe modelul P-S-R şi metoda SWOT.   

 

1.3. Concluzii la capitolul 1 

 1. Sub aspect teoretic, raportul „creştere economică - sustenabilitate ecologică” se 

caracterizează prin pluralism metodologic – absenţa unui soclu comun de concepţii stabilizate, 

precum cele din mainstream economics. Au fost selectate de către autor o serie de abordări şi 

concepţii: abordarea clasică, abordarea neoclasică a economiei mediului, abordarea 

neokeynesistă, concepţia economiei ecologice, concepţia dezvoltării durabile, concepţia 

economiei circulare, concepţia economiei verzi şi concepţia economiei albastre. 

 2. Abordarea neoclasică modernă, prezentată prin curentul „economia mediului”, a apărut 

ca reacţie critică la teoria neoclasică tradiţională, care a decupat procesul de dezvoltare 

economică din contextul său ecologico-social, variabilele economice şi sociale fiind considerate 

constante şi exogene faţă de activitatea economică. Prin examinarea bunurilor de mediu, a valorii 

economice totale a bunurilor de mediu şi a optimului econologic, prin ideea internalizării 

externalităţilor de mediu, ea a recunoscut eşecurile pieţei în materie de mediu şi a admis 

necesitatea aplicării de către stat a instrumentelor economice şi juridice în vederea protecţiei 

mediului la nivel micro şi macroeconomic. 

 3. Abordarea neokeynesistă s-a axat pe controversele vizând pericolul ecologic pe care îl 

exercită tipul industrial de dezvoltare (R.Carlson, S.Oden) şi impactul negativ al inovaţiilor 

tehnologice (B.Commoner), a creşterii demografice excesive (P.Ehrlich) şi a sărăciei (W.Kapp) 

asupra mediului ambiant. 

 4. Actualmente coexistă o serie de concepţii eterogene, fără un „nucleu teoretic dur” şi 

„centură de protecţie”, în expresia lui I.Lacatos: 

 În cadrul „economiei ecologice”, obiect central de cercetare devine evaluarea scalei 

optimale a sistemului economic în funcţie de starea sistemului natural, factori restrictivi pentru 
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creşterea economică fiind consideraţi insuficienţa resurselor energetice (K.Boulding) şi acţiunea 

legii entropiei (N.Georgescu-Roegen);  

 Conceptul dezvoltării durabile ţine spre a prezenta un model de dezvoltare care poate 

satisface nevoile generaţiilor prezente fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a şi 

le satisface în acelaşi mod. Pentru aceasta se cere trecerea de la conceperea creşterii economice 

în aspect cantitativ la o creştere economică calitativă, ca una suportabilă, sustenabilă şi 

echitabilă; 

 Conceptul economiei circulare presupune crearea unui sistem economic care la toate 

etapele ciclului de viaţă a produselor tinde spre creşterea eficienţei utilizării resurselor şi 

diminuarea impactului producţiei asupra mediului ambiant; 

 Analiza comparativă a concepţiilor „economiei verzi” şi „economiei albastre” a 

determinat autorul să identifice o diferenţă de abordare substanţială. Prin urmare, o „economie 

verde” funcţionează în bază de instrumente ale politicilor economico-ecologice şi sprijinul 

statului în timp ce o „economie albastră” nu recunoaşte aportul intervenţiei statului, astfel încît 

oamenii de rînd sunt cei care îşi pot crea propriul viitor sustenabil. 

 5. În baza sintezei noilor concepte analizate, autorul tezei lansează o nouă abordare 

teoretică distinctă – „abordarea econologică”. Aceasta presupune o determinare a scalei optimale 

de activitate în vederea atingerii optimului antropocentric, asigurarea sustenabilităţii dezvoltării 

umane  şi o focusare pe termen lung 

 6.  Sub aspect metodologic, relaţiile economie-ecologie pot fi caracterizate prin: 

 abordare sistemică de cercetare, sistemul economic fiind conceput ca subsistem deschis 

al ecosistemului, între ele existând fluxuri de intrări şi ieşiri de materii şi energii de 

entropie diferită (mică la intrări şi mare la ieşiri); 

 o serie de categorii noi (servicii ecologice, funcţia de mediu, amprenta ecologică şi 

biodiversitatea, renta şi anti-renta ecologică, decuplarea, conflicte ecologice şi datorie 

ecologică); 

 metode de cercetare şi evaluare specifice (metode de evaluare a bunurilor şi serviciilor 

ecologice, metoda contabilităţii integrate economie-mediu, modelul P-S-R).    

 Analiza abordărilor teoretice și metodologice științifice privind relaţia dintre creşterea 

economică şi sustenabilitatea ecologică ne permite formularea scopului cercetării, ce constă în 

îmbinarea, într-un sistem coerent, a cadrului teoretico-metodologic ce caracterizează impactul 

creşterii economice asupra stării mediului, a indicatorilor economici care reflectă acest impact şi 
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a instrumentelor de reglementare economică, care ar permite tranziţia Republicii Moldova la un 

model de dezvoltare sustenabilă şi circulară.  

 În vederea îndeplinirii scopului formulat au fost trasate o serie de obiective ale 

cercetării:  

 Efectuarea unei analize critice a cadrului teoretic ce descrie raportul dintre creşterea 

economică şi starea mediului ambiant;  

 Sistematizarea arsenalului metodologic care poate fi aplicat în cercetarea relaţiilor 

„economie-ecologie”: a categoriilor de bază, a legităţilor şi a metodelor de cercetare;  

 Selectarea indicatorilor statistici compoziţi care permit efectuarea unei analize empirice a 

stării mediului ambiant la nivel global;  

  Determinarea stării, lacunelor şi modalităţilor de perfecţionare a indicatorilor de mediu 

în Republica Moldova;  

 Efectuarea unei sinteze a instrumentelor economice contemporane de reglementare, 

aplicate la politicile de mediu; 

  Realizarea unei analize a stării şi gradului de reglementare ecologică în Republica 

Moldova; 

 Recomandarea măsurilor de politici necesare tranziţiei spre un model de dezvoltare 

sustenabilă în Republica Moldova prin formarea pieţei serviciilor de gestionare a 

deşeurilor. 
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2. ANALIZA EMPIRICĂ A STĂRII MEDIULUI DIN PERSPECTIVA MODELULUI 

ECONOMIC VERDE ȘI CIRCULAR 

2.1. Starea mediului ambiant reflectată în rapoartele internaţionale şi prin indicatori 

compoziţi 

Binomul „economie-ecologie” se regăseşte într-o multitudine de indicatori care au două 

utilizări majore: 

1. de a genera informaţii referitoare la starea actuală ori viabilitatea mediului natural sub 

influenţa mediului economic; 

2. de a genera informaţii cu privire la rolul mediului natural în modificarea sistemului 

economic. 

Actualmente devine evident că dezvoltarea şi progresul nu mai pot fi cuantificate doar 

prin utilizarea indicatorului PIB, devenind necesară diversificarea instrumentelor statistice care 

ar integra problemele de mediu cu cele economice prin construirea unor indicatori compoziţi. În 

acest subcapitol autorul tezei va încerca să evidenţieze  cele mai semnificative exemple de 

asemenea indicatori, selectând şi analizând minuţios cele mai elocvente studii empirice în 

domeniu. 

Raportului ”Planeta Vie 2014 ” (Living Planet Report 2014) 

Raportul Planeta Vie reprezintă o analiză ştiinţifică şi o sursă globală de referinţă, realizat 

de către WWF în colaborare cu Global Footprint Network. El reflectă starea de sănătate a 

planetei, precum şi impactul activităţilor umane asupra acesteia. Publicat pentru prima dată în 

1998 şi reluat o dată la doi ani, raportul conţine date cu un decalaj de timp de 3 ani. Astfel, datele 

prezentate în ediţia 2014 sunt cele înregistrate la sfârşitul anului 2010. 

Raportul utilizează doi indicatori : 

- Indicele  Planeta Vie, care măsoară evoluţia biodiversității pe Terra. 

 Cel mai elocvent indicator al biodiversităţii este declinul numărului speciilor cu care 

împărţim planeta. Ultimul raport a realizat analiza  a peste 10,000 de specii de vertebrate, în 

intervalul de timp 1970 – 2010, constatând un trend alarmant de extincţie a speciilor: populaţiile 

de peşti, păsări, mamifere, amfibieni şi reptile s-au redus, din anul 1970, cu 52% [90, p.16]. Rata 

de extincţie este estimată a fi de circa 1000 de ori mai mare decât rata naturală şi se lansează 

ideea că ne confruntăm cu cel de-al 6-lea val de extincţie în masă din istoria vieţii terestre. 

Comparând IPV în ţările cu nivel diferit al veniturilor, putem observa diferenţe notabile. 

În timp ce ţările cu nivel ridicat al veniturilor au înregistrat, pe parcursul anilor 1970-2010, o 

creştere cu 10% a biodiversității, în ţările cu nivel mediu al veniturilor biodiversitatea s-a redus 

cu 18%, iar în cele cu venituri mici s-a prăbuşit cu 58% [90, p.56]. Aceste date denotă 
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capacitatea ţărilor cu venituri înalte de a aloca mai multe resurse pentru conservarea 

biodiversității. 

- Amprenta ecologică, care măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra 

ecosistemelor.   

AE la nivel global este de  18,1 mlrd. gha sau 2,6 gha/cap de locuitor. Raportul Planeta 

Vie 2014 identifică top 5 ţări cu cea mai mare amprentă: China,  SUA, India, Brazilia şi Rusia 

(Figura 2.1).     

                 
Fig. 2.1. Evaluarea amprentei ecologice totale a celor top 5 ţări care înregistrează cel mai înalt 

nivel al consumului în raport cu restul lumii. 

Sursa: [90, p.37] 

Deşi populaţia SUA alcătuieşte un sfert din populaţia Chinei, amprenta acestora 

înregistrează valori asemănătoare, datorită unui consum mai ridicat pe cap de locuitor în SUA. În 

mod similar, prin multiplicarea numărului populaţiei cu cererea pe cap de locuitor, India se 

deplasează de pe poziţia 136 după amprenta pe cap de locuitor pe poziţia 3 după amprenta totală, 

Brazilia de pe poziţia 53 pe poziţia 4, iar Rusia de pe poziţia 42 pe poziţia 5 [90, p.37].  

Top 10 ţări cu cele mai mari amprente pe cap de locuitor sunt: Kuweit, Qatar, Emiratele 

Arabe Unite, Danemarca, Belgia, Trinidad și Tobago, Singapore, SUA, Bahrein şi Suedia. Date 

cu privire la valoarea amprentei ecologice şi a biocapacităţii pentru fiecare ţară în parte sunt 

prezentate în Anexa 3.  

Însă biocapacitatea globală per locuitor s-a caracterizat printr-o reducere aproape dublă - 

– de la 3,2 ha în 1961 la 1,7 ha în 2010 [90, p.34]. Doi factorii mai importanţi au determinat 

acest declin – creşterea numărului populaţiei şi creşterea consumului per locuitor. Însă impactul 

acestor factori, în diferite regiuni, a fost diferit. 
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Astfel, în Africa biocapacitatea per locuitor a rămas relativ stabilă, sub media mondială, 

deşi populaţia mai mult decât s-a dublat. În regiunea Asia-Pacific s-a ajuns la nivelul mondial al 

biocapacităţii pe locuitor, graţie creşterii foarte rapide a populaţiei. În restul regiunilor lumii (cu 

excepţia ţărilor europene din exteriorul UE) nivelul biocapacităţii a fost depăşit (cel mai mult în 

America de Nord) atât pe contul creşterii populaţiei, cât şi pe contul majorării consumului per 

locuitor (Figura 2.2). 

 
Fig. 2.2. Schimbări în valoarea biocapacităţii per persoană pentru fiecare regiunea în parte, 

1961-2010. 

Sursa:[ 90,  p.36] 

 

Cea mai mare parte a biocapacității totale o reprezintă componenta teren forestier, care 

joacă un rol extrem de important în stabilitatea climatică, prin stocarea şi sechestrarea 

carbonului, precum şi în circuitul apei. La nivel global, aproape 60% din biocapacitate este 

situată în doar 10 ţări (Figura 2.3). 

  
Fig. 2.3. Top 10 biocapacități naţionale în anul 2010. 

Sursa: [84, p.41] 
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Varianta ideală ar fi ca diferenţa dintre biocapacitatea unei naţiuni şi amprenta ecologică 

a acesteia să fie una pozitivă (+). Doar în acest caz putem vorbi despre o dezvoltare durabilă ce 

înregistrează atât avantaje economice, cât şi ecologice. Diferenţa negativă (-) denotă prezenţa 

unui deficit de resurse, cauzat de consumul excesiv al acestora. Conform Living Planet Report 

2014, consumul umanităţii este cu 50% mai mare decât capacitatea de regenerare a 

planetei, sau este nevoie de 1.5 planete pentru producerea tuturor bunurilor necesare satisfacerii 

nevoilor actuale ale omenirii, deficitul ecologic alcătuind 0,9 ha/cap de locuitor [90, p.33]. 

Contribuţia la depăşirea ecologică globală variază în funcţie de  naţiuni. De exemplu, 

dacă întreaga umanitate ar înregistra amprenta  per locuitor din Qatar, am avea nevoie de 4,8 

planete. Dacă am trăi stilul de viaţă al unui rezident tipic din SUA, am avea nevoie de 3,9  

planete. În cazul Slovaciei şi Coreii de Sud am avea nevoie de 2 şi, respectiv, 2,5 planete, în timp 

ce în cazul Africii de Sud şi Argentinei am necesita 1,4 şi 1,5 planete [90, p.37]. 

Contribuţia la depăşirea ecologică variază şi în funcţie de nivelul veniturilor. Amprenta 

ecologică din ţările cu nivel superior al venitului o depăşeşte pe cea din ţările cu nivel inferior al 

veniturilor de 5 ori, ce semnifică faptul că ţările cu nivel înalt al veniturilor se dezvoltă, parţial, 

pe contul utilizării biocapacității ţărilor slab dezvoltate şi a consumului excesiv de bunuri 

globale. Aceasta creează condiţii pentru extinderea, în viitor, a conflictelor şi a datoriei 

ecologice.  

Devierea între biocapacitatea şi amprenta ecologică, înregistrată la nivel global, este în 

continuă creştere, declanşând distrugerea ecosistemelor naturale, acumularea poluanţilor în aerul 

atmosferic, resursele acvatice şi în sol (Figura 2.4). 

 

Fig. 2.4.  Evoluţia amprentei ecologice în raport cu biocapacitatea globală,  

1961-2010. 

Sursa: [91] 
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Potrivit directorului executiv al Global Footprint Network, Dr. Mathis Wackernagel, 

“Dacă pierderile ecologice vor continua, vom asista la grave consecinţe economice. Resursele 

limitate şi prăbuşirea ecosistemelor ar declanşa o stagnare combinată cu inflaţie, odată cu 

scăderea valorii investiţiilor, iar preţul alimentelor şi al energiei ar exploda pur şi simplu”[92]. 

 

Indicele Dezvoltării Durabile a Societăţii  (Sustenabile Society Index SSI – 2014). 

Indicele SSI, conceput de fundația Sustenabile Society Foundation, reprezintă nivelul 

dezvoltării durabile la nivel global şi pe 151 de ţări în parte, fiind calculat în baza datelor 

obţinute de la diferite instituţii ştiinţifice şi organizaţii internaţionale. Prima ediţie a apărut în 

anul 2006, indicele fiind reactualizat la fiecare doi ani. 

SSI este utilizat pentru monitorizarea progresului ţărilor în parcursul lor către o 

dezvoltare durabilă şi stabilirea priorităţilor în acest domeniu. El este structurat pe 3 dimensiuni, 

8 categorii şi 21 indicatori, a căror metodologie de calcul o prezentăm în tabelul 2.1. Analiza 

fiecărui indicator face posibilă determinarea modelului economic de dezvoltare şi indică asupra 

necesităţii luării deciziilor privind îmbunătăţirea acestuia în funcţie de rezultatele obţinute. 

Tabelul 2.1. Structura şi metodologia de calcul a Indicelui Societăţii Durabile-2014 

Dimens

iuni - 3 

Categ

orii - 8 

 

21 Indicatori 

 

Formule de calcul a indicatorilor 

I.
 B

u
n

ă
st

a
re

a
 s

o
ci

a
lă

 

N
ev

o
il

e 
d

e 

b
a
ză

 

1. Alimentaţie 

suficientă 

F(X)=(100-X)/10 if 5≤X≤100 F(X)=10 if X<5,  

2. Suficientă apă 

pentru consum 

F(X)=X/10  Cîmp de validitate: 0≤X≤100 

3. Salubrizare F(X)=X/10  Cîmp de validitate: 0≤X≤100 

S
ă
n

ă
t

a
te

a
 4. Educaţia F(X)=X/10 if 0≤X≤100 F(X)=10 if X>100 

5. Stil de viaţă sănătos F(X)=((X-20)/60)*10  Cîmp de validitate: 20≤X≤80 

6. Egalitatea de gen F(X)=X*10 Cîmp de validitate: 0≤X≤1 

D
ez

v
o
lt

a
re

a
 p

er
so

n
a
lă

 

şi
 s

o
ci

a
lă

 7. Distribuirea 

veniturilor 

F(X)=EXP(-0.1*(X-4.5))*10  if 4.5≤X≤168 F(X)=0 if 

X>168 

 

8. Creşterea populaţiei 

F(X)=-0.0067*X2-0.4333*X+8 if -5<X<15 F(X)=0  

if X≥15 F(X)=10 if X<-5 

9. Buna Guvernare F(X)=((X+15)/30)*10  Cîmp de validitate: -15≤X≤+15 

II
. 

B
u

n
ă

st
a

re
a

 M
ed

iu
lu

i 

R
es

u
rs

el
e 

N
a
tu

ra
le

 10. Biodiversitatea F(X)=(F(X1)+F(X2))/2  

Arii forestiere: F(X1)=0.25*(X1+3)*10 dacă-3.1<X1<1 

F(X1)=10 dacă  X1≥1 F(X1)=1dacă X1<-3.1 Arii 

protejate: F(X2)=X2/20*10 dacă  X2<20 F(X2)=10 dacă  

X2>20 

11. Resurse acvatice 

regenerabile  

F(X)=(100-X)/10 dacă  0≤X≤90 F(X)=0 dacă X>90 

12. Consumul F(X)=10-3*X*2/1.8 dacă 0≤X≤2.7  F(X)=0 dacă  X>2.7 

C
li

m
a
 ş

i 

E
n

er
g
ia

 13. Consumul de 

energie 

F(X)=-2*X+10 dacă X≤5 F(X)=0 dacă  X>5 

14. Economii de 

energie 

F(X)=-25*X+5 dacă  -0.2≤X≤0.2 F(X)=0 dacă X<-0.2 

F(X)=10 dacă X>0.2 
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15.  Emisii cu effect de 

seră 

F(X)=10-X dacă  0≤X≤10 F(X)=0 dacă  X>10 

16. Energia 

regenerabilă 

F(X)=X/10 dacă 0≤X≤100 F(X)=10 dacă X>100 
II

I.
 B

u
n

ă
st

a
re

a
 

ec
o

n
o
m

ic
ă
 

T
ra

n
zi

ţi
a
 17. Agricultura 

ecologică 

F(X)=10*(1-EXP(-0.25*X))   Cîmp de validitate: 0≤X≤20 

18. Economii reale F(X)=10*ARCTAN(0.2*X)/π +5  Cîmp de validitate: -

∞<X<+∞ 

E
co

n
o

m
ia

 

19. PIB F(X)=10*(1.01-EXP(-0.00007*X)) dacă  0≤X≤75000 

F(X)=10 dacă  X>75000 

20. Ocuparea forţei de 

muncă 

F(X)=EXP(-0.1*X)*10 dacă  0≤X≤60 F(X)=1 dacă X>60 

21. Datoria publică F(X)=-3.9*ARCTAN(0.06*X-3.5)+5 dacă  2.5≤X<117 

F(X)=0 dacă  X≥112 F(X)=10 dacă X<2.5 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [93] 

SSI integrează bunăstarea socială cu cea a mediului, aceste tipuri de bunăstare prezentând 

ţintele spre care se tinde. Bunăstarea socială fără bunăstarea mediului este o cale în prăpastie, iar 

bunăstarea mediului fără bunăstarea socială nu are nici un sens pentru umanitate. Bunăstarea 

economică, la rândul său, nu prezintă în sine o ţintă, ci doar o condiţie pentru atingerea bunăstării 

sociale şi a mediului. La nivel global cele 3 dimensiuni ale SSI - bunăstarea socială, bunăstarea 

mediului şi bunăstarea economică înregistrează scoruri diferite, (Tabelul 2.2).  

Tabelul 2.2. Scoruri şi progrese globale privind SSI-2014 

ISS-2014 Scor (1-10) Progres înregistrat 2006-

2014 

Bunăstarea socială 6,3 + 6.4 % 

Bunăstarea mediului 5,0 - 4.7 % 

Bunăstarea economică 4,2 + 11.9 % 

SSI 4,7 0,1 

Sursa:  [94, p.10] 

După cum se poate observa, bunăstarea totală a crescut pe contul bunăstării sociale şi a 

celei economice, însă a degradat bunăstarea mediului. Cele mai bune rezultate sunt înregistrate 

pentru dimensiunea bunăstarea socială. În pofida unui scor bun pentru indicatorul „Resurse 

Naturale”, scorul agregat pentru dimensiunea bunăstarea mediului înregistrează valori scăzute 

din cauza unui scor inferior pentru indicatorul „Climă” şi „Energie”. Pe altă parte, dimensiunea 

bunăstării economice înregistrează cele mai mici valori, ca rezultat al scorurilor scăzute pentru 

indicatori precum „PIB” şi „Agricultura ecologică”, consideraţi indicatori ce reflectă tranziţia 

către o economie sustenabilă. Scorurile medii pentru cei 21 de indicatori ai SSI-2014 sunt 

prezentate în Figura 2.5. Respectiv, cele mai bune rezultate sunt înregistrate la 2 indicatori - 

alimentaţie suficientă (8,9 )şi apă suficientă pentru consum (9,0), deşi circa 800 mln. locuitori ai 
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Terrei nu dispun de minimul de calorii în alimentaţie şi acces la apă pentru consum, iar 2,5 mlrd. 

locuitori nu au acces la servicii de securitate şi salubrizare. 

 
Fig. 2.5. Scorurile medii pentru cei 21 de indicatori ai SSI-2014. 

Sursa: [94, p.16] 
 

Raportul SSI-2014 analizează cele 3 dimensiuni şi în aspect regional (Figura 2.6). 

 
Fig. 2.6. Scorurile regionale ale SSI-2014 

Sursa: [95] 

După cum se poate observa, cele mai mari scoruri pentru dimensiunea bunăstării sociale 

se înregistrează în Europa şi America de Nord, spre deosebire de Africa, căreia  îi revin cele mai 

mici scoruri ca rezultat a unor valori minimale ale indicatorilor – „securitate şi salubrizare”, 

„distribuirea veniturilor” şi „stil de viaţă sănătos”.  Total diferit arată tabloul pentru dimensiunea 

bunăstării mediului. În acest caz Africa înregistrează performanţe mai bune comparativ cu ţările 

din America, Europa şi Oceania. Aceste date denotă o dependenţă inversă între nivelul de 

bunăstare socială şi cel al mediului. 

Dacă ne referim la bunăstarea economică, cele mai mari scoruri au fost înregistrate de 

Oceania şi Europa, comparativ cu Africa, unde se înregistrează scoruri joase pentru indicatorii 

„datoria publică” şi „agricultura ecologică”. 
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Cele 151 de ţări incluse în SSI 2014 sunt grupate şi după categorii de venit. Respectiv, 

după cum se observă în figura 2.7, creşterea nivelului bunăstării sociale implică o descreştere 

evidentă a nivelului bunăstării mediului. Autorii acestui studiu nu neapărat consideră această 

dependenţă drept una cauzală ci, mai degrabă, propun o examinare mai detaliată a acestui 

fenomen [94, p.18]. 

 

Fig. 2.7. Scorurile ISS-2014 în funcţie de categoria de venit 

Sursa: [94, p.18]  

Spre deosebire de bunăstarea socială şi economică, unde lideri erau ţările dezvoltare, cele 

mai bune rezultate la capitolul bunăstarea mediului le înregistrează ţările slab dezvoltate, situaţia 

cea mai deplorabilă fiind în ţările arabe exportatoare de petrol – Emiratele Arabe Unite, Arabia 

Saudită, Qatar şi Oman. Informația completă cu privire la top 10 ţări care înregistrează cei mai 

înalţi şi cei mai mici indicatori ale SSI - 2014 pentru BM, BEc şi BS se prezintă în Anexa 4. 

 

Indicele Performanței de Mediu 2016 (Environmental Performance Index, EPI). 

 Indicele Performanței de Mediu 2016 (EPI), elaborat de cercetătorii de la universităţile 

Yale şi Columbia, la fiecare 2 ani, identifică eficienţa politicii ecologice promovată în diferite 

ţări ale lumii evaluînd 180 de ţări după criteriile de protecţie a sănătăţii şi a ecosistemelor. EPI - 

2016 estimează evoluţia a 9 obiective, acestea, la rândul lor, fiind structurate în alţi 20 indicatori 

(Tabelul 2.3). 

Tabelul 2.3. Structura Indicelui de Performanţă a Mediului - 2016 

EPI  

2016 

Obiective Indicatori Performanţa atinsă 

 

 

1. Impactul 

asupra 

sănătăţii 

 

 Expunerea la riscuri de 

mediu 

 

Apa poluată a cauzat 2% din 

mortalitatea globală (1,24 mil.loc) 

iar aerul contaminat este cauza a 

10% din decesele la nivel global 

(5,52 mil.loc). 

http://www.ssfindex.com/ssi2014/wp-content/uploads/pdf/SSI2014
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M
ed

sd
iu

l 
şi

 s
ă

n
ă

ta
te

a
 

 

 

2. Calitatea 

aerului 

 

 Calitatea aerului în sectorul 

casnic 

 Poluarea aerului – expunerea 

la particule PM2.5 

 Poluarea aerului – depăşiri 

de PM2.5 

 Poluarea aerului – expunerea 

medie la NO2 

3,5 mlrd.loc locuiesc în regiuni cu 

aer contaminat, 1,3 mlrd.loc din 

aceştea sunt din Asia de Est şi 

regiunea Pacifică 

 

 

3. Apă şi 

salubrizare 

 

 Salubrizare nesigură 

 Calitatea apei potabile 

Numărul populaţiei cu acces limitat 

la resursele de apă curată s-a 

micşorat de la 960 mil.loc în 2000 

la 550 mil.loc curent. Alte 8% (2,4 

mlrd.loc) au acces restrecţionat la 

salubrizare. 

V
it

a
li

ta
te

a
 e

co
si

st
em

el
o
r 

 

4. Resurse şi 

apă 

 

 Epurarea apelor uzate Doar 7,23% din ţări aplică epurarea 

apelor uzate. 80 % din apele uzate 

sunt evacuate nefiind tratate. 

 

5. Agricultura 

 
 Utilizarea eficientă a 

Nitrogenului 

 Echilibrul de Nitrogen 

Doar 20% din ţări se apropie de 

obiectivul utilizării eficiente a 

azotului. Poluarea cu Nitrogen 

contribuie la distrugerea stratului de 

ozon,emisii de CO2 şi poluarea apei 

de suprafaţă. 

 

6. Resursele 

forestiere 

 

 Schimbări în suprafeţele 

împădurite 

2,52 mil km2 de păduri au fost 

pierdute în anul 2014. 

 

7. Resurse 

piscicole 

 

 Resurse de peşte 34% din resursele piscicole sunt 

supraexploatate sau distruse 

   

 

8.Biodiversitat

ea 

 

 Protecţia binomului naţional 

 Protecţia binomului global 

 Suprafaţa maritimă protejată 

 Specii protejate la nivel 

naţional 

 Specii protejate la nivel 

global 

15,4% din habitate terestre şi 8,4% 

din habitate marine au fost protejate 

în 2014. 

 

9. Clima şi 

energia 

 

 Tendinţe în emisii de carbom 

 Tendinţa în emisii de dioxid 

de carbon per kWt/oră  

 Acces la electricitate 

1/3 din ţări si-au redus intensitatea 

emisiilor de CO2 şi presiunea asupra 

fenomenului de încălzire globală. 

Sursa:  Elaborat de autor în baza sursei [96] 

 

 Analiza datelor prezentate în tabelul 2.3, confirmă că dea lungul timpului, ţările 

incluse în acest raport s-au implicat mult mai activ în vederea îmbunătățirii performanțelor de 

mediu. Respectiv s-au înregistrat rezultate remarcabile cu privire la minimizarea aportu lui 

apei poluate în provocarea deceselor la nivel global şi s-a micşorat cu 410 mil.loc în perioada 
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2000-2014 numărul populației cu acces limitat la resurse apă curată. Cu toate acestea, 8% din 

populație au un acces restricționat la servicii de salubrizare . 

 

Fig. 2.8. Evoluţia numărului deceselor globale cauzate de apă contaminată şi aer poluat,  

 1990-2010. 

Sursa: [96, p.14] 

 Pe de altă parte, rezultatele rămîn a fi critice cît priveşte cei 3,5 mlrd.loc a Planetei 

care respiră zi de zi un aer poluat (după norma PM2 depăşite), care depășește considerabil 

limitele stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătății. Acest indicator este şi cauza a 10% din 

decesele la nivel global. 

 O altă îngrijorare şi obiectiv al politicilor de mediu, este cel ce ţine de tratarea apelor 

uzate. Respectiv obiectivul ar fi investirea în infrastructura de tratate şi gestionare a apelor 

uzate pentru a evita  contaminarea biodiversității şi a habitatelor maritime şi terestre.  

 Sub aspect teritorial, lideri în ceea ce priveşte performanţa de mediu sunt Finlanda care 

a înregistrat cea mai mare poziţie/scor (1/90,68), urmată de Islanda (2/90,51) şi Suedia 

(3/90,43) [96, p.19].  

Dorim a menţiona că unele ţări, care au înregistrat de-a lungul timpului ritmuri accelerate 

de creştere economică, nu au reuşit să înregistreze scoruri înalte pentru indicatorii EPI 2016. 

Astfel, Rusia s-a clasat pe poziţia/scor (32/83,52), Brazilia (46/52,97), China (109/65,10) şi India 

(141 /53,58) [96, p.19]. 

Cele mai slabe performanţe, potrivit EPI 2016, au fost înregistrate de ţările supuse unor 

puternice instabilităţi politice şi economice, acest fapt sugerând impactul unor acţiuni presante în 

direcţia marginalizării unei politici de mediu eficace.  În această ordine de idei, Somalia este 

clasată pe ultima poziţie/scor (180/27,66), Eriteria (179/36,73), Madagascar (178/37,10) şi  

Niger (177/37,48) [96, p.19]. 
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EPI-2016, prezintă şi scorul înregistrat pentru performanţa de mediu a Republicii 

Moldova. Respectiv RM se clasează pe poziţia 55 cu un scor de 76,69. Pentru a face o 

comparaţie cu ţările vecine, România a înregistrat o poziţie/scor (34/83,24) iat Ukraina 

(44/79,69) [96, p.19]. Informaţii complete cu privire la top 15 ţări care înregistrează cele mai 

bune rezultate şi alte 15 ţări codaşe în acest clasament se prezintă în Anexa 5. 

Raportul ONU Perspectivele Mediului Global (Global Environmental Outlook,GEO-5). 

Potrivit acestui Raport, guvernele lumii au reuşit să facă progrese semnificative doar 

pentru 4 dintre cele mai importante 90 de măsuri privind protecţia mediului înconjurător: 

protejarea stratului de ozon, căutarea de resurse energetice alternative, măsuri de asigurare cu 

apă mai curată şi investiţii în cercetare destinate reducerii poluării spaţiilor acvatice [97]. 

Un anumit progres a fost înregistrat cu privire la alte 40 obiective, printre care extinderea 

zonelor protejate, precum parcurile naţionale (la 13% din suprafaţa terestră) şi despădurirea (care 

a fost redusă de la 16 milioane de hectare anual în anii '90 la 13 milioane anual în anii 2000-

2010) [98, p.72]. 

Autorii raportului susţin că s-a făcut puţin sau practic deloc cu privire la alte 24 de 

obiective, printre care schimbările climatice, despăduririşi deşertificare, diminuarea numărului 

speciilor de peşti, deşertificarea şi seceta. Populaţia urbană care găzduieşte ½ din populaţia de pe 

Glob şi consumă 2/3 din energie generează 70% din emisiile totale de CO2 [98, p.18]. Piaţa 

produselor, combustibililor şi a mineralelor s-a majorat cu 12% anual începînd cu anul 1990, 

ajungînd practic să se dubleze în timp de 6 ani. În acest sens, GEO5 menţionează despre 

fenomenul exportului de emisii CO2 în proporţie de 4,3% anual din ţările dezvoltate spre ţări cu 

tehnologii mai puţin dezvoltate. Spre exemplu, în anul 2007, între 8-12 % din emisiile de CO2 

ale Chinei, au fost exportate tot cu produsele comercializate în SUA (Figura 2.9) [98, p.20].  

 
Fig. 2.9. Creşterea populaţiei, a PIB şi a emisiilor de CO2, 1990-2008. 

Sursa: [92, p.19] 

http://www.unep.org/geo/geo5.asp
http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf
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Efectul de seră s-ar putea dubla în următorii 50 de ani, o creştere a temperaturii cu 2,5 

grade generând un cost economic de circa 1-2% din PIB globa, Figura 2.10. 

 
 

Fig. 2.10. Tendinţele creşterii emisiilor de CO2 şi a temperaturii pe glob, 1850-2010 

Sursa: [98,  p. 37] 

Alte 8 obiective au înregistrat un regres semnificativ. Astfel, degradarea biodiversităţii, 

determinantă pentru viaţa oamenilor, a sporit, iar 20 la sută dintre speciile de vertebrate sunt 

ameninţate cu dispariţia. Din lipsă de date, nu au putut fi cuantificate rezultatele ce 

caracterizează alte 14 obiective.  

 

Raportul OECD Perspectivele mediului ambiant către 2050: Consecinţele inacţiunii 

(Environmental Outlook to 2050, The Consequences of Inaction) 

Spre deosebire de studiile prezentate anterior, care tind să evalueze actualele repercusiuni 

asupra mediului, studiul de faţă apreciază măsura în care lipsa unor politici şi acţiuni concrete 

vor determina, până în anul 2050, pierderi economice şi de mediu la nivel global. Acest studiu a 

fost elaborat de echipa OECD în colaborare cu Agenţia de Evaluare a Mediului din Olanda şi 

prezintă o anticipare a situaţiei pentru 5 compartimente: dezvoltarea socio-economică, 

schimbările climatice, biodiversitatea, resursele de apă, mediul şi sănătatea [99]. 

Dezvoltarea socio-economică. Extinderea presiunii asupra factorului natural va fi 

determinată, în primul rând, de creşterea populaţiei până la 9 mlrd. locuitori în 2050, paralel cu 

cvadruplarea PIB-ului. Ca urmare, o economie globală de patru ori mai mare comparativ cu cea 

actuală va necesita, în cazul lipsei unor politici adecvate de acţiune în acest domeniu, cu 80% 

mai multă energie  

Schimbările climatice. Ca urmare a creşterii concentraţiei atmosferice de GES până la 

685 ppm în perioada vizată, se va înregistra o creştere a  temperaturii medii pe glob de la 3oC la 
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6oC, fiind astfel depăşite limitele convenite de acordurile internaţionale, potrivit cărora creşterea 

temperaturii globale nu trebuie să depăşească  2°C [99, p.3]. 

În cazul în care se vor întreprinde acţiuni eficiente care ar reduce, către 2050, 

concentraţia atmosferică de GES până la 450 ppm, s-ar înregistra o încetinire a creşterii 

economice cu doar 0,2% anual, proces care ar costa aproximativ 5,5% din PIB-ul mondial în 

2050. Aceste date sunt mult mai optimiste comparativ cu costurile inacţiunii, care ar reprezenta 

14% din consumul mediu mondial pe cap de locuitor. 

Biodiversitatea. Către 2050 la nivel global se estimează o pierdere a biodiversităţii 

terestre de 10%, cu scăderi semnificative în Asia, Europa şi Africa de Sud. Se preconizează o 

reducere a zonelor forestiere mature cu până la 13%. Dacă până nu demult agricultura era 

principala cauză a pierderii biodiversității, actualmente schimbarea climatică devine cel mai 

rapid motor de generare a acestei degradări. Aproximativ 1/3 din biodiversitatea din apele dulci a 

fost deja pierdută, fiind proiectate pierderi considerabile  pentru 2050 [99, p.3]. 

Resursele de apă.  O altă îngrijorarea ţine de tensionarea accesului la apă dulce. În total, 

peste 40% din populaţia globului va înregistra, către 2050, deficit sever de apă, în special în 

Africa de Nord şi de Sud şi în Asia Centrală. Situaţia devine şi mai alarmantă din moment ce se 

estimează o creştere a cererii de apă la nivel global cu  aproximativ 55%. Principalele majorări 

ale cererii de apă se vor înregistra în economiile emergente şi ţările în curs de  dezvoltare [99, 

p.4]. 

Mediul şi sănătatea. Principala cauză a mortalităţii premature este considerată a fi 

poluarea aerului, urmată de apă murdară şi lipsa de salubritate. Numărul acestor decese, 

provocate prin expunerea la pulberi în suspensie, se preconizează a fi în creştere - de la 1 mln. în 

perioada curentă până la 3,6 mil. anual în 2050, cele mai multe decese fiind înregistrate în China 

şi India. Creşteri substanţiale a emisiilor de dioxid de sulf (SO2) şi oxizi de azot (NOx) vor fi 

înregistrate, în următoarele decenii, în economiile emergente. Comparativ cu anul 2000, nivelul 

emisiilor de SO2 sunt proiectate a fi mai mari cu 90%, iar cele de  NOx cu 50% în 2050 [99, p.5]. 

Actualmente doar 2% din populaţia urbană la nivel mondial este diagnosticată cu 

concentraţii acceptabile de PM10. Aproximativ 70% din populaţia urbană din ţările BRICS  este 

deja expusă la concentraţii ce depăşesc limita acceptabilă  (peste 70 pg / m3). Scenariul pentru 

anul 2050 este unul puţin optimist din moment ce preconizează creşterea ponderii  populaţiei 

care va respira concentraţii ce depăşesc 70 pg / m3, ca rezultat al creşterii urbanizării. 

Analiza rapoartelor şi a studiilor prezentate în acest capitol ne-a permis să constatăm în 

ce măsură actualul sistem economic este dăunător potenţialului natural global, inclusiv 
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consecinţele economice ale unor procese de producţie şi consum total nesustenabile şi 

dezavantajoase naturii, dar şi individului în parte. 

Unele aspecte ale problemei ecologice pot fi rezolvate în cadrul unei anumite regiuni, 

însă pe o scară globală securitatea ecologică a planetei poate fi soluţionată numai prin acţiuni 

coordonate ale ţărilor şi organizaţiilor internaţionale.  

 

2.2. Evidenţa indicatorilor creșterii verzi  în Republica Moldova: stare, lacune, modalităţi 

de perfecţionare 

Documentele fundamentale la care se orientează Ministerul Mediului în activitatea sa -  

Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016,  Strategia de 

mediu pentru anii 2014-2023; Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2015-2018, etc., 

vor avea succes doar în cazul în care se va porni de la un model prestabilit şi eficient de colectare 

şi evidenţă a datelor de mediu. 

La nivel naţional, datele statistice cu privire la starea mediului sunt prezentate în 

publicaţia anuală a Biroului Naţional de Statistică “Resursele naturale şi mediul în Republica 

Moldova”, care cuprinde 16 compartimente (tabelul 2.4) [100, pp 4-10]. 

Tabelul 2.4. Baza informaţională ce caracterizează resursele naturale şi mediul în 

Republica Moldova 

Denumirea compartimentelor 

1. Caracteristica geografică a R.Moldova 9. Energetica 

2. Poluarea aerului atmosferic 10. Transportul 

3. Schimbarea climei 11. Localităţile urbane 

4. Resursele acvatice 12. Încălcările legislaţiei ecologice 

5. Biodiversitatea 13. Investiţii în capital fix pentru protecţia mediului 

6. Lucrări forestiere şi gospodăria 

vânătorească 

14. Situaţia demografică şi starea sănătăţii 

populaţiei 

7. Calamităţi naturale 15. Unii indicatori economici 

8. Deşeuri 16. Comparaţii internaţionale 

Sursa:  [100, pp 4-10] 

Luând în consideraţie importanţa datelor statistice pentru politica de planificare, 

implementare şi monitorizare a politicii de mediu, menţionăm oportunitatea colectării 

informaţiilor statistice de înaltă calitate, ceea ce înseamnă statistici imparţiale, sigure şi 

comparabile la nivel naţional şi internaţional. 

În capitolul 1 al tezei, autorul a selectat ca elocvent pentru Republica Moldova conceptul 

„economiei verzi”. Pornind de la angajamentul asumat de Republica Moldova în vederea 

decuplării creşterii economice în raport cu presiunea asupra mediului - obiectiv susţinut de 

Parteneriatul estic al celor 6 ţări în cadrul noului program regional Creşterea verde în 
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vecinătatea estică (EaP GREEN), Ministerul Economiei, Ministerul Mediului şi Biroul Naţional 

de Statistică au iniţiat o serie de acţiuni în vederea preluării şi ajustării setului de indicatori ai 

OCDE privind creşterea verde la specificul naţional. Însă mai există lacune importante în 

atingerea dezideratului propus. 

Indicatorii creşterii verzi ai OCDE vizează realizarea a 4 obiective [101]: 

1. Stabilirea unei economii cu consum mic de carbon şi utilizare eficientă a resurselor; 

2. Menţinerea stocului de active naturale; 

3. Ameliorarea calităţii mediului de viaţă; 

4. Implementarea politicilor necesare şi realizarea oportunităţilor economice. 

Ca răspuns la aceste obiective, au fost evidenţiate 4 categorii de indicatori [101]: 

1. Productivitatea de mediu şi a resurselor; 

2. Baza activelor naturale; 

3. Calitatea mediului de viaţă; 

4. Oportunităţile economice şi răspunsurile politice. 

În cele ce urmează, autorul tezei a încercat să stabilească gradul de concordanţă a 

statisticii naţionale cu cea europeană la cele 4 categorii menţionate.  

Tabelul 2.5. Indicatorii OCDE la categoria Productivitatea de mediu şi a resurselor 

Tip Sens 

economic 

Indicatori 

 

 

 

 

Productivitate

a carbonului 

Output-ul 

economic 

obţinut pe 

unitate de 

emisii CO2 

1.1. Productivitatea CO2 bazată pe producţie 

 PIB pe unitate de emisii de CO2 generate de utilizarea 

resurselor energetice 

 Emisii de CO2 per locuitor 

 Trendul de decuplare: productivitatea CO2 bazată pe producţie 

vs. PIB 

1.2. Productivitatea CO2 bazată pe cerere 

 VND pe unitate de emisie de CO2 generate de utilizarea 

resurselor energetice 

 Trendul de decuplare: productivitatea CO2 bazată pe consum 

vs. VND 

 

Productivitate

a energetică 

Output-ul 

economic 

obţinut din 

oferta 

resurselor 

energetice 

2.1. PIB pe unitate de TPES (oferta totală de energie primară) 

2.2. Intensitatea energetică pe sectoare (industrie, transport,  

gospodării casnice, servicii) 

2.3. Ponderea surselor regenerabile de energie în TPES şi în producţia 

de electricitate (hidro, geotermală, eoliană, solară, din biomasă şi 

deşeuri) 

 

 

 

 

 

 

 

Output-ul 

economic 

obţinut pe 

unitate de 

resurse 

3.1.Productivitatea materială bazată pe cerere 

 Extracţia de materiale 

 Consumul intern de materiale (DMC) 

 Productivitatea materială internă (PIB/DMC) pe materiale 

biotice şi abiotice 

 Trendul de decuplare: DNS vs. PIB 
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Productivitate

a resurselor 

materiale 

non-

energetice şi 

apă, impactul 

nutrienţilor 

asupra 

mediului 

3.2. Intensitatea producerii deşeurilor şi rata de recuperare (pe 

sectoare, pe unitate de PIB, per locuitor) 

3.3.Fluxurile şi soldurile de nutrienţi (nitrogen şi fosfor) 

 Soldul de nutrienţi pe ha de terenuri agricole 

 Trendul de decuplare: schimbări în soldul de nutrienţi pe ha de 

terenuri agricole vs. schimbări în volumul producţiei agricole 

4. Valoarea adăugată creată pe unitate de apă consumată, pe sectoare 

Sursa: [102, pp.55-78] 

La această categorie, concordanţa dintre statistica OCDE şi cea naţională este una medie. 

Respectiv, spre deosebire de progresele în măsurarea productivităţii de carbon şi a productivităţii 

energetice, la capitolul „Productivitatea resurselor”, informaţia rămâne a fi deficitară. În 

statistica naţională nu se regăsesc indicatori precum Extracţia de materiale, Consumul intern şi 

Productivitatea materială internă, ce face imposibilă identificarea volumului de materiale 

consumate în producerea unei unităţi din PIB.  

Tabelul 2.6. Indicatorii OCDE la categoria Baza activelor naturale 

Tip Sens economic Indicatori 

 

 

Resurse de apă 

dulce 

Oferta şi 

eficienţa 

utilizării 

resurselor de 

apă dulce 

1. Resurse regenerabile de apă dulce pe locuitor, 1000 m3/loc. 

2. Prelevări de apă dulce pe locuitor, m3/loc. 

3. Prelevări de apă dulce pe categorii de utilizare (irigare, procese 

industriale, consum public) 

 

 

Resurse 

forestiere 

 

Oferta şi 

eficienţa 

utilizării 

resurselor 

forestiere 

4. Ponderea terenurilor forestiere în totalul terenurilor, % 

5. Disponibilitatea terenurilor forestiere, km2/1000 pop. 

6. Creşterea suprafeţelor terenurilor forestiere, m3/ha 

7. Intensitatea utilizării resurselor forestiere 

8. Tăierea pădurilor ca % în creşterea lor brută 

9. Producţia de lemn 

10. Ponderea exportului de produse forestiere în totalul exporturilor 

Resurse 

piscicole 

Oferta şi 

eficienţa 

utilizării 

resurselor 

piscicole 

11. Captarea de peşte, mil. t 

12. Oferta de peşte per locuitor, kg 

13. Acvacultura pe grupe majore de specii 

14. Utilizarea produselor piscicole, mil. t 

Resurse 

minerale 

Oferta şi 

eficienţa 

utilizării 

resurselor 

minerale 

15. Rezervele de resurse minerale (metalice, industriale, fosile) 

16. Ratele de extragere 

 

Resurse 

funciare 

 

Oferta şi 

utilizarea 

eficientă a 

resurselor 

funciare 

17. Aria terenurilor şi structura lor (arabile şi cultivabile, păşuni, 

păduri, altele) 

18. Prelevări de pământuri (în gospodării casnice şi recreere, în 

activităţi industriale, transporturi şi infrastructuri, mine şi cariere, 

spaţii de depozitare, construcţii) 

19. Ponderea pământurilor acoperite cu verdeaţă 

Resurse de sol Utilizare 

eficientă 

20. Aria suprafeţelor agricole afectate de eroziune 

Resursele 

faunei 

Gradul de 

ameninţare a 

21. Numărul de specii ameninţate din numărul speciilor cunoscute 

sau evaluate (mamifere, păsări, plante vasculare) 
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sălbatice faunei şi florei 22. Starea speciilor de păsări sălbatice 

23. Trendul în abundenţa de specii 

Sursa: [102, pp.79-100] 

Categoria dată denotă o concordanţă medie a indicatorilor OCDE şi naţionali. Deşi există 

informaţii cu privire la resursele de apă şi sol, acestea sunt limitate. Evidenţa resurselor forestiere 

şi a zăcămintelor minerale este mai puţin cunoscută, nefiind accesibilă, în timp ce informaţiile cu 

privire la resursele funciare şi a biodiversităţii protejate este accesibilă integral. 

Tabelul 2.7. Indicatorii OCDE la categoria Calitatea mediului de viaţă 

Tip Sens 

economic 

Indicatori 

Sănătatea 

mediului şi 

riscuri: aerul 

Nivelul de 

sănătate a 

populaţiei 

1. Ponderea populaţiei expusă aerului poluat de particule fine (PM2.5) 

în totalul populaţiei 

2. Nivelul mediu anual de expunere a unui rezident urban la aer poluat 

de particule mici (PM10) 

Servicii de 

mediu şi 

amenajări 

Acces la apă 

epurată, 

canalizare şi 

salubritate 

3. Ponderea populaţiei conectată la instalaţiile de epurare a apelor 

uzate şi de canalizare în totalul populaţiei  

4. Ponderea populaţiei cu acces la instalaţii ameliorate de salubritate în 

totalul populaţiei 

Sursa: [102, pp.101-110] 

O serie de indicatori în domeniul mediului şi a sănătăţii au fost aprobaţi de către 

Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii în 2011. Totuşi, în prezent aceste date nu sunt 

accesibile integral. Mai bine sunt monitorizaţi indicatorii cu privire la calitatea apei potabile şi 

sanitaţie şi mai prost – indicatori ce ţin de calitatea aerului atmosferic. Este o deficienţă majoră, 

dat fiind faptul că în 2012, la nivel mondial, numărul deceselor premature din cauza aerului 

poluat (7 mil. anual) a depăşit numărul deceselor premature generate de fumat (6 mil.) [103, 

p.20].  

Tabelul 2.8. Indicatorii OCDE la categoria Oportunităţi economice şi răspunsuri politice 

Tip Sens economic Indicatori 

 

 

 

 

Tehnologii şi 

inovaţii 

Input-ul 

financiar 

destinat 

ameliorării 

calităţii 

mediului şi 

performanţa 

inventivă 

1. Cheltuielile în cercetare-dezvoltare importante pentru creşterea 

verde 

 Ponderea cheltuielilor efectuate în sursele de energie 

regenerabile în totalul cheltuielilor de C-D legate de energie 

 Ponderea cheltuielilor în tehnologii ecologice în totalul 

cheltuielilor de C-D, pe tipuri 

 Cheltuielile de C-D cu destinaţie ecologică efectuate de 

sectorul privat în totalul cheltuielilor de C-D 

2. Patente importante pentru creşterea verde 

 Patente cu conţinut ecologic 

 Structura patentelor cu conţinut ecologic 

3. Inovaţii ecologice în totalitatea sectoarelor 

Bunuri şi 

servicii de 

mediu 

Locul sectorului 

ecologic în 

economie 

4. Producerea de bunuri şi servicii ecologice (EGS) 

5. Valoarea adăugată brută produsă în sectorul EGS, % din PIB 

6. Rata de ocupare în sectorul EGS (reciclare, colectare, purificare şi 

distribuire de apă, canalizare, salubritate, etc.),  % din rata totală de 
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ocupare 

 

 

 

Fluxuri 

financiare 

internaţionale 

 

 

 

Nivelul de 

finanţare a 

economiei verzi 

7. Ponderea fluxurilor financiare internaţionale importante pentru 

creşterea verde în totalul fluxurilor şi în VND 

8. Asistenţă oficială pentru dezvoltare 

 Cotele asistenţei pentru surse regenerabile de energie, 

biodiversitate, deşertificare şi schimbări climatice 

9. Finanţarea privată 

 Finanţarea pieţei de carbon prin cotele de emisii 

comercializabile, unităţi vândute şi preţuri medii 

compensatorii 

 Structura ofertei şi cererii  la credite de carbon 

 Volumul obligaţiunilor verzi 

 

 

Preţuri şi 

transferuri 

 

 

Mărimea 

reglementărilor 

10. Taxe ecologice 

 Mărimea taxelor ecologice, % în PIB; compararea cu taxele 

pe venituri şi cotizaţii sociale ca % din PIB 

 Structura taxelor ecologice(pe tipuri) 

11. Taxe şi preţuri la combustibilul rutier, dol/l de motorină sau 

benzină 

12. Preţul la apă şi costuri de epurare 

13. Suport acordat de către stat sectorului agricol şi energetic 

Sursa: [102, pp.11-138] 

Din totalul de 13 indicatori ai OCDE ce aparţin categoriei „Oportunităţi economice şi 

răspunsuri politice”, statistica naţională oferă doar date cu privire la taxele ecologice şi 

investiţiile în capitalul fix pentru protecţia mediului, inclusiv date cu privire la controlul de stat 

privind folosirea raţională şi protecţia resurselor naturale.  

Lipsa informaţiilor în statistica naţională denotă necesitatea lichidării lacunelor existente. 

Până nu demult gestiunea întreprinderilor se concentra asupra optimizării productivităţii 

capitalului şi a resurselor umane. Însă în condiţiile contemporane obţinerea şi menţinerea 

avantajului competitiv este determinat tot mai mult de productivitatea resurselor naturale. 

Această particularitate a dezvoltării contemporane, precum şi lipsa informaţiilor cu referinţă la 

productivitatea resurselor naturale în statistica autohtonă au determinat autorul tezei de a aplica 

metodologia de calcul şi de a evalua productivitatea resurselor naturale în Republica Moldova. 

Scopul urmărit a fost determinarea volumului de materiale naturale consumate în producerea 

unei unităţi din PIB pentru a estima eficienţa utilizării resurselor naturale în Republica 

Moldova.  

Indicatorul „Productivitatea resurselor” este relevant sub un dublu aspect. Primul se 

referă la nivelul tehnologic, la intensitatea cu care este transformată materia primă şi i se adaugă 

valoare. Al doilea vizează dezvoltarea durabilă, conservarea şi managementul resurselor de care 

dispune o ţară, precum şi protejarea mediului în condiţii de creştere economică. În Europa, în 
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perioada anilor 2000-2014, productivitatea resurselor a crescut în mediu cu 31,5 % (Figura 2.11 ) 

[104]. 

 

Fig. 2.11.  Evoluţia productivităţii resurselor, CIM şi a  PIB, 2000-2014 

Sursa: [105] 

După cum se observă în figura de mai sus, perioada 2000 – 2007 se caracterizează printr-

o creştere lentă, dar constantă a productivităţii resurselor, cu excepţia anului 2004. Criza anului 

2009 a înregistrat un nivel mai înalt al a productivităţii resurselor, cauzată de o scădere de 12% a 

CIM.  Această criză a afectat cel mai mult industriile consumatoare de materie primă. Prin 

urmare, consumul de materiale a scăzut mai mult decât PIB-ul. În perioada 2000-2014, 

productivitatea resurselor a înregistrat o creştere de 34,2% [105]. 

Practicile ţărilor europene urmează să prezinte un exemplu și pentru Republica Moldova. 

Din moment ce în statistica europeană cu privire la productivitatea resurselor nu se regăseşte 

Republica Moldova, iar statistica naţională nu prezintă o asemenea informaţie, autorul tezei a 

utilizat datele statistice prezentate de către Material Flow Data, pentru a evalua Consumul Intern 

de Materiale (CIM), cele mai recente date fiind pentru anul 2010. Formula de calcul aplicată a 

fost următoarea [106]: 

CIM= Total Materiale Extrase consumate + Materiale Importate - Materiale Exportate  

Cantitatea totală de materiale extrase pe cap de locuitor a fost obţinută prin însumarea 

cantităţilor extrase de biomasa, combustibili fosili, minerale industriale şi de construcţii, 

minereuri. Am obţinut, pentru anul 2010, o valoarea de 6,3371 tone/cap.loc (Figura 2.12). 

Evidenţa statistică oferita de Material Flow Data, ne permite să identificăm cantitatea totală 

extrasă consumată, aceasta fiind de 4,9122 tone/cap.loc. Deci, pierderile sunt considerabile – 

1,4249 tone/cap. locuitor [106]. 

Figura 2.13 prezintă cantitatea totală în tone/cap.loc de materiale importate (1,0548 

tone/cap.loc) şi exportate (0,4682 tone/cap.loc). Prin urmare, preluând datele prezentate în 
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figurile de mai jos şi aplicând formula de calcul pentru CIM, obţinem un Consumul Intern de 

Materiale calculat pentru Republica Moldova, în anul 2010, în valoare de 5,4988 tone/cap.loc. 

 

Fig. 2.12. Evoluţia cantităţilor totale de materiale extrase în perioada 1995-2010 la nivel 

în Republica Moldova 

Sursa. Elaborat de autor în baza sursei [106] 

 

Fig. 2.13. Evoluţia cantităţilor totale de materiale importate și exportate în perioada 1995-

2010 în Republica Moldova 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [106] 

 

Pornind de la faptul că PIBPPC pe cap de locuitor pentru anul 2010 a fost, conform datelor 

Biroului Naţional de Statistică, de 2338 euro/cap.loc [107, p,123], rezultă că Productivitatea 

resurselor, calculată ca PIBPPC cap.loc raportat la CIM cap.loc a înregistrat o valoarea de 

0,42 euro/kg. 

În cele ce urmează, luînd în considerare că cele mai actuale date cu privire la CIM oferite 

de Material Flow Data sunt pentru anul 2010, vom analiza datele cu privire la productivitatea 

resurselor naturale a ţarilor europene tot pentru aceeaşi perioadă, fapt ce ne va oferi un tablou 

mai clar şi mai informativ cu privire la poziţionarea RM în acest clasament după nivelul 

productivităţii resurselor. 
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După cum denotă Figura 2.14 de mai jos, cele mai înalte valori ale productivităţii 

resurselor naturale au fost înregistrate de Elveţia (4,51 euro/kg), Luxemburg (3,64 euro/kg) şi 

Olanda (3,27 euro/kg), iar cele mai joase valori - de Serbia (0,27 euro/kg), Bulgaria (0,31 

euro/kg) şi România (0,32 euro/kg) [108]. Republica Moldova la fel se clasează pe ultimele 

locuri în raport cu ţările membre UE cu 0,42 euro/kg. Cele mai recente informaţii cu privire la 

nivelul productivităţii resurselor pentru ţările europene sunt prezentate în Anexa 6.  

 

Fig. 2.14. Nivel productivităţii resurselor (PIB/CIM), pentru anul 2010 în comparație cu 

2014 

Sursa: Elaborat de autor  în baza sursei [108]  

Deci, sub aspectul eficienţei consumului de materiale pe cap de locuitor, Republica 

Moldova se poziţionează în rândul celor mai ineficiente ţări. Totodată, este important a menţiona 

că rezultatele prezentate mai sus ar putea fi şi  mai pesimiste dacă ar fi să înregistrăm un ritm mai 

accelerat al creşterii economice, inclusiv un consum mai mare de materiale în limitele practicării 

modelului economic linear și nesustenabil.  

 Cu certitudine, majorarea eficienţei consumului de resurse este esenţială, însă nu şi 

suficientă. Crucială devine decuplarea - creşterea mai rapidă a outputului economic în raport cu 

consumul de resurse (decuplarea relativă) sau, şi mai bine, creşterea outputului economic în 

condiţiile reducerii volumului de resurse utilizate (decuplarea absolută). 

Analiza datelor cu privire la consumul intern de materiale pe cap de locuitor în Republica 

Moldova şi nivelul productivităţii resurselor (PIB/CIM) denotă prezenţa unei decuplări relative, 

trecerea la o decuplare absolută reprezentând un obiectiv strategic al politicilor socio-economice 

şi de mediu la nivel micro şi macroeconomic. 

Potrivit datelor prezentate de World Wide Fond of Nature, deşi Republica Moldova 

înregistrează o valoare mică pentru amprentă ecologică - de doar 1.8 gha/cap.loc, comparativ cu 
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media globală de 2.65 gha/cap.loc și cea europeană de 4,1 gha/cap.loc, ea rămâne a fi un debitor 

ecologic, înregistrând un deficit de resurse de 1,0 gha/pers (Figura 2.15). 

 
Fig. 2.15. Evoluţia amprentei ecologie şi a biocapacității în Republica Moldova, 

1991-2012 

Sursa: [109] 

Tabelul 2.9. Evaluarea amprentei ecologice în Republica Moldova 
 

 Amprenta Ecologică  Biocapacitatea 

Amprenta terenurilor agricole 0,4 0,6 

Amprenta păşunatului 0,1 0,1 

Amprenta utilizării resurselor 

forestiere 

0,2 0,1 

Amprenta de carbon 1,0 - 

Amprenta pescuitului 0,1 0,0 

Teren construit 0,0 0,0 

Amprenta/Biocapacitatea 1,8 0,8 

Biocapacitatea Deficit  1,0 

Nr. de ţări necesare 2,2 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [109]  

Situaţia prezentată în tabelul 2.9 denotă poziţionarea Republicii Moldova în rândul ţărilor 

generatoare de impact asupra mediului şi care practică un model economic linear și nesustenabil. 

Deoarece depăşirea acestui deficit ecologic nu este raţional a fi efectuată prin reducerea sau 

stagnarea creşterii economice naţionale, unica posibilitate devine eficientizarea utilizării 

resurselor prin creşterea productivităţii lor. 

Autorul tezei consideră că pentru a reduce amprenta şi deficitul de biocapacitate este 

necesar de a opera cu un set de indicatori statistici, exprimaţi valoric, care ar fi compatibili cu 

principalii parametri macroeconomici: PIB, nivelul de ocupare a braţelor de muncă, nivelul 

general al preţurilor şi balanţa de plăţi. Ca rezultat, în tabelul 2.10 autorul a recomandat un set de 
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indicatori economico-ecologici, care posedă un conţinut economic şi o orientare ecologică, spre 

activităţi „verzi”(eco-activităţi). 

Tabelul 2.10. Sistemul de indicatori economico-ecologici 

  Sursa: Elaborat de autor 
 

Cu siguranţă, la moment, statistica de mediu reprezintă un subiect nou şi cu un potenţial 

imens de cercetare. În lucrarea dată, reieşind din obiectivele propuse pentru capitolul 2, autorul 

tezei  evidenţiază importanţa fiecărui din indicatorii menţionaţi în tabelul 2.10 pentru fiecare din 

cele 5 domenii în vederea unei funcţionări indubitabile a mecanismului economic în mod 

sustenabil şi pe termen lung.  

Este cert faptul că doar prin cunoaşterea valorii acestor indicatori vom putea realiza 

comparaţii în raport cu rezultatul şi experienţa altor ţări şi nu în ultimul rînd se va facilita 

procedura de cunoaştere şi fundamentare a deciziilor de către autorităţile competente în domeniu.  

Doar în momentul în care vom deţine valori concrete pentru indicatorii de mai sus, vom 

putea aprecia corect nivelul de sustenabilitate atins de Republica Moldova, nivelul productivităţii 

resurselor la nivel naţional şi pe sectoare în parte, inclusiv evidenţa cantitativă a consumului de 

Domeniu Indicatori 

1. Producţie şi 

consum durabil 

1.1 Productivitatea resurselor 

1.2 Consumul intern de materiale pe cap/loc. 

  

 

2. Eco-activităţi 

2.1. Valoarea adăugată în sectorul eco-activităţilor 

2.2 Exporturile asigurate de sectorul eco-activităţilor 

2.3 Balanţa comercială ce ţine de eco-activităţi 

  

 

3. Ocupare şi 

formare 

3.1. Numărul total al celor ocupaţi în eco-activităţi 

3.2. Numărul celor ocupaţi în principalele 3 domenii ale eco-activităţilor (apă, 

deşeuri, energie) 

3.3. Numărul celor înscrişi în sisteme de formare profesională pentru eco-

activităţi (educaţie formală şi non-formală) 

  

 

 

4. Investiţii şi 

inovaţii 

4.1 Cheltuieli totale în protecţia mediului 

4.2 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare în economia verde 

4.3 Ponderea investiţiilor consacrate surselor regenerabile de energie 

4.4 Numărul brevetelor în tehnologii legate de mediul ambiant 

4.5 Etichete ecologice atribuite 

  

 

5. Fiscalitate 

5.1. Mărimea veniturilor din taxele ecologice pe categorii (energie, transport, 

poluare) 

5.2. Ponderea veniturilor din taxele ecologice în prelevările obligatorii 

5.3. Ponderea veniturilor ecologice în PIB 
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resurse per unitate de produs. În final, rezultatele concrete vor genera politici şi acţiuni orientate 

corect şi eficient.  

 

2.3. Spre o economie circulară: statistici privind gestiunea deșeurilor la nivel național 

În opinia reprezentanţilor economiei circulare, o modalitate eficientă de a reduce 

consumul de resurse naturale şi a dimensiunii amprentei ecologice este reciclarea deşeurilor 

generate şi întoarcerea lor în circuitul economic sub formă de noi resurse.  

Reprezentanţii aceluiași concept, susţin că economia viitorului este o economie a 

circuitului de resurse închis, care va permite crearea condiţiilor necesare pentru trecerea la un 

model sustenabil de dezvoltare economică bazat pe decuplare absolută.  

La această etapă orice deșeu reprezintă de fapt o nouă resursă, încetînd astfel de a mai fi 

deșeuri: DEȘEURI COLECTATE - MATERIE PRIMĂ SECUNDARĂ -                                                    

PRODUSE NOI. 

Soluția irosirii excesive de resurse prin utilizarea mai eficientă a acestora este 

RECICLAREA. Beneficiile economice și de mediu ale reciclării se prezintă în tabelul de mai jos. 

Tabelul 2.11.  Beneficiile economice și de mediu ale reciclării 

Resurse 

reciclabile 

Beneficiile reciclării 

Reciclarea 

Hîrtiei 

[110, p.28] 

1 tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci și folosește cu 40% mai puțină energie și cu 

50% mai puțină apă. În medie un funcţionar de birou poate recicla suficientă hârtie anual 

pentru a salva cel puţin un copac.  

Reciclarea 

Maselor 

Plastice 

[110, p.18] 

Produsele realizate din plasticul reciclat au un cost de fabricaţie mai mic fața de cele 

realizate din materiile prime. Reciclând o sticlă de plastic se economiseşte energie 

suficientă pentru funcționarea unui bec de 60 W timp de 6 ore. 

Reciclarea 

Sticlei 

  [110, p.19] 

Se obține economie foarte mare de energie, sticla reciclată se prelucrează la temperaturi 

mai scăzute decât materia primă; contribuie la reducerea poluării aerului cu 20% și a 

consumului de apă cu 50%. 

Reciclarea 

metalului 

[110, p.29] 

Ambalajele metalice sunt reciclabile 100%.  Ca exemplu pentru a se descompune, 

aluminiului îi trebuie 400 de ani. Însă prin reciclarea unei singuri cutii de aluminiu se 

economisește energie necesară  pentru funcţionarea unui televizor timp de trei ore, 

inclusiv se reduce poluarea aerului cu 95% și se consumă cu 90% mai puțină energie 

pentru a produce aluminiu din alumiu reciclat.  

Valorificarea 

deșeurilor 

agricole 

[110, p.20] 

Resturile vegetale obținute din agricultură se pot folosi la: obţinerea celulozei, 

compostare, obţinere de biogaz, producerea energiei termice și electrice prin incinerare 

împreună cu resturi menajere iar dejecţiile  pot fi  transformate în îngrăşăminte organice, 

din care se poate obţine și biogaz. 

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate. 
 

Autorul tezei susţine această opinie şi, consideră actuală și importantă prioritizarea 

preocupărilor cu privire la gestiunea și evidența deșeurilor în Republica Moldova şi aportul 
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acestora în depăşirea deficitului ecologic creat. Totodată, aplicând metoda comparaţiei, este 

evidenţiat trendul cantităţii de deşeuri pe categorii la nivel naţional şi media europeană.  

Deşi este elaborată Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru 

anii 2013-2027 şi se lucrează în vederea aprobării în lectură finală a Proiectului de lege privind 

deşeurile, evidenţa corectă a fluxului de deşeuri rămâne a fi o problemă.  

Ne referim, în primul rând, la prezentarea eronată a datelor și practicarea unui model 

sovietic învechit de raportare a datelor cu privire la deșeuri. Statistica națională prezintă doar 

doua formulare: Formularul nr.1 “Formarea, utilizarea și neutralizarea deșeurilor toxice” și 

Formuar nr.2 „Formarea, utilizarea deșeurilor”. Informaţia reflectată în aceste formulare este 

una insufiecientă şi pe alocuri incorectă în raport cu obiectivele stabilite în atingerea unei 

economii verzi la nivel naţional. O altă lipsă a raportării, este cea din partea agenților economici 

și a administraţiilor locale generatoare de deşeuri care nu declară varietatea practicilor de 

colectare, transportare, depozitare sau valorificare a deșeurilor generate. 

Poziţionarea Republicii Moldova în rândul ţărilor europene la compartimentul gestionării 

deşeurilor se prezintă în tabelul 2.12. Autorul tezei a preluat informaţia oferită de Eurostat şi a 

integrat datele statistice prezente în culegerea statistică “Resursele Naturale şi Mediul în 

Republica Moldova”, ediția 2015, Compartimentul 8: Deşeuri.  

Tabelul 2.12. Deşeuri municipale generate şi tratate la nivel de ţară (kg/persoană),  

anul 2014 

  Generate 

(kg de 

persoana) 

Tratate 

(kg de 

persoana) 

Deşeuri municipale tratate % 

Reciclate Compostate Incinerate Depozitate 

UE-28 475 465 28 16 27 28 

Belgia 435 439 34 21 44 1 

Bulgaria 442 416 23 2 2 74 

Republica Cehă 310 310 23 3 19 56 

Danemarca 759 759 27 17 54 1 

Germania 618 618 47 17 35 1 

Estonia 357 303 31 6 56 8 

Irlanda 586 531 34 6 18 42 

Grecia 509 509 16 4 0 81 

Spania 435 435 16 17 12 55 

Franţa 511 511 22 17 35 26 

Croaţia 387 374 15 2 0 83 

Italia 488 455 28 18 21 34 

Cipru 626 626 13 12 0 75 

Letonia 281 281 3 5 0 92 

Lituania 433 425 21 10 9 60 

Luxemburg 616 616 28 18 35 18 

Ungaria 385 376 25 6 10 59 

Malta 600 545 8 4 0 88 

Olanda 527 527 24 27 48 1 
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Austria 565 547 26 32 38 4 

Polonia 272 272 21 11 15 53 

Portugalia 453 453 16 14 21 49 

România 254 214 5 11 2 82 

Slovenia 432 257 49 12 0 39 

Slovacia 321 282 6 6 12 76 

Finlanda 482 482 18 15 50 17 

Suedia 438 438 33 16 50 1 

Regatul Unit 482 473 28 17 27 28 

Islanda 345 345 38 7 6 49 

Norvegia 423 414 27 17 54 3 

Elveţia 730 730 33 21 46 0 

Muntenegru 508 451 1 0 0 99 

Macedonia 370 370 - - - 100 

Serbia 302 236 1 0 0 99 

Turcia 405 363 0 0 0 100 

Bosnia şi 

Herţegovina 

349 234 0 0 0 100 

Republica Moldova 277,53 -  - - - - 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [111], [94, p.82] 

 Datele prezentate în tab.2.11, indică o cantitatea totală generată pe cap de locuitor la 

nivelul ţărilor UE de 475 kg pentru anul 2014, cu 10% mai puţin comparativ cu anul 2002 în care 

s-au generat 527 kg/loc. Din aceste 475 kg generate per locuitor, 465 kg au fost tratate, respectiv 

28% reciclate, 28% depozitate, 27% incinerate şi alte 16% compostate. Dea lungul timpului 

cantitatea de deşeuri supusă reciclării şi compostării s-a majorat de la 17% în anul 1995 la 44% 

în anul 2014 [111]. 

 După cum se observă, cantitatea de deşeuri generată pe cap de locuitor variază 

semnificativ de la o ţară la alta. Respectiv cea mai mica cantitate se atestă în Romania (254 

kg/loc), Polonia (272 kg/loc) şi Letonia (281 kg/loc). La polul opus, cei mai mari generatori de 

deşeuri au fost Danemarca (759 kg/loc),  Elveţia (730 kg/loc), Cipru (626 kg/loc) şi Germania 

(618 kg/loc) [111].  

 În încercarea de a poziţiona Republica Moldova în acest clasament, autorul tezei a preluat 

o parte din datele oferite de Biroul Naţional de Statistică, identificând un volum de 277,53 kg 

deşeu municipal generat pe cap de locuitor în anul 2014. 

 Cît priveşte tehnicile de tratare a deşeurilor, la fel se identifică o serie de deosebiri între 

ţările UE. În anul 2014, aproape o jumătate din deşeurile municipale tratate au fost reciclate în 

Slovenia (49%) şi Germania (47%). Compostarea a fost mai intens practicată în Austria (32%), 

urmată de Olanda (27%) şi Belgia (31%) [111]. 

 Pe de altă parte, cel puţin jumătate din deşeurile tratate în 2014, au fost incinerate în 

Estonia (56%), Danemarca (54%), Finlanda şi Suedia (ambele 50%) în timp ce cel mai mare 
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aport în depozitarea deşeurilor revine Latviei (92%), Malta (88%), Romania (82% în 2013), 

Bulgaria (74%) [111].  

 Cît priveşte tratarea deşeurilor municipale la nivel naţional, cu părere de rău constatăm că 

statistica naţională nu ne oferă prea multă informaţie. Respectiv nu se regăsesc date cu privire la 

cantitățile de deşeuri colectate separat, reciclate, incinerate sau compostate, deși o mare parte din 

aceste acțiuni sunt practicate, lipsește evidența acestora. Din cele 2951,4 mii m3 de deșeuri 

municipale transportate nu este specifiat cît anume revine deșeurilor din hîrtie, sticlă și plastic 

asta în condițiile în care a fost lansată campania de sortare a resturilor menajere [100, p.82]. 

Menţionăm că ceva informaţii au fost găsite în Anuarul IES – 2014, respectiv pe parcursul anului 

2014 au fost colectate 22154,77 tone de sticlă, 10853,1 tone de hîrtie şi carton, 1332,426 tone de 

plastic, 151091,438 tone de metal feros uzat şi 8054,96 tone de metal uzat neferos [112, p.119]. 

Nici în cazul de faţă nu se precizează cum s-au valorificat ulterior deşeurile colectate separat şi 

care ar fi beneficiile economice generate. De remercat însă faptul că datele statistice oferite de 

ambele surse nu coincid cu o diferenţă de de 474,26 mii m3 deşeuri municipale solide generate 

pe parcursul anului 2014.   

 Ceva mai multă informaţie în statistica naţională se regăsește pentru deşeurile din 

producere și consum. Potrivit datelor analizate, pentru anul 2014 au fost generate la nivel 

naţional 1831,0 mii tone de astfel de deșeuri, inclusiv alte 8709,5 mii  tone de deşeuri rămase din 

anul precedent (2013) dintre care 622,2 mii tone au fost reciclate şi alte 1522,4 mii tone nimicite 

sau depozitate la gunoişti [100, pp.58-59]. Respectiv dacă ar fi să calculăm cît s-a reciclat din 

cantitatea totală de deşeuri existente în anul 2014, aici incluzînd cele rămase din anul precedent 

şi cele din anul 2014, atunci am obţine 6 % de deşeuri reciclate.  Felul în care sunt colectate 

datele și erorile depistate ne determină să credem că cele 6% de deșeuri reciclate în realitate pot 

fi și mai puține, în condițiile în care pachetul de măsuri privind economia circulară prezintă un 

obiectiv de 65% de deșeuri reciclate pînă în anul 2030.  

Pentru a se convinge de lacunele existente în colectarea datelor cu privire la deşeuri, 

autorul tezei a analizat datele statistice corespunzătoare pentru anul 2014, oferite de 35 de 

administraţii publice. Ca urmare, s-a observat că cantitatea de deşeuri generată diferă în mod 

semnificativ între municipii, raioane şi localităţi rurale. 

 Între municipii, cea mai mare cantitate de deşeuri a fost produsă în Chişinău - 267269,0 

tone [100, pp.58-63]. Lider la deşeuri între raioane a fost Făleşti - 269229 tone, cu un volum 

apropiat de deşeuri înregistrat în capitală. Totodată,  inexistenţa în zonele rurale a unor servicii 

publice de salubritate şi a evidenţei primare a generării deşeurilor face imposibilă colectarea unor 
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date statistice coerente a deşeurilor menajere.  Există un mare decalaj între evaluările din diferiţi 

ani. Astfel, în 2013 raionul Basarabeasca a generat, conform statisticilor prezentate, 656264,1 

tone de deşeuri, pe când în 2014 – doar 181280,2 tone, adică o reducere de 3,6 ori! Reduceri 

esenţiale ale deşeurilor generate faţă de anul precedent au fost înregistrate şi în raioanele Briceni, 

Căuşeni, Criuleni, Donduşeni, Edineţ.  

 Unele raioane s-au eschivat de la prezentarea informaţiilor solicitate conform 

prevederilor actelor legislativ-normative in vigoare. Este imposibil ca raionul Dubăsari, cu 14 

localităţi şi cu o populaţie de 35200 locuitori, să nu genereze, pe parcursul anului 2014, nici un 

kg de deşeuri. Iar raionul Nisporeni, cu 40 de localități, 23 de primării şi cu o populaţie de 66800 

locuitori, a prezentat un volum de deşeuri de doar 312, 9 tone!   

 Cantităţile de deşeuri generate şi luate în calcul în formularul statistic al BNS pot să nu 

corespundă cu cele reale din teritoriu din considerentele neprezentării la timp sau în format 

deplin a  formularelor stabilite. De exemplu, în raionul Teleneşti, din 14 indicatori obligatorii au 

fost prezentaţi doar trei, în raionul Căuşeni - patru, în restul raioanelor de la şase şi mai mult. 

Toate aceste lacune reduc credibilitatea statisticii naţionale cu privire la deşeuri. 

 Un alt indicator al statisticii naţionale privind formarea deşeurilor se referă la cantitatea 

scoasă la gropile de gunoi. În total, pe parcursul anului 2014, la gropile de gunoi au fost 

depozitate 1522431,3 tone, sau 83.1% din cantitatea generată. Cele mai mari cantităţi de deşeuri 

municipale, care au ajuns la gropile de gunoi, s-au înregistrat în municipiul Chişinău (570424,0 

tone), raioanele Glodeni (213126 tone), Făleşti (202145,2 tone), Hînceşti (69434,4 tone), Bălţi 

(73243,2 tone) etc. 

  Nu este reprezentativă nici statistica deşeurilor toxice. Pe parcursul anului 2014 au fost 

formate 682,02 tone deşeuri toxice, sau cu 44811 tone mai puţin faţă de anul 2013. Cele mai 

mari cantităţi generate s-au produs in raionul Ialoveni (321,39 tone) şi municipiile Chişinău 

(182,55 tone) şi Bălţi (137,06 tone). Unsprezece raioane, sau fiecare al treilea din ele, nu au 

generat, conform datelor prestate, nici un kg de deşeu toxic, ce prezintă o situaţie ireală, deoarece 

în fiecare raion se produc deşeuri cu conţinut de plumb şi mercur, sunt aruncate lămpi 

luminescente şi economice cu mercur, există deşeuri petroliere, chimicale şi pesticide etc. 

Problema constă nu în lipsa acestor deşeuri, ci in colectarea, controlul şi evidenţa lor.  

 Potrivit formularului statistic, în anul 2014, din cantitatea totală generată de deşeuri au 

fost reciclate 622211,3 tone, cele mai mari cantităţi fiind înregistrate în mun. Chişinău (234166,5 

tone), raioanele Anenii Noi (129274,6 tone), Hînceşti (58950,4 tone), Cimişlia (41102,7 tone), 

Făleşti (40134,7 tone). Totodată, raioanele Cantemir, Căuşeni, Dubăsari, Nisporeni şi Teleneşti 
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nu au folosit, sau mai bine spus nu au declar nici o cantitate de deşeu supusă procedurii de 

reciclare. În tabelul ce urmează este elucidată situaţia formării şi reciclării deşeurilor in 

Republica Moldova, în anul 2014. 

Tabelul 2.13. Statistica formării şi reciclării deşeurilor în Republica Moldova,  

anul 2014, tone 
       Denumirea          

localităților 

 

Total deşeuri 

formate, 

anul 2013 

 

Total 

deşeuri 

formate, 

anul 2014 

 

Modificărif

aţă de anul 

2013 (+,-) 

Total 

deşeuri 

toxice 

formate, 

anul 2014 

 

Total 

deşeuri 

reciclate, 

anul 2014 

Total 

deşeuri 

scoase la 

gropile de 

gunoi, anul 

2014 

Mun. Chişinău 311512,3 267269,0 -44243,3 182.55 234166,5 570424,0 

Mun. Bălţi 70328,2       98617,3 +28289,1 137.06 18839,3 73243,2 

Raionul Anenii Noi 93540,8 144094,2 +50553,4 0.005 129274,6 11882,3 

Raionul Basarabeasca 656264,1 18180,2 -638083.9 3.729 739,1 13711,0 

Raionul  Briceni 69010,3 13137,3 -55872,7 - 2952,0 13737,4 

Raionul  Cahul 10355,0 12658,1 2303.1 0.122 3800,7 2599,1 

Raionul  Cantemir 5525,5 1809,2 -3716,3 - - 1102,2 

Raionul Călăraşi 4019,0  2233,6 - 1785,4 0.048 11,3 8176,4 

Raionul  Căuşeni 44203,6 10955,9 -33585,1 - - 34800,4 

Raionul  Cimişlia  45541,0 59456,5 +13915,4 5.339 41102,7 19374,9 

Raionul Criuleni 192825,6  125597,8 -67,227.8 0.620 1847,7 15298,9 

Raionul Donduşeni  85606,1  6890,5 -78715,6 2.041 0,1 13911 

Raionul Drochia  19147,1  120860,8 +101713,7 0.063 3989,7 681,3 

Raionul Dubăsari 1462,3 - - 0.019 - - 

Raionul Edineţ 139125,6 72966,0 -66159,6 0.100 30752,6 149,8 

Raionul Făleşti 272610,2 269220,0 -3390,2 - 40134,7 202145,2 

Raionul  Floreşti 4187,8 2879,2 -1308,6 - 9,2 829,5 

Raionul Glodeni 3874,7 89752,2 +85877,5 0.860 176,4 213126,6 

Raionul Hînceşti 132217,1 140736,8 8519,7 6.210 58950,4 69434,4 

Raionul Ialoveni 4004,1 1916,6 -2087,5 321.39 382,7 1343,8 

Raionul  Leova 13765,8 20510,9 6745,1 5.074 5663.9 54104,7 

Raionul Nisporeni 537,0 312,9 -224,1 0.050 - 48.8 

Raionul Ocniţa 5391,7 14390,8 +8999,1 0.580 10297,0 4065,2 

Raionul Orhei 89282,5 72395,4 16887,1 o.310 31,2 12288,0 

Raionul Rezina 12170,5 5358,3 -6812,2 - 2438,1 142,9 

Raionul Rîşcani  42832,6 61325,2 +18492,6 - 17957,2 9718.7 

Raionul Sîngerei 3141,1 33651,8 30510,7 - 21,9 33458,5 

Raionul  Soroca 15947.5 20211,6 4264,1 0.580 40,6 13533,1 

Raionul Străşeni 12978,3 13699,0 720,7 6.612 446,0 13060,7 

Raionul Şoldăneşti 1219,5 1103,2 116,3 - 37,5 12090,0 

Raionul Ştefan Vodă 34096,3 30912,5 3183,8 0.400 15070,4 11393,0 

Raionul Taraclia 43596,2 35384,0 8212,2 7.167 864,8 38206,6 

Raionul Teleneşti 10334,1 10699,1 +365,0 - - 9320,0 

Raionul Ungheni 25869,2 20483,3 +5385,5 1.425 2042,2 18488,0 

UTA Găgăuzia 29171,0 31616,4 +2445,4 - 170,8 26539,6 

Raionul Comrat 17656,6 20670,2 3013,6 - 1061,0 19428,0 

Raionul Ceadîr- 

Lunga 

4760,2 3733,0 1027,2 - 1,1 1472,0 

Raionul Vulcăneşti 6754,2 7213,2 459,0 - 1,3 5639,6 

TOTAL 2511693,7 1830985,3 -680708,4 682.025 622211,3 1522431,3 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [113, p.23] 
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Lacună importantă este şi faptul că datele cu privire la tratarea deşeurilor prin incinerare, 

compostare, producere de biogaz şi biocombustibili la nivel naţional este practic ignorată, în 

pofida faptului că unele metode sunt deja practicate şi în Republica Moldova. 

 Una dintre preocupările de bază ale administraţiilor publice locale şi a organelor 

teritoriale responsabile de protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei este organizarea depozitării 

deşeurilor. Şi aici există lacune legate de administrarea insuficientă a deşeurilor atât la nivel 

central, cât şi local.  În anul 2014 au fost depistate în jur de 3007 gunoişti stihiinice cu  suprafaţă 

de 332,041 ha, dintre care s-au lichidat 2330 cu suprafaţa de 228,134 ha. Gunoşti exploatate 

oficial sunt 1158 cu suprafaţa de 1235,5 ha [112, pp.123-124]. Menţionăm că 3 sferturi din 

gunoiştile exploatate au o vechime de 20-30 ani şi un grad de uzură de 80-100% [112, p. 110].  

Majoritatea gunoiştilor sunt supraaglomerate, nefiind gestionate de către persoane responsabile, 

astfel provocând o extindere a suprafeţelor depozitării. Depozitarea deşeurilor continuă să se 

efectueze în amestec, ceea ce constituie surse de poluare şi focare de infecţii. 

Reieşind din situaţia deplorabilă a depozitelor de deşeuri din ţară, ar fi binevenit ca 

Ministerul Mediului, în comun cu autorităţile publice locale de ambele nivele, să analizeze 

modul în care pot fi reduse în timp cantităţile de deşeuri ce ajung la depozitare, numărul existent 

de depozite neconforme prin închiderea lor, precum şi urgentarea creării serviciilor de 

salubrizare, aprobarea taxelor şi strategiile care vor fi aplicate in viitorul apropiat pentru 

încurajarea colectării selective şi a reciclării deşeurilor. 

În această perioadă a instabilităţilor de ordin politic şi economic, o gestiune corectă a 

deşeurilor reprezintă o nişă  sigură pe piaţa locală – crearea de noi locuri de muncă, de noi 

produse create pe seama deşerilor reciclate, de mai mulţi colectori oficiali de deşeuri, investiţii şi 

nu în ultimul rînd un mediu mai sănătos pentru locuitorii republicii. 

Cercetarea datelor statistice oferite cu privire la deşeuri a pus în evidenţă o serie de 

neajunsuri. Luînd în considerare lipsa de informaţii mai precise şi mai complexe cu privire la 

gestiunea deşeurilor în plan naţional este imposibilă identificarea unui set adecvat de politici şi 

instrumente de ordin economic şi la nivelul instituţiilor competente în domeniul protecţiei 

mediului. Prin urmare este foarte important de revăzut integral schema de colectare a datelor cu 

privire la deşeurile colectate, respectiv: 

În cazul deşeurilor municipale, este important de completat statistica cu informaţii ce ţin 

de cantitatea de deşeuri colectată separat şi divizată pe categorii de deşeuri (sticlă, hîrtie, plastic), 

cantitatea din aceste deşeuri supuse reciclării, incinerării şi depozitării 
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În cazul deşeurilor de producere şi consum, este important de revăzut ce exact 

presupune categoria deşeurilor reciclate, metodele de reciclare și specificarea tipurilor de deșeuri 

supuse reciclării. Completarea statistici naționale cu informaţii despre deşeurilor din plastic, 

deşeuri din ambalaje, deşeurile din echipamente, electronice şi electrocasnice (DEEE) şi deşeuri 

din baterii şi acumulatori uzaţi. Aceste deşeuri au un rulaj cantitativ semnificativ pe piaţa 

naţională şi manifestă un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, dar cantitatea 

acestora totală pe ani, cantitatea depozitată şi cea reciclată nu se regăseşte în raportarea 

naţională. 

În vederea obţinerii unei raportări corecte a deşeurilor este important după părerea 

autorului tezei de a stipula prin lege obligativitatea tuturor generatorilor cu privire la declararea 

cantităţilor de deşeuri generate. Acest fapt presupune completarea sistematică a fişei Agentului 

Economic, modelul careia se regăseşte în Anexa 7.  

Cît priveşte datele statistice eronate prezentate la nivel teritorial şi care au foat analizate 

pe parcursul cercetărilor efectuate de către autor, o soluţie ar fi instruirea periodică a personalului 

desemnat responsabil pentru colectarea datelor cît şi a tutror generatorilor de deşeuri care declară 

anual cantitatea de deşeuri generată  şi depozitată. Aici ne referim la implicarea mai serioasă din 

partea Inspecţiilor ecologice care periodic ar trebuie să ofere platforme de dialog între organele 

competente şi agenţii economici privind practicile de evidenţă şi gestiune a deşeurilor. 

Pentru a evalua statistic corect activităţile menţionare se cere a integra în evidenţa 

statistică autohtonă prevederile Sistemului de contabilitate integrată economie-mediu ( SEEA – 

System of Integrated Environmental and Economic Accounting),  sau „contabilitate verde”, 

dezvoltat de Biroul de Statistică al ONU. Deoarece acest sistem integrat prezintă un subiect de 

cercetare separat, el nu va fi abordat în teza de faţă.  

 

2.4. Concluzii la capitolul 2 

1. În urma analizei minuţioase a diverselor baze de date, autorul a identificat cei mai 

semnificativi indicatori pentru obiectul de studiu: Amprenta Ecologică, reflectată în Raportul 

Planeta Vie 2014; Indicele Dezvoltării Durabile a Societăţii 2014; Indicele Performanţei de 

Mediu 2016. 

2. Comparând mărimea amprentei ecologice cu cea a biocapacităţii la nivel global, am 

determinat că avem nevoie de 1,5 planete pentru producerea tuturor bunurilor necesare 

satisfacerii nevoilor actuale ale omenirii, deficitul ecologic alcătuind 0,9 ha/cap de locuitor.  
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3. Analiza Indicelui Dezvoltării Durabile a Societăţii 2014 ne-a permis să constatăm o 

reducere semnificativă a indicelui bunăstării mediului cu (- 4,7%) în raport cu alţi doi indici – 

bunăstarea socială (6,4%) şi cea economică (11,9%), rezultat ce confirmă existenţa, la nivel 

global, a unei dependenţe inverse între dezvoltarea economico-socială şi starea mediului 

ambiant.  

4. Rezumând datele prezentate în Raportul EPI-2016, am depistat că cele mai vulnerabile 

aspecte în acest domeniu sunt aerul suprapoluat, tratarea apelor uzate, reglementarea utilizării 

pesticidelor, despădurirea şi reducerea biodiversităţii.   

5. Conform Raportului ONU Perspectivele Mediului Global, din 90 măsuri de protecţie a 

mediului ambiant s-a reuşit să se facă progrese semnificative doar pentru 4 din ele şi unele 

progrese doar pentru alte 40. Prin urmare, se cer ameliorate totalitatea instrumentelor politicii de 

mediu -  instrumentele de reglementare juridică, tehnică, administrativă şi economică. 

6. Comparînd datele statistice naționale oferite de Biroul Național de Statistică  cu cele 

oferite de statistica OCDE, s-a depistat o concordanță medie. În statistica naţională nu se 

regăsesc indicatori precum Extracţia de materiale, Consumul intern şi Productivitatea materială 

internă, făcînd astfel  imposibilă identificarea volumului de materiale consumate în producerea 

unei unităţi din PIB. 

7. În baza metodologiei recomandate, au fost efectuate calcule cu privire la 

productivitatea resurselor naturale în Republica Moldova. Ele au permis identificarea valorii de 

0,42 euro/kg, ce plasează ţara nostră pe unul din ultimele locuri în Europa. 

8. Deşi Republica Moldova înregistrează o valoare mică pentru amprenta ecologică, ea 

rămâne a fi un debitor ecologic, cu un deficit de resurse naturale de 1 gha/pers. Pentru a 

evidenţia problemele existente în utilizarea raţională a resurselor naturale a fost recomandat un 

set de indicatori economico-ecologici de nivel macroeconomic, orientat spre tranziţia la 

„economia verde”. 

9. Multiple lacune există în evidenţa statistică a deşeurilor, atât la nivel naţional, cât şi 

raional şi local: prezentarea eronată a datelor, lipsa raportării din partea unor administraţii 

publice locale, neconcordanţa cu statisticile OCDE.  

10. În vederea ameliorării datelor statistice cu privire la deşeuri a fost recomandată o 

revizuire integrală a modalităţilor de colectare a datelor cu privire la generarea deşeurilor pentru 

fiecare din surse, prin obligarea acestora de a raporta informaţia cu privire la deşeuri în Fişa 

Agentului Economic (formular obligatoriu de introdus in statistica naţională). 
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3. SPECTRUL DE INSTRUMENTE CE FACILITEAZĂ TRANZIŢIA ECOLOGICĂ 

SPRE O ECONOMIE VERDE ŞI CIRCULARĂ. 

3.1. Tranziţia ecologică: politici de mediu şi diversitatea instrumentelor aplicate. 

 Starea factorilor de mediu şi rezultatele cercetărilor la tema respectivă confirmă 

importanţa şi aplicabilitatea conceptului econologic propus în primul capitol al tezei.  Orice 

proces economic trebuie să acţioneze în avantajul mediului şi a societăţii pe termen lung, 

asigurînd în acelaşi timp sustenabilitatea dezvoltării umane şi reducerea treptată a risipei de 

resurse.  În final, concluzia este că întreaga societate, indiferent de naţionalitate şi nivelul de 

dezvoltare, este impusă să tranziteze spre noi modele economice şi sociale, mult mai generoase 

în raport cu mediul natural, proces denumit tranziţie ecologică. Menţionăm că această tranziţie 

este o realitate şi, în acelaşi timp, o prioritate din moment ce  reprezintă măsuri orientate spre 

schimbarea modalităţilor de producere, de consum şi de trai pentru a răspunde marilor provocări 

ambientale legate de raritatea resurselor naturale, schimbările climatice, pierderea biodiversităţii 

şi multiplicarea riscurilor ecologice [114]. 

 Tranziţia ecologică presupune schimbări cardinale şi măsuri radicale, fapt care pentru cei 

ce sunt în căutare de beneficii economice imediate şi impunătoare implică o serie de riscuri, din 

următoarele motive. În primul rând, deoarece orizontul de timp pentru obţinerea veniturilor este 

îndepărtat, cadrul legislativ în problematica de mediu este în continuă schimbare, coexistă mai 

multe eco-tehnologii rivale, pieţele corespondente bunurilor şi serviciilor de mediu sunt 

insuficient dezvoltate. În al doilea rând, devine necesară renovarea echipamentelor de producţie, 

soldată cu costuri sporite pe termen scurt. În plus, utilizarea noilor eco-tehnologii conduce la 

deprecierea unei părţi a competenţelor posedate de salariaţi, ce necesită cheltuieli de formare şi 

reconversie profesională. În al treilea rând, reducerea preţurilor la resursele energetice, 

înregistrată în ultima perioadă, poate reduce interesul de a investi în surse regenerabile de 

energie şi a consuma mai puţine resurse naturale. 

 Cu toate acestea, obiectivul rămîne unul neschimbat - cel de a tranzita cu succes spre 

modelul economico-ecologic sustenabil dorit. Autorul tezei consideră că reuşita rezidă din 

instituirea unor condiţii corecte de piaţă şi reglementări pe plan global, fiecare din acestea fiind 

susţinute de o Politică de mediu ce implică un ansamblu coerent de măsuri şi mijloace prin care 

se urmăreşte conservarea capacităţii de suport a sistemelor naturale [115, p.357].  Experienţa 

internaţională în această direcţie este foarte vastă şi, în acelaşi timp, diferită pentru fiecare ţară în 

parte ( Anexa 8). Cu toate acestea, pentru autorul tezei un interes deosebit îl prezintă aprecierea 

acestei tranziţii la nivel naţional.  
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 Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova, reglementată prin HG nr.605 din 

02.11.2001, prezintă necesitatea schimbării atitudinii faţă de folosirea resurselor naturale şi a 

promovării unei dezvoltări economice şi sociale compatibile cu mediul înconjurător ca rezultat al 

reformei tuturor domeniilor economiei naţionale. Bazele politicii de mediu în etapa de tranziţie 

la economia de piaţă au fost puse prin Legea privind protecţia mediului înconjurător (1993), 

Concepţia protecţiei mediului în Republica Moldova (1995), Programul naţional strategic de 

acţiuni în domeniul protecţiei mediului înconjurător (1995), Planul naţional de acţiuni în 

domeniul protecţiei mediului înconjurător (1996) şi Planul naţional de acţiuni pentru sănătate în 

relaţie cu mediul (2001). Au fost elaborate, de asemenea, documente strategice de sector şi de 

ramură cu o serie de prevederi ce ţin de protecţia mediului [116].  

 Aplicabilitatea Politicii de mediu la nivel naţional este condiţionată de instrumentarul 

aplicat în direcţia atingerii obiectivelor stabilite, şi anume [116]: a) crearea unor condiţii de 

colaborare a tuturor păturilor sociale la atingerea obiectivelor dezvoltării durabile şi la prevenirea 

crizei ecologice; b) contracararea efectelor negative ale globalizării economiei, care afectează 

securitatea ecologică regională şi naţională. 

 În diferite ţări, politica de mediu a fost influenţată de diverşi factori de ordin istoric, 

politic şi etnocultural. Analiza experienţei mondiale şi europene ne-a permis să evidenţiem 5 

grupe principale de instrumente ale politicii de mediu: instrumente de reglementare juridică, 

instrumente de reglementare tehnică, instrumente de reglementare administrativă, instrumente de 

reglementare economică şi mecanisme de suport financiar (Figura 3.1). Respectiv în cele ce 

urmează vom încerca să determinăm în ce măsură fiecare din aceste instrumente sunt aplicate la 

nivel naţional şi răspund direcţiilor prioritare stabilite de Concepţia politicii de mediu a RM. 

 

Fig. 3.1. Tipuri de instrumente ale Politicii de Mediu. 

Sursa: Elaborat de autor 
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I. Instrumente de reglementare juridică 

Cadrul juridic în domeniul  protecţiei mediului este alcătuit din mai multe tratate şi  

convenţii internaţionale, legi şi regulamente, instrucţiuni şi  hotărîri de guvern. În tabelul de mai 

jos sunt selectate cele mai reprezentative instrumentele juridice caracteristice Republicii 

Moldova. 

Tabelul 3.1. Instrumente juridice  la nivel naţional 

Legea privind protecţia mediului din 

1993 [117] 

Prezintă prioritatea activităţilor de protecţie a mediului în 

cadrul realizării intereselor de ordin economic şi social 

Conceptul protecţiei mediului, 1995 

 

Include direcţiile principale şi mecanismele politicii de mediu 

în perioada de tranziţie spre o economie de piaţă 

Programul naţional strategic 

de acţiuni de mediu din 6 octombrie 1995 

[118] 

CE activităţi SUNT programate pentru implementare pînă în 

anul 2005. 

Planul naţional de acţiuni de mediu, 1996 

[119] 

A fost elaborat în conformitate cu prevederile programului de 

acţiuni de mediu pentru Europa Centrală şi de Est. 

Direcţiile principale ale acestor documente au fost prezente în: 

Orientările strategice pentru dezvoltarea 

social-economică a Republicii Moldova 

pînă în 2005  [120] 

Include acţiuni economice, sociale şi de mediu 

Conceptul politicii de mediu al Republicii 

Moldova, 2001 

 [116] 

Indică o serie de abordări noi, inclusiv orientarea spre 

integrarea europeană, promovarea integrării cerinţelor de 

mediu în politicile sectoriale. 

Strategia privind managementul 

deşeurilor, 2013-2017 

 [121] 

Stabileşte un set de obiective şi măsuri de colectare, 

transportare, tratare, reciclare şi eliminare a deşeurilor. 

Include şi o serie de politici sectoriale (industrie, agricultură, 

sănătate, securitate naţională, dezvoltare regională, transport, 

demografie etc.), dar implementarea lor rămîne foarte 

limitată. 

Strategia de mediu din 24 aprilie 2014 şi 

planul de acţiuni pentru implementarea ei 

[122] 

Secţiunea 2 a Strategiei (dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea 

economică verde)  stipulează, că strategiile curente de 

dezvoltare economică neglijează problemele de protecţie a 

mediului. 

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate 

II. Instrumente de reglementare tehnică 

Prevenirea, limitarea şi controlul externalităţilor negative ale activităţii umane asupra 

mediului au impus dezvoltarea reglementărilor tehnice, care asigură respectarea standardelor de 

calitate privind mediul ambiant şi utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile. În categoria 

instrumentelor tehnice aplicate la nivel naţional pot fi incluse următoarele (Tabelul 3.2): 

Tabelul 3.2. Instrumente de reglementare tehnică şi aplicabilitatea acestora 

Sistem de management de mediu SSM 

Sistemul de management de mediu este o parte integrată din managementul general al unei 

întreprinderi. Acesta reprezintă un instrument tehnic eficient în direcţia identificării celor mai optimale 

soluţii pentru problemele de mediu prin activităţi de redistribuire a responsabilităţilor, planificare şi 

implementare, evaluarea continuă a progreselor în acest domeniu. La baza acestui SSM se află standardul 
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internaţional ISO 14000. La momentul actual, standardele de mediu sunt utilizate în peste 250 000 de 

companii din întreaga lume. ISO 14000  este elaborat în scopul implementării principiului „Planifică – 

Execută - Controlează – Impact” şi se conformează principiului de “Producţie Curată” [123]. Ne referim 

la auditul de mediu, precum şi acordarea unei Eco-etichete. 

La nivel naţional, un exemplu de implementare a standardului ISO 14001 “Sistemul 

managementului de mediu”, revine Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A, SA “Moldova-gaz” şi 

ORANGE SA.  Preluarea acestui  instrument eficient de reglementare tehnică permite unei organizaţii, 

indiferent de mărimea, tipul sau domeniul său de activitate, să identifice si să controleze impactul 

activităţilor, produselor sau serviciilor sale asupra mediului, fapt ce permite îmbunătăţirea performanţelor 

de mediu.  

Auditul de mediu 

Presupune  evaluarea performanţelor de mediu ale organizaţiilor prin auditare şi punerea la 

dispoziţia publicului a informaţiilor legate de performanţele de mediu [124]. În anul 1993, pentru sectorul 

industrial, a fost lansat Sistemul de Management şi Audit Ecologic (EMAS), iar din 2001 acest sistem a 

fost extins la toate sectoarele economice, inclusiv în administraţiile publice şi la nivelul Comisiei 

Europene. În 2010 Regulamentul EMAS 2001 a fost înlocuit cu unul nou – Regulamentul EMAS 

nr.1221/2009 [125].  

            Republica Moldova nu face parte din acest sistem şi nici nu deţine cadrul legal pentru practicarea 

acestuia. Cu toate acestea, introducerea sistemului de participare voluntară a organizaţiilor la un sistem de 

management de mediu şi audit reprezintă unul din obiectivele Strategiei de mediu 2014-2023 [122]. 

Eco-eticheta 

Reprezintă un instrument de informare a consumatorilor asupra produselor considerate ca fiind 

mai puţin distructive pentru mediu decât altele similare. Ea este atribuită unui produs doar din momentul 

evaluării întregului ciclu de viaţă a produsului şi impactul lui asupra mediului. Eticheta a fost practicată 

pentru prima dată în Germania, iar apoi s-a extins în Norvegia, Suedia, Finlanda, Austria, Portugalia, 

Franţa. Se estimează că în prezent există circa 2000 de produse etichetate ecologic în aproximativ 70 de 

categorii.  

În Republica Moldova nu este aplicată Eticheta ecologică a Uniunii Europene pentru  produse / 

servicii cu impact redus asupra mediului. Ministerul Mediului este în procesul de elaborare a procedurii 

de atribuire a simbolului etichetei ecologice  [126]. 

Cele mai bune tehnici disponibile (BREF) pentru utilizarea tehnologiilor de producţie nepoluante 

           Documentele de referinţă cu privire la cele mai bune tehnici disponibile, denumite BREF, sunt 

elaborate de Biroul de prevenire şi control integrat al poluării al UE din Sevilla. În documentele BREF se 

analizează tehnologiile disponibile şi impactul lor asupra diferitelor componente ale mediului, precum şi 

de consumul de energie, producţia de deşeuri, etc. Scopul este efectuarea unei evaluări a tuturor 

componentelor pentru a minimiza poluarea generală. 

          La nivel naţional, în scopul alinierii legislaţiei naţionale la legislaţia UE, au fost elaborate 35 

documente BREF. Respectiv cerinţele cu privire la cele mai bune tehnici disponibile, prevăzute în art. 36 

al Legii apelor nr.272 din 23.12.2011 sunt interpretate drept având acelaşi sens ca şi în UE [127]. 

Document legislative care confirmă aplicarea BREF este şi Ordinul nr.61 din 10.09.2014, cu privire la 

aprobarea Ghidului pentru aplicarea  celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din 

industria alimentară. 

Monitorizarea ecologică integrată 

            Acest instrument tehnic este aplicat şi în Republica Moldova, fiind funcţionabil sub patronajul 

Ministerului Mediului. O parte din activităţi de monitorizare ecologică se efectuează în cadru altor 

ministere cu subdiviziunile sale. Obiectivul de bază al acestui instrument ar fi supravegherea continuă a 
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stării mediului şi avertizarea populaţiei privind poluarea excesivă a mediului. Coordonarea de bază a 

tuturor activităţilor de monitorizare se efectuează de către Ministerul Mediului cu diviziunile sale 

principale – Inspectoratul Ecologic de Stat (IES), Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHMS) şi 

Institutul Naţional de Ecologie (INECO). Informaţii integrate privind starea mediului în Republica 

Moldova se prezintă în următoarele surse: Anuarul statistic al RM, Raportul privind starea mediului; 

Anuarul Inspectoratului Ecologic de Stat, Evaluarea strategică de mediu. Raport de mediu final, 2015, 

Raportul Naţional privind implementarea Agendei 21 in Moldova, etc. 

Avizul expertizei ecologice de stat 

Avizul reprezintă un document intermediar, ce serveşte drept bază pentru expertiza tehnică a 

documentaţiei de proiect. Acest instrument este reglementat în Republica Moldova prin  Legea nr.851 din 

29.05.1996 privind expertiza ecologica. Respectiv, sarcinile de bază ale unei expertize ecologice se reduc 

la : adoptarea unor decizii argumentate şi aprobarea actelor care prevăd utilizarea resurselor naturale şi 

măsuri de protecţie a mediului înconjurător şi componentelor lui; prevenirea sau minimizarea 

eventualului impact direct, indirect sau cumulativ al obiectelor şi activităţilor economice preconizate 

asupra mediului înconjurător, componentelor lui, ecosistemelor şi sănătăţii populaţiei; menţinerea 

echilibrului ecologic, fondului genetic şi biodiversităţii, creării condiţiilor optime de viaţă pentru oameni; 

corelarea  dezvoltării social-economice cu capacităţile ecosistemelor [128]. 

  Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate. 

III. Instrumente de reglementare administrativă 

Instrumentele administrative pentru protecţia mediului prezintă ansamblu de măsuri 

instituţionale cu impact direct asupra activităţii manageriale din domeniile tehnico-productiv şi 

social-economic, având drept scop încadrarea acestora în restricţiile ecologice [129, pp.6-7]. În 

categoria instrumentelor de reglementare administrativă aplicate la nivel naţional pot fi incluse 

următoarele (Tabelul 3.3): 

Tabelul 3.3. Instrumente de reglementare administrativă şi aplicarea acestora 

Evaluarea impactului asupra mediului 

 Studiul de impact asupra mediului (SIM) este un instrument procedural de prevenire a poluării 

mediului, prealabil eliberării autorizaţiilor, care s-a generalizat în toate drepturile naţionale, după apariţia 

sa în SUA prin National Environmental Policy Act din 1969. Sub aspect de conţinut, este un document 

care analizează şi evaluează efectele, presupuse sau manifeste, ale unei activităţi date asupra mediului şi 

care permite, astfel, autorităţilor publice să decidă autorizarea sau neautorizarea respectivei activităţi, în 

cunoştinţă de cauză.  

La nivel transfrontalier, evaluarea impactului asupra mediului se efectuează în conformitate cu 

cerinţele Convenţiei Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului [130]. În ceea ce priveşte 

această procedură la nivel naţional, ea este reglementată prin Legea nr. 86 „Privind evaluarea impactului 

asupra mediului” din 29.05.2014 şi include Lista activităţilor planificate a fi supuse în mod 

obligatoriu evaluării impactului asupra mediului [131]. 

Autorizarea prealabilă a activităţilor cu impact asupra mediului 

Unul dintre instrumentele moderne folosite pentru a preveni sau a limita consecinţele negative 

aduse mediului constă în obligaţia de a obţine o autorizaţie specială prealabilă pentru desfăşurarea 

anumitor activităţi sau pentru utilizarea produselor şi serviciilor care prezintă un risc din punct de vedere 

ecologic. Pe această cale autorităţile publice verifică îndeplinirea prealabilă a anumitor condiţii de 

amplasare şi instituie un control asupra activităţii şi respectării normelor vizând protecţia mediului. Sunt 
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supuse autorizării toate activităţile potenţial periculoase pentru mediu, indiferent de titularul lor (persoane 

fizice, juridice sau fără scop lucrativ). Exemple pot servi autorizaţia privind activităţi cu organisme 

modificate genetic, autorizaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră, etc.). 

 În Republica Moldova autorizaţiile de mediu abordează compartimentele de mediu (aer, apă, 

deşeuri, sol) în mod separat şi sunt emise în corespundere cu prevederile Legii privind protecţia mediului. 

Ca urmare, un singur agent economic, pentru aceeaşi activitate, este obligat să obţină mai multe 

autorizaţii de la mai multe instituţii. Totodată, autorizaţia de mediu se acordă tuturor întreprinderilor, 

indiferent de dimensiunea acestora, specificul activităţii şi potenţialul de poluare. Prin urmare, acest 

instrument al politicii de mediu devine o povară administrativă atât pentru autorităţile de control ecologic, 

cât şi pentru întreprinderi. 

Restricţii şi interdicţii 

Prescripţiile privind limitarea se aplică atunci când o activitate, un produs ori un procedeu 

prezintă riscul de a cauza un prejudiciu mediului. Dacă probabilitatea realizării riscului este prea ridicată, 

se poate merge până la sistarea activităţii şi interzicerea produsului sau a procedeului. Una dintre 

practicile cele mai utilizate este desemnarea produselor, procedeelor ori activităţilor supuse restricţiilor 

sau interzise prin înscrierea lor pe o listă. Drept exemplu ar fi Articolul 24. Interdicţia de amestecare a 

deşeurilor periculoase din Proiectul de lege privind deşeurile [132]. 

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate 

IV. Instrumente de reglementare economică 

Instrumentele economice sunt utilizate în vederea integrării preocupărilor de mediu în 

strategiile de dezvoltare economică. Calităţile acestor instrumente au constituit subiectul unui 

studiu complex, efectuat de Centrul Regional de Mediu pentru ţările Europei Centrale şi de Est 

din Szentedre, în care se menţionează rolul în felul următor [133, p.120]: 

1. reprezintă elemente esenţiale pentru dezvoltarea durabilă; 

2. facilitează internalizarea costurilor de mediu; 

3. promovează principiile „poluatorul plăteşte” şi „utilizatorul plăteşte”; 

4. stimulează creşterea fondurilor pentru investiţiile de mediu şi cheltuieli guvernamentale în acest 

domeniu; 

5. generează efecte pozitive asupra inovaţiilor şi competitivităţii; 

6. sunt benefice pentru reducerea „poluării difuze”, etc. 

Important de menţionat că instrumente de reglementare economică pot deveni eficiente în 

cazul în care se respectă anumite condiţii: existenţa unei pieţe libere, cu drepturi clar definite ale 

agenţilor economici; prezenţa unui sistem liberalizat al preţurilor, aplicarea normelor ecologice 

fără excepţii, etc. 

OCDE defineşte instrumentele economice, ca instrumente care "caută să abordeze eşecul 

pieţei prin externalităţi de mediu, fie prin incorporarea costurilor externe legate de  producere sau 

activităţi de consum prin taxe şi impozite asupra proceselor sau produselor, fie prin crearea 

drepturilor asupra proprietăţii şi facilitarea creării unei pieţe adecvate pentru utilizarea serviciilor 

de mediu" [134, p.37]. Spre deosebire de instrumentele administrative, sarcina instrumentelor 

economice  este de a stimula agenţii economici în vederea obţinerii unei eficienţe economice 
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optimale în raport cu utilizarea resurselor şi protecţia mediului. Pornind de la caracteristicile 

acestora, ele sunt clasificate în două mari categorii, (Tabelul 3.4). 

Tabelul 3.4. Tipologia instrumentelor economice 

 Instrumente bazate pe preţ Instrumente bazate pe cantitate 

Tipuri de 

instrumente 

Instrumente 

negative  
(Plăţi pentru 

servicii de mediu, 

taxe) 

Instrumente 

pozitive  
( Subvenţii) 

Cote de emisii 

comercializate 

(European 

Emission Trading 

System) 

Compensaţii 

obligatorii 

(Carbon Offset 

Scheme) 

Actorii implicaţi Producători Consumatori Producători Consumatori 

Sursa: [134, p.43] 

La nivel mondial au fost identificate 96 instrumente economice, care cuprind următoarele 

domenii: 

Tabelul 3.5. Diversitatea instrumentelor economice în funcţie de domenii ale mediului 

Domenii Total Instrumente bazate pe 

preţ 

Instrumente bazate pe 

cantitate 

Agricultura 4 3 1 

Apă 11 11 0 

Deşeuri 30 29 1 

Minerale 11 11 0 

Energie 9 9 0 

Emisii în aer 22 15 7 

Ecosistem 5 4 1 

Sol 1 1 0 

Alte 3 3 0 

Total 96 86 10 

Sursa: [134, p.47] 

După cum se poate observa, predominante sunt instrumentele bazate pe preţ, ponderea lor 

în totalitatea instrumentelor economice fiind de 90%. Din ele marea majoritate se referă la 

gestiunea deşeurilor (produsele de deşeuri electrice, depozitarea deşeurilor la suprafaţa solului, 

scheme de depozitare în containere, ambalaje de plastic) şi reglementarea emisiilor în aer (din 

activităţile industriale şi transporturi). Ţările din UE aplică ¾ din instrumentele identificate, 

politica europeană de mediu fiind considerată drept cea mai consistentă din lume. 

Tabelul 3.6. Instrumentele economice de mediu aplicate în ţările UE 

State membre Numărul 

instrumentelor 

aplicate 

State membre Numărul 

instrumentelor 

aplicate 

Austria 13 Republica Cehă 1 

Germania  13 Spania 1 

Slovenia 10 Ungaria 1 

Polonia 9 Letonia 1 

Olanda 7 Cipru 0 

Regatul Unit 7 Lituania 0 

Danemarca 4 Luxemburg 0 

Belgia 3 Estonia 0 

Bulgaria 2 Malta 0 
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Franţa 2 Portugalia 0 

Irlanda 2 Slovacia 0 

Italia 2 România 0 

Finlanda 2 Grecia 0 

Suedia 2 Total 82 

Sursa: [134, p.46] 

Deci, în cadrul UE există mari diferenţe în aplicarea instrumentelor economice de 

reglementare a mediului, ce necesită o anumită armonizare a aplicării lor în întreg spaţiu 

european. 

 În analiza ulterioară, autorul tezei va încerca să examineze esenţa şi importanta 

instrumentelor economice evidenţiate în contextul funcţionării mecanismul economic naţional 

dar şi care ar fi acţiunile prioritare în vederea perfecţionării acestuia. Paralel se vor identifica 

cele mai importante instrumente economice ale  politicii de mediu pentru dezvoltarea economiei 

verzi la nivel naţional. 

         La compartimentul instrumentelor economice bazate pe preţ, în Republica Moldova se 

regăsesc plăţile ecologice, taxele de mediu şi amenzile, ele acţionând în limita aplicării 

principiilor "economie prin ecologie", "cost-beneficiu", "plăteşte poluatorul" şi "plăteşte 

beneficiarul de resurse naturale". Mecanismul de aplicare a acestor instrumente este reflectat în 

Legea nr.1540 privind plăţile pentru poluarea mediului din 25.02.1998. 

 Pentru a obţine o viziune clară în ce măsură sunt respectate prevederile acestei legi, vom 

menţiona, pentru început, care sunt obiectivele trasate în ea: a) poluarea mediului va diminua 

rentabilitatea întreprinderilor poluante, ceea ce va promova tehnologiile şi produsele non 

poluante sau cu nocivitate redusă; b) stimularea construcţiei şi întreţinerii adecvate a sistemelor 

de captare şi neutralizare a poluanţilor; c) realizarea măsurilor de reducere a volumului şi 

toxicităţii emisiilor, deversărilor şi deşeurilor; d) formarea fondurilor ecologice pentru finanţarea 

măsurilor de protecţie a mediului.  

 

 Plăţile ecologice. 

 În conformitate cu legislaţia în vigoare, plăţile ecologice sunt destul de variate.  Eficienţa 

acestor plăţi este condiţionată de cuantumul de plată stabilit, luînd în consideraţie  prejudiciile 

reale cauzate componentelor naturale şi sănătăţii populatei raportate la cheltuielile necesare 

pentru monitorizarea, captarea şi purificarea emisiilor şi deversărilor, pentru prevenirea, 

procesarea şi evacuarea deşeurilor. Tipurile de plăţi ecologice şi situaţia la zi cu privire la 

aplicarea acestora se prezintă în tabelul 3.7. 
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Tabelul 3.7.  Varietatea plăţilor ecologice şi efectul acestor plăţi 

Plata pentru emisiile de poluanţi din  surse staţionare 

Acest tip de plăţi este perceput doar de la întreprinderile cu capacităţi mari sau medii care desfăşoară 

activităţi generatoare de poluanţi. Cu părere de rău, acestor plăţi nu se supun  instituţiile sociale din 

domeniul administraţiei publice, învăţământului şi ocrotirii sănătăţii. În perioada 2003-2012, suma 

plăţilor pentru poluarea atmosferei din surse staţionare a fost de 2.3 milioane lei. Cele mai mari 

contribuţii le-au revenit mun. Chişinău (779 mii lei) şi Bălţi (189 mii lei), raioanelor Rezina (220 mii 

lei), Drochia (84,7 mii lei), Fălești (84,1 mii lei), Ungheni (50,6 mii lei), Anenii Noi (71,2), Florești 

(71,2 mii lei), Soroca (52,3 mii lei) și Cahul (53,9 mii lei). Analiza evoluţiei plăţilor pentru perioada 

menţionată denotă un trend fluctuant al acestora [135, p.37].  

Plata pentru emisiile de poluanţi din surse mobile 

Acest gen de plăţi include plăţile achitate pentru utilizarea în calitate de combustibil a benzinei, 

motorinei şi carburanţilor pentru motoare de avion. Ele sunt încasate sub forma plăţilor ecologice la 

importul produselor petroliere. Cuantumul acestor plăţi, în conformitate cu art.7 al Legii privind plata 

pentru poluarea mediului, este de 1% din costul mărfurilor respective la momentul trecerii frontierei de 

stat în cazul benzinei neetilate, a motorinei şi combustibilului pentru avion si de 0,5% − pentru benzina 

neetilată.  

Plata pentru deversările de poluanţi 

Acest tip de plăţi este perceput doar de la întreprinderile cu capacităţi mari sau medii care desfăşoară 

activităţi generatoare de poluanţi. Ca şi în cazul plăţilor pentru emisiile de poluanţi din surse staţionare, 

acestor plăţi nu se supun  instituţiile sociale din domeniul administraţiei publice, învăţământului şi 

medicinii.  Cît priveşte gospodăriile casnice care folosesc sistemul centralizat de aprovizionare cu apă, 

acestea achită taxa pentru evacuarea apelor reziduale inclusă în tariful pentru apă, care este stabilită de 

consiliile locale şi colectată de întreprinderile municipale din sectorul comunal. 

Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie 

Legea privind plata pentru poluarea mediului prevede plăţi doar pentru depozitarea deşeurilor de 

producţie, neglijând total aportul impunător al deşeurilor agricole şi cele din gospodăriile casnice. Spre 

deosebire de plăţile menţionate anterior, cele pentru depozitarea deşeurilor sunt considerabil mai 

reduse (circa 300 mii lei în anul 2012) [135, p.49]. Cauza ar fi cuantumul mult prea mic al plăţii şi 

neglijenţa din partea inspecţiilor ecologice cu privire la colectarea datelor ce ţin de deşeuri. Cu toate 

acestea menţionăm că în anul 2012 suma plăţilor s-a dublat comparativ cu anul 2011, Anexa 9.  

Plata pentru importul mărfurilor care în procesul de producere cauzează poluarea mediului 

Plăţile respective se aplică posesorilor de astfel de mărfuri, pînă la prezentarea declaraţiilor vamale. 

Acest gen de plăţi contribuie la multiplicarea veniturilor în Fondul Ecologic Naţional. Respectiv, 

pentru importul vopselelor şi a lacurilor se reţin 5% din costul mărfurilor,  pentru articolele de transport 

şi mărfurile de ambalaj, precum şi lămpile fluorescente, taxa este de 3%. Plata pentru ambalajul din 

plastic / or “tetra-pack” (cu excepţia produselor lactate) variază per volumul de produse. Astfel, suma 

taxelor pentru ambalajele plastice constituie 0,8 lei pentru ambalajele cu o capacitate de până la 1 litru, 

1,0 lei – de la 1 la 3 litri, 1,5 lei − peste 3 litri. În cazul ambalajelor tetra-pack se achită 1 leu până la 1 

litru, 1,5 lei – pentru 1 litru, 2,5 lei – de la 1 la 2 litri şi 3 lei pentru ambalajele mai mari de 2 litri. 

Comparativ cu ţările din UE, unde acestor plăţi le revine 20-30 % din costul mărfurilor importante, 

acest procent este mult prea mic la nivel naţional pentru a genera rezultate scontate [135, p.52].  

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate 

 Din lipsa datelor publice disponibile privind plăţile achitate pentru poluarea mediului, 

autorul tezei s-a bazat pe informaţiile conţinute în Proiectul PNUD Consolidarea capacităţilor 
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de implementare a reformei fiscale de mediu pentru a îndeplini priorităţile naţionale şi globale 

de mediu. Reforma fiscală de mediu din Moldova. Conform acestui proiect, plăţile pentru poluare 

sunt nesemnificative în comparaţie cu cheltuielile necesare pentru înlăturarea consecinţelor 

generate de  sursele poluatoare (Figura 3.2). 

 
Fig. 3.2. Plăţile pentru poluare raportate la cheltuielile pentru protecţia mediului 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [135, p.70] 

 Deci, raportul plăţilor pentru poluare faţă de cheltuielile pentru protecţia mediului este, în 

mediu, de doar 2,4%, inclusiv 1% în Chişinău. Este mică şi ponderea taxelor de mediu în totalul 

taxelor încasate – doar 7,6% [135, p.27, p.69]. Informaţii mai ample cu privire la raportul dintre 

cheltuielile de protecţie a mediului şi suma plăţilor calculate pe regiuni la nivel teritorial se 

prezintă în Anexa 10. 

Cauza unor asemenea plăţi mici a fost situaţia dificilă prin care a trecut Republica 

Moldova în perioada de tranziţie. Însă, pe parcurs, abordarea plăţilor mici a rămas neschimbată, 

ce condiţionează o eficienţă economică şi ecologică redusă a sistemului actual al plăţilor pentru 

poluarea mediului, folosirea tehnologiilor industriale şi a instalaţiilor de purificare a aerului cu 

un grad sporit de uzură, în ciuda faptului că standardele ramurale tehnologice au fost modificate 

prin introducerea sistemelor de management internaţional al calităţii. 

 În cazul neachitării plăţii pentru poluarea mediului se aplică o amendă în mărime de doar 

50 unităţi convenţionale (1000 lei MDA), sancţionarea fiind aplicată exclusiv pentru agenţii 

economici. Instituţiile publice, majoritatea din care nu achită plata pentru poluarea mediului, sunt 

neoficial scutite de la achitarea amenzilor respective. 

 Nu se aplică prevederile privind scutirea sau reducerea plăţii pentru poluarea mediului 

pentru întreprinderile care din mijloacele proprii efectuează modernizarea instalaţiilor de 

purificare a emisiilor şi deversărilor, de prevenire şi reducere a deşeurilor sau alte măsuri 

ecologo-economice. 
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 Analiza acestor plăţi confirmă importanţa unei revizuiri urgente a modalităţii de calcul a 

plăţilor pentru poluare. Respectiv acestea trebuie să fie suficient de mari pentru a contribui nu 

doar la compensarea cheltuielilor de poluare, dar şi la reducerea şi prevenirea poluării - unul din 

principiile de bază ale Directivelor UE în domeniu. Plăţile pentru poluare trebuie să contribuie 

decisiv la substituirea tehnologiilor şi produselor cu nocivitate înaltă cu cele cu nocivitate redusă 

şi non-poluante. 

 Taxele de mediu. 

 Atunci când nu se doreşte interzicerea unui produs, ci numai limitarea utilizării lui, acest 

din urmă obiectiv se poate realiza pe calea instituirii unor taxe. Marele lor avantaj este 

internalizarea externalizărilor poluării, ele servind drept bază pentru implementarea principiului 

„poluatorul plăteşte”, ce permite o îmbinare mai bună a politicii economice cu cea ecologică.  

Figura 3.3 ilustrează acest principiu economic, prezentând relaţia dintre costul marginal 

privat (CMP), generat de activităţi poluatoare, şi costul marginal social (CMS), suportat de 

societate ca rezultat al acestor activităţi. Astfel, în cazul în care nu sunt stabilite taxe pentru 

poluare, cantitatea de resurse consumate este Qp, iar CMS depăşeşte CMP. În urma aplicării 

taxelor CMP va creşte, iar cantitatea de resurse consumate se va reduce până în punctul Qs. 

Anume în acest punct CMS se va egala cu CMP, el fiind punctul de optim social.  

 

Fig. 3.3. Rolul taxelor de mediu 

Sursa: [136] 

 Prin urmare, utilizarea taxelor de mediu face posibilă [134]: acordarea stimulentelor 

pentru reducerea consumului de resurse naturale şi ajustarea pieţei astfel încât consecinţele 

asupra mediului să fie transformate în costuri pentru utilizatori. Varietatea tipurilor de taxe de 

mediu şi aplicabilitatea acestora la nivelul ţărilor din Europa de vest şi a celor din vecinătatea 

estică, inclusiv Republica Moldova, se prezintă în Anexa 11. 
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 Legea privind plata pentru poluarea mediul a introdus o varietate de taxe ecologice - prin 

numărul lor Republica Moldova a depăşit chiar şi unele ţări europene. Însă important nu este 

numărul, ci aplicarea lor eficientă, astfel încît să fie realizat obiectivul scontat de reducere a 

poluării. Încasările din taxe pentru poluarea mediului în practica autohtonă se prezintă în tabelul 

de mai jos. 

Tabelul 3.8. Încasările taxelor de mediu în Republica Moldova, 2009-2012 

 2009 2010 2011 2012 

Taxele pentru energie – accize la benzină şi motorină, mil MDL 664,0 907,0 981,5 1081 

Taxele de transport* (încasări în buget), mil. MDL 559,3 560,5 817,4 867,5 

Taxele pe emisii – aer, apă, deşeuri (încasări în FEN),mil. MDL 7,6 7,1 9,4 7,8 

Taxe ecologice pe combustibili şi autovehicule (încasări în 

FEN), mil. MDL 

14,6 19,1 29,4 28,2 

Taxe la importul produselor ecologice periculoase (încasări în 

FEN), mil. MDL 

176,0 182,3 202,0 204,8 

Total încasări din taxele de mediu,  mil. MDL 1421,5 1676,0 2040 2183,3 

Total încasări de taxe,  mil. lei 19521 22547 22599 28863 

Ponderea taxelor de mediu din totalul taxelor încasate (%) 7,3 7,4 9,0 7,6 

PIB, mil. MDL 60429 71885 82348 88227 

Ponderea taxelor de mediu din PIB (%) 2,4 2,3 2,5 2,5 

* inclusiv accizele de la importul autoturismelor, taxa de drum pentru vehiculele înregistrate în RM, taxa pentru 

parcare, taxa pentru prestarea serviciilor de transport.  

Sursa: [135, p.27] 

În Republica Moldova sistemul taxelor de mediu pentru poluare nu s-a schimbat din 

2005. Deşi aceste încasări reprezintă venituri pentru fondurile de mediu, nu este sigur în ce 

măsură acestea reprezintă stimulente semnificative pentru reducerea poluării. Evidenţa taxelor 

pentru poluare indică o majorare exponenţială a acestora odată cu adoptarea în 2008 a unei noi 

taxe pentru importul de ambalaje din plastic şi de ambalaje tetra-pak, care conţin produse (cu 

excepţia produselor lactate) [138, p.6], ce denotă figura 3.4. Aceste taxe nu se aplică însă 

produselor similare produse în ţară.  

 

Fig. 3.4. Evoluţia încasărilor din taxele pentru poluarea mediului 

Sursa: [137] 
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Deşi numărul taxelor de mediu pentru poluare este semnificativ, mărimea lor este 

nesemnificativă faţă de costurile reale ale impactului asupra mediului. Maximizarea şi distribuţia 

optimă a beneficiului social de la utilizarea resurselor naturale şi crearea condiţiilor necesare 

pentru implementarea dezvoltării durabile la nivel naţional este susţinută prin Reforma fiscală de 

mediu.  Această reformă este un Proiect implementat de Ministerul Mediului cu asistenţa şi 

suportul financiar  a Facilităţii Globale de Mediu şi PNUD, demarat în anul 2012. Proiectul îşi 

propune să consolideze capacităţile de implementare a reformei fiscale de mediu (RFM), care va 

produce beneficii sporite de mediu la nivel naţional şi global prin adoptarea unor subvenţii, 

taxe, amenzi, impozite selectate şi alte instrumente fiscale adecvate [139]. Acest Proiect 

urmăreşte ajustarea practicilor de administrare şi a celor operaţionale ale Fondului Naţional 

Ecologic la cele mai bune standarde din Europa Centrală şi de Vest pentru a asigura o dezvoltare 

şi implementare durabilă a politicilor de protecţie a mediului. Obiectivele şi realizările raportate 

la moment cu referire la RFM se prezintă în tabelul 3.9. 

Tabelul 3.9. Reforma fiscală de mediu în R. Moldova: obiective şi realizări 

Obiective Realizări 

 Formarea capacităţilor de implementare a 

reformei fiscale de mediu, care va spori 

beneficiile naţionale şi globale în domeniul 

mediului; 

 Analiza domeniilor care oferă oportunităţi de 

îmbunătăţire a sistemului actual de subsidii în 

sectorul energetic, care poluează cel mai mult în 

Moldova. 

 Sprijin în analiza, elaborarea şi adoptarea 

subsidiilor, taxelor, amenzilor şi altor 

instrumente fiscale; 

 Elaborarea studiului “Analiza subvenţiilor în 

agricultură şi propuneri pentru mecanisme de 

stimulare pentru promovarea agriculturii organice”  

 Fortificarea capacităţilor Ministerului Mediului 

de promovare şi comunicare a iniţiativelor de 

îmbunătăţire a protecţiei mediului; 

 A fost efectuată analiza de piaţă a instrumentelor 

financiare pentru facilitarea utilizării tehnologiilor 

ecologice în Republica Moldova.  

 Consolidarea capacităţilor Fondului Naţional 

Ecologic pentru îmbunătăţirea regulamentelor şi 

gestionarea operaţională a Fondului; 

 A fost evaluat sistemului actual de taxe pentru 

mediu şi înaintate propuneri în vederea reformării 

lui.  

 Promovarea unei cooperări mai bune cu diferite 

instituţii guvernamentale în promovarea şi 

implementarea iniţiativelor de protecţie a 

mediului în diferite sectoare; 

 Au fost elaborate sisteme noi pentru gestionarea 

deşeurilor de la ambalaje şi de la echipamentele 

electrice şi electronice. 

 

 Îmbunătăţirea utilizării datelor statistice 

disponibile în elaborarea, analiza şi 

monitorizarea politicilor în baza datelor. 

 Instrumentele de bugetare bazate pe performanţă 

au fost incluse în activităţile de planificare de 

mediu la nivel central/local 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei  [140] 

Amenzi. 

Potrivit prevederilor ar.10, alin.(2) al Legii nr.235 din 20.07.2006 “Cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător”, autorizarea este o acţiune 

prin care autoritatea administraţiei publice sau instituţia abilitată prin lege cu funcţii de 

reglementare şi de control îi permite solicitantului să iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere, 
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eliberîndu-i un act cu caracter permisiv sau sub formă de autorizaţie – pentru confirmarea unor 

cerinţe tehnice, unor norme stabilite de lege. 

 Amenzile ecologice reprezintă in instrument eficient de constrîngere şi disciplinare a 

poluatorilor. Potrivit noului Cod Contravenţional, cuantumul amenzilor pentru încălcarea 

legislaţiei de protecţie a mediului s-a multiplicat de aproximativ 10 ori.  

 
Fig. 3.5. Sinteza acumulărilor de mijloace încasate sub formă de amenzi în perioada 2010-2014. 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [112, p.216] 

 

De menţionat că odată cu aplicarea corectă a prevederilor Codului Contravenţional de 

către organele de protecţie a mediului, suma încasărilor pentru compensarea daunelor aduse 

mediului s-a majorat simţitor - de la 2167,6 mii lei încasaţi în anul 2010 pînă la 5189,4 mii lei în 

anul 2014, Figura 3.5.  

Cuantumul amenzilor colectate reprezintă şi surse importante în formarea Fondurilor 

Ecologice Locale (FEL), după cum se prezintă în Figura 3.6. 

 
Fig. 3.6. Suma amenzilor încasate în perioada anului 2014 şi aportul procentual al acestora în 

formarea FEL 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [112, pp.215-216] 
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În opinia lui P.Bacal, extinderea ariei de aplicare a amenzilor ecologice implică 

necesitatea excluderii anumitor plăţi pentru poluare şi implementarea adecvată a principiului 

responsabilităţii extinse a producătorului şi a altor instrumente care vor contribui la prevenirea şi 

reducerea poluării [141, pp.174-185]. 

Subvenţii de mediu.  

Reprezentanţii abordării keynesiste pun accentul pe majorarea cheltuielilor publice, sub 

forma subvenţiilor acordate agenţilor economici în vederea reducerii impactului negativ asupra 

mediului [142, p.13]. La mod general, subvenţiile acordate producătorilor conduc la nivele 

sporite de extracţie a resurselor, la creşterea rapidă a deşeurilor şi la impact negativ asupra 

biodiversităţii. Comisia Europeană a estimat că pagubele generate de alocarea lor se ridică la 1 

trln. dol. anual [143]. Ca urmare, s-a luat decizia de eliminare treptată a subvenţiilor dăunătoare 

mediului către anul 2020. În schimb vor fi acordate subvenţii destinate adaptării la noile norme 

ecologice şi stimulării utilizării surselor regenerabile de energie. Pentru a preîntâmpina 

nemulţămirea consumatorilor, taxa poate fi înlocuită cu o subvenţie acordată de stat 

producătorilor de energie regenerabilă, în mărimea acoperirii costurilor lor reale de utilizare a 

acestor energii.  

Subvenţiile ecologice masive au determinat ca UE să devină lider în utilizarea surselor 

regenerabile de energie, cu o pondere de 42% din consumul total al energiei regenerabile [144, 

p.71]. Totodată, creşterea subvenţiilor ecologice de la 5,3 mlrd. euro în 2001 la 30 mlrd. euro în 

2013 a majorat cheltuielile bugetare [145].  

 La nivel naţional, realizări în acest domeniu sunt puţine. În perioada anilor 2003-2012 

încasările în FEN din plăţile de la importul mărfurilor care cauzează poluare s-au multiplicat 

practic de cca 20 de ori - de la 7 la 235 mil. lei [135, p.77]. Luînd în calcul prevederile 

alineatului 3 al articolului 11 a Legii privind plăţile pentru poluare, „mijloacele acumulate din 

plăţile pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, sunt 

destinate exclusiv finanţării măsurilor pentru colectarea şi sortarea deşeurilor formate, pentru 

susţinerea întreprinderilor de prelucrare sau neutralizare a deşeurilor, precum şi pentru 

ameliorarea calităţii bazinului aerian”, putem deduce că efectele ecologice ale acestor acţiuni 

sunt minime.  

Dorim să menţionăm aportul evenimentului care a avut loc pe 24-25 septembrie 2015 în 

incinta oficiului parizian al OECD, care a găzduit o întrunire de planificare cu tema 

"Inventarierea subvenţiilor în sectorul energetic al ţărilor Parteneriatului Estic", din care face 

parte şi Republica Moldova. Potrivit estimărilor, excluderea ratelor reduse de TVA prin 
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subvenţionarea gospodăriilor casnice la plata gazelor naturale şi la energie electrică ar aduce un 

surplus anual la bugetul naţional în valoare de peste 700 mil. lei. Consumul anual de gaze s-ar 

reduce cu aproape 3 mil. m3, iar consumul de energie electrică - cu 31 mil. k/Wh. Emisiile 

gazelor cu efect de seră s-ar putea să se reducă cu peste 20 mii Mg anual [145]. Acest eveniment 

s-a soldat cu identificarea unui pachet adecvat de reforme în domeniul subvenţiilor în sectorul 

energetic din Moldova, prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 3.10. Reforme în domeniul subvenţiilor în sectorul energetic 

 din Republica Moldova 

Reforme în 

domeniul 

subvenţiilor în 

sectorul 

energetic 

- Introducerea accizului pentru gaz natural, cărbune şi electricitate;  

- Ajustarea TVA pentru energie (electricitate şi gaz natural) la nivelul standard de 

20%, precum si implementarea unei politici tarifare care să facă diferenţa între 

tarifele mai mici pentru consumatorii care utilizează gazul pentru încălzire şi 

tarifele mai mari pentru cei conectaţi la reţeaua centralizată de aprovizionare cu 

agent termic; 

- Sporirea ratelor accizelor pentru carburanţii auto, în special pentru motorină;  

- Utilizarea sporirii veniturilor fiscale pentru a crea o schemă de subvenţii mai bine 

orientate, care să ofere posibilitate gospodăriilor cu venituri mici să achite facturile 

pentru energie şi să investească în economii de energie. 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [146] 

 

Achiziţiile publice verzi.  

Acest gen de achiziţii presupune că administraţiile publice tind să achiziţioneze bunuri, 

servicii şi lucrări cu un impact redus asupra mediului, pe tot parcursul ciclului de viaţă al 

acestora. În grupul lor se includ, cu precădere: hârtia, echipamente IT de oficiu, mobila, servicii 

de catering şi produse alimentare, construcţii, izolare termică, încălzire şi electricitate, iluminare 

stradală şi semne de trafic. 

Avantajele aplicării acestui instrument decurg din următoarele: 

 este stimulată producerea bunurilor şi serviciilor ecologic pure; 

 este stimulată utilizarea mai intensivă a eco-tehnologiilor în procesele de producţie; 

 achiziţiile publice verzi devin exemplu pentru producătorii şi consumatorii privaţi; 

 este demonstrat angajamentul sectorului public faţă de protecţia mediului ambiant. 

În pofida acestor avantaje, instrumentul dat nu este aplicat în cadrul politicii bugetar-

fiscale din Republica Moldova. Cele mai recente implicări în această direcţie au avut loc în anul 

2014, atunci cînd Ministerul Finanţelor şi Agenţia Achiziţii Publice au prezentat Planul de 

acţiuni în vederea implementării achiziţiilor publice durabile (verzi) în Republica Moldova, 

elaborat în cadrul componentei ,,Achiziţii publice durabile" al Programului „Ecologizarea 

economiei în Vecinătatea Estică”, Parteneriatul Estic [147]. Potrivit Declaraţiei parvenite din 
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partea Ministerului Finanţelor, prin intermediul achiziţiilor publice în Republica Moldova se fac 

cheltuieli considerabile, în anul 2013 acestea atingînd cifra de aproximativ 8,1 miliarde lei [148]. 

Ministerul Finanţelor conştientizează că deciziile de achiziţie, luate de autorităţile publice, au 

impact economic, de mediu, social, asupra sănătăţii publice, atît local cît şi global, atît pe termen 

scurt cît şi pe termen lung. În acest context, el se angajează să integreze criteriile de durabilitate 

în procesul de achiziţii publice pentru a se asigura că toate mărfurile, lucrările şi serviciile 

achiziţionate aduc cea mai înaltă valoare adăugată, minimizează prejudiciul adus mediului şi 

maximizează beneficiile sociale. 

Cît priveşte instrumentele economice bazate pe cantitate - cotele de emisii 

comercializabile şi compensaţiile obligatorii prin schema creditelor de carbon, acestea nu se 

aplică în Republica Moldova din motivul lipsei cadrului legal pentru punerea lor în aplicare. Însă 

ţinând cont de utilizarea lor la nivel european şi global tindem să prezentăm în tabelul  3.11, 

mecanismul lor de aplicare. 

Tabelul 3.11. Aplicarea instrumentelor economice bazate pe cantitate 

 

 

 

Cote de emisii 

comercializabile 

           Aplicând acest instrument, administraţiile publice acordă firmelor un drept de 

a polua, pe care ele îl pot comercializa. Aceasta permite firmei cu un cost scăzut al 

diminuării poluării să-şi vândă drepturile de a polua firmei cu costuri ridicate de 

diminuare a poluării. Poluarea totală va rămâne neschimbată, dar va fi efectuată o 

reducere mai mare de către firma cu cost de diminuare mai scăzut, reducând astfel 

costul total al îndeplinirii sarcinii de reducere a poluării. Pe parcursul anilor 2005-

2012 piaţa cotelor de emisii comercializate s-a caracterizat prin extindere continuă, în 

anul 2012 fiind tranzacţionate circa 7,9 mlrd. certificate de emisii cu o valoare de 56 

mlrd.euro.  

           Deşi schema de comercializare a certificatelor de emisii a avut succes în 

realizarea unor reduceri de emisii (cu 19% în perioada 2005-2013), aceasta nu a 

reuşit să stimuleze suficiente investiţii cu emisii scăzute de bioxid de carbon. 

Consecinţă a crizei din 2008 a fost reducerea cererii de certificate, ce a determinat 

acumularea unui surplus de certificate şi a afectat preţurile carbonului. Ca răspuns, 

licitarea a 900 mil. de certificate de emisii a fost amânată din 2014-2015 în 2019-

2020, iar Comisia Europeană a propus instituirea unei rezerve pentru stabilitatea 

pieţei certificatelor de emisii [149]. 

 

 

 

 

Compensaţii 

prin schemele 

creditelor de 

carbon 

La mod general, 1 credit de carbon = 1t2 de contaminare cu carbon, astfel că 

cumpărarea acestui credit compensează o anumită cantitate de dioxid de carbon 

emisă de proprietarul lui. În consecinţă, compensaţiile obligatorii devin instrument 

important de atingere a scopurilor prevăzute în acordul de la Kyoto - micşorarea 

emisiei de dioxid de carbon cu 80% până în 2050 [150]. 

Sistemul funcţionează în felul următor. Anual ONU împarte credite de 

carbon între ţările semnatare ale protocolului de la Kyoto. Acestea, la rândul lor, le 

împart între întreprinderile şi termocentralele de pe teritoriul naţional. Ca rezultat, 

întreprinderile şi termocentralele au dreptul la emisia numărului de tone de carbon în 

limita numărului creditelor de carbon atribuite. 

Însă deseori se întâmplă ca numărul creditelor de carbon atribuite să nu 

acopere emisiile anuale, mai ales că ONU reduce anual cotele admise. Prin urmare, 

entităţile economice sunt nevoite să compenseze cumva emisiile CO2  supra-limită. 

Aceasta o fac prin cumpărarea creditelor de carbon suplimentare de la alte entităţi 
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economice care, prin modificarea tehnologiei, au reuşit să-şi reducă emisiile CO2, 

obţinând un excedent de credite de carbon. Există şi aşa-numitele “ferme verzi”, care 

dispun şi ele de credite de carbon de vânzare [151]. 

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate. 

V. Mecanisme de suport financiar.  

Programele ecologice reprezintă un complex de măsuri coerente sub aspect de resurse, 

termene de realizare şi responsabili, orientate spre soluţionarea eficientă a diverselor probleme 

ecologice. Un rol important în realizarea lor îl deţine statul, care posedă capacitatea de a 

concentra rapid mijloacele necesare şi a interveni prin reglementări directe în caz de necesitate. 

La nivel internaţional pot fi evidenţiate câteva programe ecologice mai importante, reflectate în 

tabelul ce urmează. 

Tabelul 3.12. Programe ecologice la nivel internaţional 

 

 

 

Programul  

LIFE 

 

Creat în 1992 pe trei arii tematice - mediu, natură şi ţări terţe, are ca obiective 

generale: definirea şi promovarea unor modele de producţie şi de consum în 

conformitate cu principiile dezvoltării durabile; promovarea exemplelor de bună 

practică; susţinerea proiectelor pilot, a informării orizontale, a educaţiei şi formării 

profesionale; dezvoltarea şi ameliorarea competenţelor structurilor administrative; 

susţinerea integrării mediului în alte politici şi asigurarea coordonării diverselor 

instrumente şi proceduri cu impact asupra protecţiei mediului. Componenta 

„mediu” finanţează în proporţie de 30-50% proiecte ce promovează metode şi 

tehnici inovatoare ce pot contribui la reducerea impactului negativ asupra 

mediului; componenta „natură” contribuie cu 50-70% la finanţarea proiectelor de 

conservare şi ameliorare a biodiversităţii (inclusiv prin sprijinirea reţelei Natura 

2000). 

 

Sistemul 

Fondurilor 

Structurale 

 

Include Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 

Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă, ele reprezentând actualmente 

aproximativ 35% din bugetul comunitar. Contribuţia fondurilor structurale la 

protecţia mediului trebuie evaluată şi prin impactul indirect pe care îl produce, prin 

ameliorarea condiţiilor economice şi sociale în regiunile relativ slab dezvoltate. Pe 

viitor se anticipează o întărire a condiţionalităţii de mediu în utilizarea fondurilor 

structurale, prin aplicarea principiului integrării. 

Programul 

„NATURA 

2000”   

 

Are un rol catalizator în finanţarea biodiversităţii în spaţiul intra-comunitar. 

Reţeaua include în prezent peste 18.000 de zone protejate, cu valoare ecologică 

ridicată. Finanţarea este asigurată prin LIFE Natură, prin fondurile structurale şi 

prin Fondul de coeziune, dar se estimează crearea unui instrument financiar 

propriu. 

Program 

promovare ONG 

în domeniul 

mediului  

Reprezintă un instrument financiar de promovare a iniţiativelor societăţii civile în 

aplicarea politicii europene de mediu. Comunitatea finanţează în proporţie de 70% 

proiecte axate în principal pe priorităţile PAM 7. 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [152, pp.54-55] 

 În Republica Moldova, principalele mecanisme financiare sunt fondurile naţionale de 

mediu: Fondul Ecologic Naţional, Fondurile Ecologice Locale, Fondul Naţional pentru 

Dezvoltarea Regională şi Fondul Eficienţei Energetice.  În conformitate cu prevederile Legii 

privind protecţia mediului înconjurător nr.1515 din 16.06.1993 şi Regulamentului privind 
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fondurile ecologice (aprobat prin HG nr.988 din 21.09.1998) mijloacele Fondului  Ecologic 

Naţional (FEN)  pot fi folosite doar pentru activităţi  de  implementare a planurilor şi 

programelor naţionale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului [153]. În tabelul ce urmează se 

prezintă informaţia privind distribuirea surselor financiare ale FEN în anul 2015, pe domenii de 

finanţare.  

Tabelul 3.13. Distribuirea surselor financiare ale FEN pe domenii de finanţare 

Domeniul de finanţare 

Suma totală 

aprobată  

( lei ) 

Cota % din 

total proiecte 

finanţate 

Aprovizionarea cu apă potabilă / sisteme de canalizare  357 099 346 83,65% 

Înverzirea teritoriului  şi extinderea fondului forestier  32 431 740 7,60% 

Gestionarea deşeurilor  10 946 527 2,56% 

Lichidarea consecinţelor sau prevenirea calamităţilor naturale 10 621 790 2,49% 

Investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului, 

informarea şi conştientizarea ecologică a populaţiei 
4 619 337 

1,08% 

Consolidarea bazei tehnico – materiale   4 408 549 1,03% 

Achitarea cotizaţiilor la convenţiile şi acordurile 

internaţionale 
3 510 912 

0,82% 

Amenajare râuri 2 000 000 0,47% 

Premii acordate în cadrul concursurilor ecologice, premierea 

colaboratorilor ministerului şi instituţiilor subordonate  
1 246 000 

0,29% 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [153] 

Studiind datele prezentate de Ministerul Mediului cu referire la utilizarea resurselor 

financiare, autorul tezei a remarcat o cotă  procentuală deosebit de mică a finanţării în domeniul 

gestiunii  deşeurilor - de doar 2,56% în raport cu situaţia precară la nivel naţional pentru acest 

capitol. Şi mai alarmantă este evoluţia finanţării proiectelor în ultimii 5 ani, care denotă o 

reducere notabilă a acesteia - de la 24433726 lei la 10946527 lei. (Figura 3.7). 

 
Fig. 3.7. Evoluţia  cheltuielilor realizate în vederea susţinerii proiectelor financiare în domeniul 

gestionării deşeurilor, 2010-2015 (lei). 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [154] 

 Considerăm că în contextul în care există o Strategie naţională de gestionare a deşeurilor 

şi o Foaie de parcurs spre o economie verde o asemenea abordare din partea autorităţilor este 
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inadmisibilă. Obiectivul enunţat a fost să obţinem o economie eficientă din punct de vedere a 

consumului de resurse şi, respectiv, să utilizăm deşeurile în calitate de resursă, ceea ce la 

moment nu se prezintă ca prioritate de nivel naţional. 

Pe de altă parte, introducerea de noi taxe la FEN face posibilă creşterea cheltuielilor 

pentru proiectele de mediu şi pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, (Figura 3.8). 

 
Fig. 3.8.  Evoluţia alocărilor din FEN în acţiuni de protecţie a mediului. 

Sursa: [137] 

 

Luînd în considerare aportul impunător al alocărilor Bugetului de Stat din totalul 

cheltuielilor realizate de Ministerul Mediului în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului şi 

înlăturarea consecinţelor poluării menţionăm, cu regret, o reducere triplă a acestor alocări în 

ultimii ani (Figura 3.9). Situaţia la zi impune urgentarea revizuirii modelelor de colectare a 

plăţilor pentru poluare şi a cuantumului amenzilor pentru contravenţiile depistate. 

 

Fig. 3.9. Alocări din bugetul de stat pentru protecţia mediului, 2010-2015 

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor [155], [156], [157], [158], [159], [160] 

 Reieşind din informaţia prezentată cu referire la sursele deficitare de finanţare a 

proiectelor de mediu, considerăm oportun, în contextul tranziţiei ecologice, să preluăm surse 

alternative de finanţare, cum ar fi creditele ecologice şi obligaţiunile verzi.  
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Actualmente există un mare decalaj între investiţiile necesare a fi efectuate la nivel 

mondial, pentru a păstra integritatea mediului ambiant, şi cele efectiv realizate. Deci, există o 

necesitate acută de finanţare pentru proiectele de mediu şi o realitate în care guvernele, pe 

motivul fragilităţii conjuncturii economice globale şi a necesităţii de asanare a finanţelor publice, 

şi-au diminuat considerabil capacitatea de a susţine asemenea proiecte. Soluţia se vede în 

atragerea plasamentelor necesare de pe piaţa financiară (Tabelul 3.14). 

Tabelul 3.14. Caracteristicile creditelor ecologice şi a obligaţiunilor verzi 

 

 

 

 

 

Credite 

ecologice 

Recent au fost propuse două modele noi de creditare ecologică: modelul propus de 

M. Aglietta [161] şi cel propus de G.Giraud [162], ambele fiind bazate pe orientarea 

împrumuturilor bancare spre finanţarea proiectelor „verzi” graţie garanţiilor oferite 

băncilor comerciale. 

Aglietta a propus crearea unui dispozitiv bazat pe un activ carbon, al cărui valoare 

urmează a fi fixată politic şi garantată de către Banca Central Europeană (BCE). Iniţial 

agenţii independente de expertiză se vor implica în acordarea unor adeverinţe proiectelor 

cu potenţial de reducere a emisiilor CO2. Aceste adeverinţe urmează, ulterior, a fi 

cumpărate de BCE, care va emite, în schimb, certificate carbon. Aceste certificate vor intra 

direct în bilanţul băncilor comerciale, ce le va permite să ofere împrumuturi pentru 

realizarea proiectelor verzi. 

Modelul propus de Giraud este mai simplu, el fiind bazat pe crearea unei instituţii 

financiare naţionale – Societatea de Finanţare a Tranziţiei Energetice, a cărei fonduri vor fi 

compuse din capitaluri publice şi private. Această instituţie va oferi direct împrumuturi şi 

va garanta împrumuturile pentru proiectele verzi faţă de băncile private.  

 

 

 

 

Obligaţiuni 

verzi 

Obligaţiunile verzi sunt titluri de valoare emise pentru prima dată în 2007, în 

scopul atragerii capitalurilor în proiecte cu destinaţie ambientală. Tematica acestor proiecte 

este foarte extinsă: de la măsuri de adaptare la schimbările climatice până la crearea 

tehnologiilor de obţinere a energiei solare sau perfecţionarea transportului ecologic pur. 

Emitenţi ai obligaţiunilor verzi sunt corporaţiile, băncile comerciale şi instituţiile 

financiare internaţionale. Cele mai populare sunt obligaţiunile emise de instituţiile 

financiare internaţionale (Banca Mondială, BERD), ele fiind asociate cu obligaţiunile de 

stat, care posedă un grad înalt de lichiditate şi siguranţă. 

Investitori în obligaţiunilor verzi (creditorii) sunt, de obicei, fondurile de 

pensionare, fondurile de plasamente comune, companiile de asigurări. Interesul lor faţă de 

aceste obligaţiuni ţine de termenul lung de investire (5-10 ani) şi, graţie naturii inovatoare a 

titlurilor, de dobânda mai mare comparativ cu cea acordată de obligaţiunile de stat 

convenţionale (până la 3%) [163, p.5]. 

Mărimea pieţei obligaţiunilor verzi, aflată în formare, este evaluată diferit: de la 10 

la 350 mlrd.dol. În 2014 emisiile de obligaţiuni s-au dublat, atingând nivelul de 38,8 mlrd. 

Dol [164]. Citi Group a anunţat că până în 2025 va sprijini proiectele destinate combaterii 

modificărilor climatice cu 100 mlrd. dol., Bank of America – cu 50 mlrd. dol, iar Goldman 

Sacks – cu 40 mlrd.[165]. Fiind o alternativă pentru pieţele acţiunilor, caracterizate prin 

volatilitate, viitorul obligaţiunilor verzi va depinde de faptul cât de competitive vor fi ele 

faţă de acestea.  

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate 

Dacă dorim implementarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, trebuie să 

cunoaştem şi să ne aliniem la practicile existente în comunitatea dată. În cei peste 30 de ani de 

acţiune comunitară în domeniul protecţiei mediului, Comisia Europeană a făcut un bilanţ al 
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principalelor rezultate obţinute pe urma aplicării Politicii de mediu: diminuarea reziduurilor 

industriale, limitarea sau interzicerea utilizării unor substanţe toxice, diminuarea acidificării 

apelor, ameliorarea gestionării deşeurilor. Nu mai puţin importantă este atingerea ţintelor 

macroeconomice (Tabelul 3.15). 

Tabelul 3.15. Beneficiile economice care pot fi obţinute în urma aplicării  

politicii de mediu în UE 

Ţinte Beneficiile economice 

Creşterea PIB Creşterea eficienţei resurselor cu 20% implică o majorare a PIB cu 24%  

 

Creşterea 

gradului de 

ocupare a forţei 

de muncă 

Se estimează că fiecare al 6-lea lucrător din UE este încadrat în activităţi care au 

legătură directă sau indirectă cu protecţia mediului. Promovarea eco-tehnologiilor 

şi a eco-inovaţiilor face posibilă extinderea cu până la 8% anual a pieţei eco-

industriale europene, cu un număr de 3,4 mil. lucrători. 

Ameliorarea 

soldului bugetar 

Taxele de mediu majorează veniturile publice, ponderea lor fiind de 6,6%. Iar 

reducerea subvenţiilor dăunătoare mediului (în agricultură, sectorul energetic, 

transporturi) reduce cheltuielile publice. Doar în Germania reducerea consumului 

de resurse cu 20% generează o majorare a veniturilor publice cu până la 100 mlrd. 

euro.  

Îmbunătăţirea 

balanţei de plăţi 

Politicile de mediu contribuie la stimularea competitivităţii, prin suport acordat 

exportului de produse eco-inovative şi reducerea importurilor graţie consumului 

mai redus de materie primă la unitate de produs. 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [166] 

 După o runda de ezitări şi dezbateri, la 02.12.2015 Comisia Europeană a adoptat un 

pachet ambiţios de măsuri cu referinţă la economia circulară pentru a stimula tranziţia Europei 

către o economie circulară, care va dinamiza competitivitatea economică, va favoriza creşterea 

sustenabilă şi va crea noi locuri de muncă. Sarcina de bază constă în valorificarea materiilor 

prime, a produselor şi deşeurilor, favorizând economisirea energiei şi reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră. 

 Tranziţia ecologică spre o economie verde şi circulară va fi susţinută financiar prin 

alocarea unei finanţări din fondurile structurale şi de investiţii europene, prin alocarea a 650 de 

mil. EUR din Programul Orizont 2020 şi a 5,5 mlrd. EUR din fondurile structurale destinate 

gestionării deşeurilor, precum şi prin realizarea la nivel naţional a unor investiţii în economia 

circulară [167] . 

 Ca membru al Parteneriatului Estic al UE şi în conformitate cu Planul de acţiuni comun 

UE-Moldova, care se bazează pe Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC), Republica 

Moldova trebuie să-şi reformeze politicile sale pentru a edifica o economie sustenabilă. Realizări 

notabile în susţinerea tranziţiei ecologice la nivel naţional sunt confirmate prin crearea grupului 

de lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi a economiei verzi, lansarea 

Proiectului ”Consolidarea capacităţii pentru implementarea reformei fiscale în domeniul 
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mediului pentru realizarea priorităţilor naţionale şi globale de mediu” şi Foaia de parcurs spre o 

economie verde. În acest context, sarcină primordială devine valorificarea la maxim a 

potenţialului respectivelor proiecte pentru a înregistra rezultate notabile şi de durată. 

 

3.2. Starea şi gradul de reglementare ecologică în Republica Moldova în corespundere 

cu modelul Presiune-Stare-Răspuns 

Analizând conţinutul datelor din raportul BNS “Resursele naturale şi mediul în Republica 

Moldova 2015”, autorul a ajuns la concluzia că datele statistice prezentate nu permit crearea 

unor indicatori care să definească strategiile de sustenabilitate la nivel naţional. Ele nu identifică 

exact care din activităţile de producere generează un impact negativ asupra elementelor de 

mediu, cum influenţează aceste activităţi calitatea mediului, inclusiv dimensiunea impactului şi 

felul în care acţionează societatea pentru a preveni sau  a remedia acest impact. Cu alte cuvinte, 

datele statistice la nivel naţional nu abordează interacţiunea economie-ecologie sub forma relaţiei 

de cauză-efect, ci doar starea şi tendinţele factorilor de mediu. 

Pentru a depăşi aceste inconvenienţe, autorul tezei a preluat modelul „Presiune-Stare-

Răspuns”, prezentat în subcapitolul 1.2 ca instrument de analiză a datelor de mediu.  Anume prin 

prisma lui au fost concretizaţi factorii perturbatori care au deteriorat starea mediului în Republica 

Moldova şi reacţia, sau lipsa ei, din partea autorităţilor publice şi a agenţilor economici (Tabelul 

3.16). 

Tabelul 3.16. Indicatorii de mediu prin prisma modelului P-S-R 
 

PROBLEME 

DE MEDIU 

PRESIUNE STARE RĂSPUNS 

Indicatorii  presiunii 

asupra mediului 

Indicatorii stării de 

mediu 

Măsuri de răspuns la nivel social 

Schimbarea 

climei 

Emisii de CO2, CH4 şi 

N2O 

Concentraţii 

atmosferice de GES şi 

temperatura medie 

globală 

Standarde ambientale.  

Instrumente economice: taxe de emisie, 

impozite pe energie, preţuri şi subvenţii, 

mecanisme de finanţare a cheltuielilor de 

reducere a poluării aerului 

Distrugerea 

stratului de ozon 

Indice de consum a 

substanţelor care 

distrug stratul de ozon 

Concentraţii 

atmosferice de 

substanţe 

distrugătoare a 

stratului de ozon 

Cheltuieli de înlocuire a tehnologiilor, 

contribuţii naţionale la Fondul Interimar 

asociat cu Protocolul de la Montreal 

Acidificarea Emisii de NOx şi SOx Depăşirea nivelului de 

aciditate în apă şi sol 

Ponderea mijloacelor de transport 

echipate cu convertoare catalitice, 

reducerea generării de NOx şi SOx de la 

surse staţionare 

Contaminarea 

toxică 

Emisii de metale grele 

şi compuşi organici 

(consumul de Pb, Hg, 

Cd, Ni, pesticide) 

Concentrarea acestor 

metale grele şi 

compuşi organici în 

mediul natural şi 

speciile vii 

Modificarea concentraţiilor de substanţe 

toxice permise în procesul de producere 

a bunurilor pentru consum 

Calitatea 

mediului urban 

Emisiile atmosferice 

urbane de SOx, NOx şi 

Expunerea populaţiei 

la aer poluat, poluare 

Reglementarea emisiilor nocive şi a 

zgomotului pentru autoturismele noi 
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VON fonică, apă poluată în 

zonele urbane 

produse, extinderea ponderii suprafeţelor 

verzi în zonele urbane, cheltuieli de 

tratare a apelor poluate şi micşorarea 

zgomotului urban 

Biodiversitatea Noi tehnologii 

utilizate, generarea 

unor noi diversităţi 

biologice modificate 

genetic 

Ameninţarea sau 

dispariţia speciilor 

rare 

Extinderea ponderii suprafeţelor 

protejate 

Deşeuri Generarea de deşeuri la 

nivel municipal, 

industrial, nuclear, etc. 

Nu se atestă indicatori Standarde ambientale si de curăţare, 

standarde de îngropare, cerinţe pentru 

separarea deşeurilor municipale. 

Instrumente economice: taxe pe deşeuri, 

impozite, subvenţii, cheltuieli de 

colectare a deşeurilor 

Resurse acvatice 

regenerabile 

Intensitatea utilizării 

resurselor de apă, 

ponderea apelor uzate 

evacuate în râuri 

Frecvenţa, durata şi 

gradul penuriei de apă 

Majorarea preţurilor pentru consumul de 

apă, stabilirea unor taxe cu privire la 

tratarea apelor uzate  

Resurse 

forestiere 

Defrişări intense Suprafaţa împădurită 

distrusă, intensitatea 

defrişărilor 

Extinderea suprafeţelor forestiere 

regenerate şi a ponderii suprafeţelor 

protejate 

Resurse piscicole Captare de peşte Mărimea stocurilor de 

icre depuse 

Reglementarea cantităţii stocurilor de 

peşte capturat 

Degradarea 

solului 

(deşertificare şi 

eroziune) 

Riscul de eroziune: 

consumul actual şi 

potenţial al solului în 

agricultură 

Nivelul pierderilor de 

sol fertil 

Acţiuni menite să reabiliteze suprafaţa 

solurilor erodate 

Sursa: Elaborat de autor în baza [168, p.12]  

 

Dat fiind faptul că Republica Moldova nu dispune de un set proprii de indicatori privind 

evaluarea nivelului de sustenabilitate, adaptaţi la cerinţele OCDE, şi pornind de la importanţa 

cunoaşterii stării de mediu existentă în ţară comparativ cu ţările vecine şi media mondială, 

autorul tezei a analizat poziţiile deţinute de Republica Moldova în clasamentul mondial prin 

intermediul Indicelui Dezvoltării Durabile a Societăţii - SSI 2014, examinat în subcapitolul 2.1. 

Analiza a cuprins 3 dimensiuni, 8 categorii şi 21 indicatori prestabiliţi de acest indice, 

scorurile fiind exprimate printr-o scală de la 0 la 10, unde 10 reprezintă nivel maxim de 

sustenabilitate a economiei, iar 0 – lipsa ei totală.  

O viziune de ansamblu asupra dimensiunii Indicelui Dezvoltării Durabile a Societăţii în 

Republica Moldova  este prezentată în tabelul 3.17. 

Tabelul 3.17. Dimensiunile SSI-2014 în Republica Moldova 

ISS-2014 Scor (1-10) 

Bunăstarea Socială 7,35 

Bunăstarea Mediului 5,15 

Bunăstarea Economică 4,58 
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [94, p.10] 

 Datele prezentate mai sus clasează Republica Moldova pe poziţia 46 după scorul 

înregistrat de Bunăstarea Socială, poziţia 59 după scorul înregistrat de Bunăstarea Mediului 
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şi poziţia 46 după scorul înregistrat de Bunăstarea Economică, numărul total de ţări participante 

la acest studiu fiind de 151. Prin urmare, vulnerabilitate sporită se observă la dimensiunea 

bunăstarea mediului. Spre deosebire de trendul negativ la nivel global, Republica Moldova a 

înregistrat, pentru perioada 2006-2014, un progres pozitiv al dimensiunii Bunăstării Mediului (de 

+1,3 %), în timp ce alte două dimensiuni – Bunăstarea Economică şi Bunăstarea Socială au 

înregistrat un ritm mai lent şi nesigur de sustenabilitate (Figura 3.10).  

 

Fig. 3.10.  Evoluţia  BE, BM şi a BS  în  perioada 2006-2014. 

Sursa. Elaborat de autor în baza sursei [94] 

 La prima vedere aceste rezultate par mai optimiste dar, de fapt, este important a 

înţelege că din momentul în care economia Republicii Moldova va înregistra ritmuri mai 

accelerate de dezvoltare, cu procese de producţie mai intense şi, respectiv, un consum mai mare 

de materie primă, scorul pentru Bunăstarea Mediului va fi mult mai mic în condiţiile în care 

practicile de producere / consum şi politicile naţionale de reglementare vor rămâne neschimbate 

şi neajustate la cerinţele europene. Pe de altă parte, atât timp cât nu va fi regândit actualul model 

economic de dezvoltare, Bunăstarea socială va limita aportul populaţiei în conştientizarea şi 

soluţionarea problemelor de mediu, căci sărăcia este cel mai mare duşman al naturii.   

Poziţionarea Republicii Moldova în clasamentul mondial faţă de ţările vecine - România şi 

Ucraina se prezintă în figura de mai jos. 

 

Fig. 3.11. Decalaje de poziţionare în SSI dintre Republica Moldova, România şi Ucraina  

Sursa. Elaborat de autor în baza sursei [94] 
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 Sub aspect de indici, decalajele dintre cele 3 ţări, valorile globale maxime şi minime 

sunt reflectate în tabelul 3.18. 

Tabelul 3.18. Analiza comparativă a scorurilor pe dimensiunile SSI-2014 

3 Dimensiuni Bunăstarea Socială Bunăstarea  Mediului  Bunăstarea  Economică 

Republica Moldova 7,4 5,2 4,6 

România 7,9 5,4 6,1 

Ucraina 8 4,4 3,8 

Maximul global 9 8,3 8,4 

Minimul global 

 

 

 

 înregistrat pe Glob 

3,2 1,5 1,5 

Sursa:Elabora de autor în baza sursei [94] 

 Analizând datele din tabelul 3.18 observăm că Republica Moldova este devansată de 

România pe totalitatea dimensiunilor şi de Ucraina – pe dimensiunea Bunăstării Sociale. 

Decalajul cel mai pronunţat faţă de maxima mondială se referă la Bunăstarea Economică (-3,8 

puncte) şi Bunăstarea Mediului (-3,1 puncte). Starea celor 21 de indicatori ai sustenabilităţii 

pentru Republica Moldova se prezintă în figura 3.12. 

 

 Fig. 3.12. Harta indicatorilor de sustenabilitate pentru Republica Moldova, 2014. 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [94] 

 Pornind de la faptul că în Republica Moldova cel mai mic loc în clasamentul ţărilor este 

înregistrat la dimensiunea Bunăstarea mediului, autorul tezei a evidenţiat valorile acestei 

dimensiuni cu descifrarea fiecărui indicator din categoria “Resurse naturale” şi „Climă şi 

Energie”. 

Tabelul 3.19. Caracteristicile dimensiunii Bunăstarea Mediului pe categorii şi indicatori 

Dimensiunea Categoria Indicatorii 

M
o

ld
o
v

a
 

R
o

m
â

n
ia

 

U
cr

a
in

a
 Valori globale 

M
ed

ia
 

g
lo

b
a
lă

 

Max Min 

Bunăstarea 

Mediului 
 

 

Resurse 

Naturale 

10. Biodiversitatea 4.1 5.2 4.7 9 1,3 6,2 

11. Resurse acvatice 

regenerabile  

9.1 9.7 8.6 10 1, 8,2 
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 12. Consumul de resurse 7.3 5.3 6.3 8,3 1 4,9 

 

Climă şi 

Energie 

13. Consumul de energie 8.2 6.5 4.6 9,6 1 6,4 

14. Economii de energie 5.5 7.5 6.9 10 1 4,8 

15.  Emisii cu efect de seră 7.9 6.1 3.8 10 1,0 6,4 

16. Energia regenerabilă 1 1.5 1 10 1 3,5 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei  [94] 

 Pasul ulterior a fost încadrarea acestor categorii şi indicatori în modelul P-S-R, pentru a 

identifica răspunsul din partea factorilor de decizie în vederea îmbunătăţirii scorului înregistrat. 

Categoria: Resurse Naturale. Această categorie este formată din următorii 

indicatori: 10. Biodiversitatea, 11. Resurse acvatice regenerabile, 12. Consumul.  

10. Biodiversitate.  Republica Moldova înregistrează un scor de 4,11, sub media 

mondială (6,18), fiind depăşită de România (5,2) şi de Ucraina ( 4,71), scorul maximal fiind 

înregistrat de China ( 9,01) iar cel minimal de Sudan (1,31).  

 

Fig. 3.13. Scoruri comparative înregistrate la indicatorul Biodiversitate 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [94] 

 

Indicatori ISS-2014 

PRESIUNE STARE 

Indicatorii  presiunii asupra mediului Indicatorii stării de 

mediu 

Biodiversitatea Modificarea suprafeţei resurselor forestiere 

(ultimii 10 ani)  

Suprafaţa zonelor protejate (%) 

0,01 % 

 

1,38% 

RĂSPUNS - Indicatorii de răspuns la nivel social 

Instrumente de reglementare juridică: HG nr.112 din 27.04.2001 cu privire la aprobarea 

Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune  în domeniul conservării diversităţii biologice. 

Instrumente economice: Înlesniri fiscale pentru acţiuni de conservare  a biodiversităţii 

(scutire de impozitul funciar asupra terenurilor private transmise în scopul creării fâşiilor de 

protecţie, reducerea impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată în cazul reciclării 

deşeurilor, diminuarea impozitului la creditele cu destinaţie ecologică etc.).  Introducerea 

taxelor speciale asupra proceselor de producţie ce afectează biodiversitatea (impozitarea 

investiţiilor pentru construcţia în ariile naturale protejate de stat a  drumurilor, a liniilor de 

curent electric etc.). Introducerea taxelor de intrare (de vizitare, de tranzitare) în ariile 

naturale protejate de stat, a taxelor de parcare în  sectoarele special amenajate Aplicarea 

creditării preferenţiale a acţiunilor de conservare a biodiversităţii  (cu 

garantarea  dobânzii  bancare de către fondul ecologic). Implementarea mecanismului de 

asigurare ecologică obligatorie a tehnologiilor ecologic  vulnerabile. 

Instrumente orizontale de sprijin: Informarea şi educarea ecologică a populaţiei, atragerea 

acesteia la luarea de decizii în domeniul conservării şi folosirii raţionale a biodiversităţii. 
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11. Resurse acvatice regenerabile. Acest indicator înregistrează un scor de 9,09, peste 

media globală de 8.16. Totodată el este inferior celui înregistrat în  România (9,68) şi superior 

celui din Ucraina (8,62), scorul maxim fiind 10 pentru Congo şi minim 1 pentru Egipt.         

 
Fig. 3.14. Scoruri comparative înregistrate la indicatorul Resurse acvatice  

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [94] 

* Notă. Pragurile recomandate la nivel internaţional definesc volumul de 1700 m3 /locuitor/an drept 

nivelul sigur de disponibilitate a apei dulci regenerabile. Dacă volumul de apă disponibilă este mai mic 

de 1.000 m3 /locuitor/an, lipsa apei poate împiedica dezvoltarea economică şi poate afecta sănătatea şi 

standardul de viaţă al populaţiei. 

 

12. Consumul de resurse naturale. Scorul pentru acest indicator este de 7,33, cu mult 

peste media mondială (4,86), depăşind pe cel al României (5,33) şi Ucrainei (6,33). Cel mai înalt 

scor (8,33) a fost înregistrat de  către Bangladesh, iar cel mai mic (1) de către Australia. 

 

Indicatori ISS-2014 

PRESIUNE STARE 

Indicatorii  presiunii asupra 

mediului 

Indicatorii stării de mediu 

Resurse acvatice 

regenerabile 

Consumul anual de apă, % din 

totalul resurselor   disponibile de apă 

regenerabilă  

9,1% 

500 m3 pe cap/loc/anual, 

valoarea indicatorului 

plasează Moldova în 

categoria ţărilor în care „apa 

este insuficientă” [169, p.8] 

* 

RĂSPUNS - Indicatorii de răspuns la nivel social 

Instrumente de reglementare juridică: Îmbunătăţirea cadrului de reglementare este orientat 

spre următoarele Directive: Directiva Cadru cu privire la Apă 2000/60/EC, Directiva cu 

privire la tratarea apei uzate urbane 91/271/EC, Directiva privind calitatea apei destinată 

consumului urban 98/83/EC.  

Instrumente de reglementare tehnică: garantează respectarea standardului calităţii apei 

potabile (pentru sistemele urbane centralizate de aprovizionare cu apă) şi îmbunătăţirea 

treptată a calităţii ei în localităţile rurale şi în oraşele care nu au sisteme centralizate de 

alimentare cu apă [170]. 

Instrumente economice: Implementarea mecanismelor de tarifare, impozitare, stimulare şi 

constrângere, monitorizarea calităţii serviciilor prestate (de alimentare cu apă, de 

canalizare, de irigare, de drenare, de odihnă şi recreare etc.).  
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Fig. 3.15. Scoruri comparative înregistrate la indicatorul Consumul resurselor naturale 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [94] 

**Notă:  Amprenta ecologică se obţine raportând suprafaţa Planetei la numărul de locuitori, ce semnifică o suprafaţă 

de teren de care este nevoie pentru a se asigura necesarul de resurse şi pentru a se neutraliza deşeurile generate de 

consumul nostru. Amprenta de carbon  se măsoară prin însumarea emisiilor de dioxid de carbon rezultate în urma 

activităţilor cotidiene, pe parcursul unui an calendaristic. 

 

Categoria: Climă şi Energie. Această categorie cuprinde următorii indicatori: 

13.Consum de energie, 14.Economii de energie, 15. Emisii de gaze cu efect de seră, 16. 

Energie  regenerabilă. 

 

13. Consum de energie. Acest indicator înregistrează la nivel naţional un scor de 8,16, 

depăşind considerabil media mondială (6,45), România (6,52) şi Ucraina (4,62). La nivel global 

scorul maximal (10) a fost înregistrat de Bangladesh, iar cel minimal (1) de către SUA. 

 

Fig. 3.16. Scoruri comparative înregistrate la indicatorul Consumul de energie  

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [94] 

 

Indicatori ISS-2014 

PRESIUNE STARE 

Indicatorii  presiunii asupra mediului Indicatorii stării de 

mediu 

Consumul Diferenţa dintre amprenta ecologică şi 

amprenta de carbon la nivel naţional** 

(gha cap/loc) 

 

0,8 ha 

RĂSPUNS - Indicatorii de răspuns la nivel social 

Nu sunt înregistrate şi nici reglementate nici un fel de măsuri concrete ce vizează nivelul 

amprentei ecologice şi de carbon la nivel naţional. 
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*Notă. Cote reduse de TVA pentru consumul de gaze naturale şi energie electrică în sectorul rezidenţial – 8% şi 0% 

în loc de rata standard de 20%. 

** Notă. Contribuind cu 1 mil. euro la acest Fond, Republica Moldova ar putea obţine proiecte în valoare de până la 

100 mil. euro, dintre care circa 20 mil. euro sub formă de granturi. 

 

14. Economii de energie. Scorul Republicii Moldova pentru acest indicator este de 5,48, 

ea depăşind media mondială (4,75). Totodată, ţara noastră este depăşită de către  România (7,46) 

şi Ucraina (6,89), scorul maximal la nivel global (10) revenind Siriei, iar cel minimal (1) 

Butanului. 

 

Fig. 3.17. Scoruri comparative înregistrate la indicatorul Economii de energie   

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [94] 
 

 

Indicatori ISS-2014 

PRESIUNE STARE 

Indicatorii  presiunii asupra 

mediului 

Indicatorii stării de mediu 

Consumul de 

energie 

Total energie consumată pe cap 

de locuitor (tone/cap.loc) 

0,92 tone/cap.loc 

46,8% din consumul total de 

energie revine sectorului casnic 

comparativ cu numai 26,5% în 

UE 

RĂSPUNS - Indicatorii de răspuns la nivel social 

Instrumente de reglementare juridică: HG nr.102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia 

energetică a RM până în 2030, Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice 

pentru anii 2013-2015. Reducerea dependenţei de importurile resurselor energetice şi 

consolidarea securităţii energetice, dezvoltarea interconexiunilor de transportare a 

resurselor energetice şi elemente de integrare a Republicii Moldova în sistemul energetic 

european. 

Instrumente de reglementare tehnică: Introducerea certificatelor de performanţă 

energetică a clădirilor; majorarea capacităţilor interne de producere a energiei electrice cu 

până la 800 MW în 2020; reducerea pierderilor în reţelele de transport şi de distribuţie cu 

până la 11% în 2020; reducerea consumului de energie în clădiri cu 20% în 2020; 

asigurarea ponderii producţiei anuale de energie electrică din surse de energie regenerabile 

de 10% în 2020; promovarea auditului şi a managementului energetic. 

Instrumente economice: Stimulente financiare pentru sprijinirea claselor înalte de eficienţă 

energetică; identificarea subvenţiilor dăunătoare mediului*. 

Instrumente de sprijin financiar:  Mijloacele Fondului Regional al Parteneriatului Europei 

de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu în Republica Moldova (E5P)** 
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15. Energia regenerabilă este indicatorul pentru care Republica Moldova a înregistrat 

scorul de 1, el fiind de 3,5 ori mai mic decât media mondială. Aceeaşi situaţie se înregistrează în 

Ucraina, puţin mai bună - în România (1,5).  Scorul maxim înregistrat a fost de 10 în Paraguay şi 

minim (1) în Coreea de Sud. 

 

Fig. 3.18. Scoruri comparative înregistrate la indicatorul Energie regenerabilă   

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [94] 

 

Indicatori ISS-2014 

PRESIUNE STARE 

Indicatorii  presiunii 

asupra mediului 

Indicatorii stării de mediu 

Economii de energie Modificarea procentuală a 

consumului de energie pe 

cap de loc. (ultimii 4 ani)  

 

0,02 % 

în Republica Moldova se manifestă  

o tendinţă de majorare a acestui 

indicator +32,9% între 2001 - 2010 

RĂSPUNS - Indicatorii de răspuns la nivel social 

Instrumente de reglementare juridică: HG nr.113 din 07.02.2013 cu privire la aprobarea 

Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015, 

elaborarea regulamentelor privind etichetarea energetică a produselor cu impact energetic. 

Instrumente de reglementare tehnică: Introducerea certificatelor de performanţă 

energetică a clădirilor; adoptarea standardelor internaţionale în domeniul construcţiilor; 

reducerea intensităţii energetice şi a consumului de energie în toate sectoarele economiei 

naţionale; restructurarea şi modernizarea centralelor electrice cu termoficare; reducerea 

pierderilor de energie în reţelele de transport şi distribuţie; promovarea auditului şi a 

managementului energetic. 

Instrumente de sprijin financiar: Linia de creditare pentru companiile mici şi mijlocii şi 

Linia de finanţare pentru eficienţa energetică în Moldova (MoSEEF) II, în valoare de 22 

mil. euro; Linia de creditare pentru sectorul rezidenţial (MoREEF), în valoare totală de 35 

mil. euro; Fondul pentru eficienţă energetică în valoare totală de 520 mil.lei; asistenţa 

tehnică acordată de către Delegaţia UE pentru implementarea matricei de politici la suportul 

bugetar pentru sectorul energetic, în valoare totală de 2,2 mil. euro; asistenţa tehnică 

acordată de Fondul Global de Mediu pentru suportul creşterii eficienţei energetice în 

sectorul industrial, în valoare totală de 0,8 mil. euro etc [171].  

Instrumente orizontale de sprijin: Instruirea managerilor energetici şi crearea unui sistem 

de management energetic în sectorul public; instruirea şi autorizarea auditorilor, 

evaluatorilor şi a inspectorilor energetici, etc. 
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16.  Emisii de gaze cu efect de seră este indicatorul pentru care Republica Moldova a 

înregistrat un scor de 7,86, depăşind media mondială (6,36), România (6,07) şi Ucraina (3,84), 

scorul maxim înregistrat fiind  în Congo (9,96), iar cel minimal în Canada (1). 

 

Fig. 3.19. Scoruri comparative înregistrate la indicatorul Emisii GES    

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [94] 

 

Indicatori ISS-2014 

PRESIUNE STARE 

Indicatorii  presiunii asupra 

mediului 

Indicatorii stării de mediu 

Energie 

regenerabilă 

Energia produsă din surse 

regenerabile, % din total 

surselor energetice 

3,3% 

potenţialul tehnic disponibil de 

resurse regenerabile de energie 

este de 2,7 mil. tep [172] 

RĂSPUNS - Indicatorii de răspuns la nivel social 

Instrumente de reglementare juridică:  Legea energiei regenerabile din 2007.Ajustarea 

cadrului legislativ naţional la normele şi standardele Uniunii Europene 

Instrumente de reglementare tehnică: Optimizarea termică a clădirilor; optimizarea şi 

modernizarea energetică a proceselor de producţie; optimizarea şi modernizarea reţelelor de 

termoficare; optimizarea transportului; optimizarea consumului casnic. 

Instrumente de sprijin financiar: Aprobarea tarifului FiT(tarife fixe) pentru toate 

tehnologiile SER.  

Instrumente orizontale de sprijin: Informarea persoanelor fizice şi juridice cu privire la 

producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile şi eficienţă energetică [173, p.7]. 

 

Indicatori ISS-2014 

PRESIUNE STARE 

Indicatorii  presiunii asupra 

mediului 

Indicatorii stării de mediu 

Emisii GES Cantitatea emisiilor de CO2 pe 

cap de locuitor 

2,14 t 

Creştere cu 32,9% în 2001-2010 

RĂSPUNS - Indicatorii de răspuns la nivel social 

Instrumente de reglementare juridică: Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a 

Republicii Moldova până în anul 2020 şi consolidarea cadrului instituţional necesar 

implementării ei. 

Instrumente economice: Introducerea tarifelor de tip Feed-in pentru energia electrică 

produsă din surse regenerabile, promovarea tarifelor subvenţionate şi/sau schemelor de 
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 Sistematizarea datelor de mediu în cadrul modelului P-S-R permite o structurare clară a 

stării factorilor de mediu la nivel naţional şi răspunsul din partea factorilor de decizie de natură 

socială şi politică. Aplicarea acestui model contribuie, astfel, la informarea corectă a factorilor de 

decizie şi a publicului cu privire la problemele de mediu şi interconectarea acestora cu 

reglementările juridico-economice.  

 

3.3. Formarea şi reglementarea pieţei serviciilor de gestiune a deşeurilor ca direcţie 

prioritară a politicii de mediu în Republica Moldova     

     

 Implicaţia rezultată din analiza efectuată în subcapitolele precedente este că, pentru a 

progresa ca ţară independentă cu o economie competitivă, Republica Moldova trebuie să adopte 

un model de dezvoltare sustenabil, care presupune tranziţia de la o ţară puternic dependentă de 

resurse importate, pe care le utilizează ineficient, la o ţară cu o productivitate sporită a utilizării 

resurselor naturale, cu un impact minimal asupra mediului ambiant.   

Un rol important în derularea acestei tranziţii îl ocupă politica de mediu, bazată pe 

evidenţierea problemelor de mediu şi a găsirii soluţiilor adecvate de soluţionare a acestor 

probleme. Pentru a evidenţia problemele de mediu, cu referinţă la Republica Moldova, autorul 

tezei a aplicat metoda de diagnosticare ştiinţifică SWOT, bazată pe depistarea punctelor forte, 

slabe, a oportunităților şi a ameninţărilor. 

Tabelul 3.20. Analiza SWOT a problemelor de mediu în Republica Moldova 
Puncte forte 

 Cadru normativ relativ solid: Adoptarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului 

de acţiuni pentru implementarea acesteia prin HG nr.301 din 24.04.2014; Programul Naţional de 

Eficienţă Energetică 2011-2020 şi Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2030; 

Strategia de gestionare a deşeurilor pentru anii 2013-2027; Proiecte din cadrul programului 

„Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”: Reforma fiscală de mediu, Dezvoltarea 

economiei verzi, Elaborarea politicilor de consum şi producţie durabilă, Guvernarea deşeurilor, 

Crearea stimulentelor de piaţă pentru produsele ecologice, Achiziţii publice durabile, Ecologizarea 

IMM-urilor, Producerea pură şi eficienţa resurselor, Promovarea agriculturii ecologice, Evaluarea 

impactului de mediu; 

 Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană; 

 Existenţa Fondului Ecologic Naţional 

granturi care să stimuleze utilizarea tehnologiilor de producere a energiei verzi; plăţi 

privind emisiile de la sursele staţionare şi mobile de poluare. 

Instrumente de sprijin financiar: implementarea acţiunilor de atenuare prioritare cu suport 

financiar asigurat din bugetul de stat şi fondurile extrabugetare (Fondul pentru Eficienţă 

Energetică, Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, Fondul Rutier, Fondul Ecologic 

Naţional, Fondul de Investiţii Sociale şi altele) [174]. 



117 

 

 Suportul financiar şi asistenţa tehnică acordată R.M. prin intermediul donatorilor internaţionali şi 

europeni. 

Puncte slabe 

 Lipsa setului de indicatori care ar permite determinarea nivelului de sustenabilitate economică 

naţională; 

 Neregularitățile de date prezentate de Biroul Național de Statistică; 

 Incoerenţa în promovarea politicii de mediu; 

 Nerespectarea prevederilor specificate în Acordul de asociere UE la compartimentul 16. „Mediul 

Înconjurător”; 

 Dependenţa de surse energetice importate şi valorificarea insuficientă a surselor regenerabile de 

energie (solară, eoliană, biomasă); 

 Modul defectuos de realizare a diferitelor etape de procesare a deşeurilor; 

 Investiţii insuficiente în protecţia mediului; 

 Neintegrarea cerinţelor ecologice în strategiile naţionale sectoriale; 

 Monitorizarea insuficientă a impactului activităţilor economice asupra mediului. 

Oportunităţi 

 Incorporarea principiilor dezvoltării durabile şi economiei verzi în documentele naţionale de 

politici de dezvoltare prin armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană în domeniul de 

mediu; 

 Utilizarea Sistemului Integrat al Contabilităţii economice şi de mediu; 

 Utilizarea eco-tehnologilor performante; 

 Aplicarea pachetului de măsuri privind economia circulară; 

 Utilizarea surselor regenerabile de energie; 

 Implementarea programului de producţie şi comercializare a produselor agricole ecologice; 

 Crearea unei infrastructuri care ar permite colectarea şi prelucrarea tuturor deşeurilor reciclabile, 

inclusiv a celor din biomasă, obţinerea energiei electrice şi termice din deşeurile nereciclabile; 

 Extinderea responsabilităţii ecologice a producătorilor; 

 Crearea locurilor de muncă verzi; 

 Promovarea educaţiei pentru dezvoltarea sustenabilă. 

Pericole 

 Creşterea amprentei ecologice; 

 Creşterea riscurilor în afaceri pe motivul neutilizării practicilor sustenabile; 

 Pierderea unor pieţe pe motivul concurenţei în bază de produse eco; 

 Micşorarea duratei de viaţă şi creşterea numărului de boli ca rezultat  a contaminării aerului şi  a 

apei potabile; 

 Vulnerabilitatea în faţa schimbărilor climatice; 

 Costuri ridicate pentru conformarea cu standardele europene privind schimbul de tehnologii pentru 

gestionarea deşeurilor. 

  Sursa. Elaborat de autor  

 Analiza SWOT impune, la mod general, eliminarea punctelor slabe şi depăşirea, pe 

cât posibil, a pericolelor economico-ecologice prin utilizarea unui set eficient de practici şi 

instrumente care ar valorifica posibilele oportunităţi şi ar permite extinderea punctelor forte 
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deţinute. În acest scop, autorul tezei şi-a concentrat atenţia asupra unui aspect foarte important al 

economiei circulare – gestionarea deşeurilor. 

 În subcapitolul 2.3 au fost abordate aspectele ce ţin de lacunele în evidenţa statistică a 

fluxului de deşeuri şi modul lor de tratare în Republica Moldova. În subcapitolul de faţă vor fi 

specificate recomandări necesare pentru formarea pieţei serviciilor de gestionare a deşeurilor în 

Republica Moldova. Aceasta pe motivul că gestionarea ineficientă a deşeurilor implică epuizarea 

accelerată a resurselor, consumul exagerat de materie primă şi energie, contaminarea aerului şi a 

apei potabile. 

 Strategia universală în domeniul deşeurilor este de a minimiza cantitatea  acestora şi de a 

maximiza fluxurile supuse reciclării. Fiecare ţară adoptă propriile strategii în vederea atingerii 

scopului universal prin măsuri specifice. Autorul tezei a examinat patru documente-cheie în 

problematica discutată:  

- Strategia de gestionare a deşeurilor pentru perioada 2013-2027;  

- Proiectul de lege privind deşeurile;  

- Strategia de gestionare integrată a deşeurilor solide din Regiunea de Dezvoltare Sud;  

- Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, Anexa XI, Capitolul 

16 – Compartimentul Gestionarea Deşeurilor.  

În Strategia de gestionare a deşeurilor pentru perioada 2013-2027 este menţionat că 

„Politica Guvernului Republicii Moldova în domeniul gestionării deşeurilor constă în 

dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru a proteja în mod adecvat mediul 

înconjurător de efectele asociate cu managementul deşeurilor generate de cetăţeni, întreprinderi 

şi instituţii” [121, p.1].  

Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, Capitolul 16 – 

Compartimentul Gestionarea Deşeurilor impune îndeplinirea obiectivelor primordiale în 

domeniul protecţiei mediului, inclusiv problemele ce ţin de  gestionarea deşeurilor, 

implementarea metodelor progresive de colectare, reciclare, valorificare şi depozitare a 

deşeurilor. Obiectivele direct preconizate spre implementare, inclusiv prevederile directivelor şi 

calendarul implementării sunt prezentate în Anexa  12. 

Proiectul de lege privind deşeurile  presupune că responsabilitatea pentru gestionarea 

deşeurilor, care includ baterii, acumulatoare, echipamente electrice sau ambalaje, va cădea pe 

umerii celor care le produc sau importă. Accentul va fi pus pe prevenire, reutilizare, reciclare şi 

valorificare.  
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Cu toate acestea, este bine cunoscut că mecanismul principal de optimizare a proceselor 

economice este mecanismul de piaţă, reglementat de către stat. Anume el permite determinarea 

volumului optimal de poluare şi tot el poate optimiza relaţiile dintre ofertanţii şi solicitanţii de 

deşeuri, permiţând stabilirea unor preţuri şi cantităţi de echilibru care ar minimiza volumul de 

deşeuri şi ar maximiza fluxurile lor de reciclare. Prin urmare, pentru a crea un mecanism eficient 

de gestionare a deşeurilor nu este suficient de a dezvolta infrastructurile adecvate. Ele vor fi 

create doar dacă există şi funcţionează o piaţă a deşeurilor. În acest caz scopul politicii în 

domeniul gestionării deşeurilor trebuie să devină crearea unei pieţe funcţionale a 

serviciilor de gestiune a deşeurilor. 

Orice piaţă funcţionează în baza interacţiunii dintre cerere şi ofertă, rezultat al 

interacţiunii fiind stabilirea unui preţ de echilibru şi a unui volum de echilibru. Dacă este să ne 

referim la piaţa serviciilor de utilizare a deşeurilor, am putea delimita următorii actori economici 

principali: 

I. Ofertanţii, sau generatorii de deşeuri, din grupul cărora fac parte: 

 Gospodăriile casnice; 

 Firmele generatoare de deşeuri (industriale, agricole şi zootehnice, construcţii şi 

demolări, comerciale, de transporturi); 

 Administraţia publică; 

 Centrele de asistenţa medicală. 

Din cadrul acestor generatori de deşeuri ponderea cea mai mare de deşeuri revine 

deşeurilor aferente industriei alimentare 30%, deşeurilor de la creşterea animalelor 29% şi 19% 

reprezintă deşeuri din gospodăria comunală ( Figura 3.20). 

              

Fig. 3.20. Total deşeuri formate în anul 2014, mii tone 

Sursa: [175] 
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Potrivit datelor oferite de Raportul BNS ”Resursele naturale şi mediul în Republica 

Moldova”, 2015, în aspect teritorial, repartizarea deşeurilor se prezintă în felul următor: 

 

Fig. 3.21. Total deşeuri generate în zona de Nord, Centru și Sud a Republicii Moldova în 

perioada 2013-2014, tone. 

Sursa: [100, pp.58-59] 

 

În baza analizei datelor Biroului Naţional de Statistică, autorul tezei a identificat cei mai 

mari generatori de deşeuri pe regiunile de dezvoltare teritorială (Figura  3.22). 

 

Fig. 3.22. Raioanele care au înregistrat cea mai mare cantitate de deșeuri formate, 2013-

2014, tone. 

Sursa: [100, pp.58-59] 
 

Datele statistice, analizate de către autorul tezei, au permis identificarea unei serii de 

neregularităţi la nivelul statistici naţionale. Astfel, conform datelor din figura 3.20, Basarabeasca 

a înregistrat în anul 2013 o cantitate de 656264,10 tone, depăşind chiar mun. Chişinău, care a 

înregistrat în aceeaşi perioadă 317512,3 tone, date care au plasat zona de Sud în topul celor mai 

mari generatori de deşeuri în anul 2013 – 853347,5 tone, pentru ca ulterior, în anul 2014, aceasta 

să-şi “reducă” brusc cantitatea de deşeuri formate cu 638083,9 tone, ajungând astfel la 18180,2 

tone de deşeuri total formate. Aceste date nu corespund realităţii şi nu ne permit să obţinem un 

tablou corect al generării de deşeuri la nivel naţional. 
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Prin intermediul analizei funcţionale putem identifica factorii principali care influenţează 

oferta, sau generarea deşeurilor. Considerăm că ei sunt următorii: 

„Preţul” generării deşeurilor. 

Este determinat de principiul „poluatorul plăteşte”. Cu cât mai înalte vor fi taxele pentru 

generarea deşeurilor, cu atât comportamentul tuturor generatorilor de deşeuri va fi mai raţional, 

orientat spre minimizarea generării acestor deşeurilor. În Republica Moldova plata pentru 

depozitarea şi generarea deşeurilor datează din anul 1998, fiind prevăzute de Legea nr.1540 din 

25.02.1998, ”Legea privind plata pentru poluarea mediului”, art.10 - “Plata pentru depozitarea 

deşeurilor de producţie”. Normativele şi modul de calcul a plăţii menţionate sunt prezentate în 

tabelul 3.21.   

Tabelul 3.21. Cuantumul taxei pentru depozitarea deşeurilor de producţie 

Pentru depozitarea 1 tone de deşeuri în amplasamente autorizate 

 

Salarii 

minime 

Deşeuri netoxice  0,06 

Deşeuri toxice de gr.I 20 

Deşeuri toxice de gr.II 6 

Deşeuri toxice de gr.III 2 

Deşeuri toxice de gr.IV 1 

Pentru depozitarea  1 tone de deşeuri pe teritoriul  persoanelor fizice şi 

juridice: 

 

Deşeuri netoxice 0,001 

Deşeuri toxice de gr.I 5,8 

Deşeuri toxice de gr.II 1,8 

Deşeuri toxice de gr.III 0,6 

Deşeuri toxice de gr.IV 0,3 

          Sursa: [176] 

 Pînă în prezent, normativul de calcul al plății pentru depozitarea deșeurilor a rămas 

neschimbat spre deosebire de cheltuielile necesare pentru depozitarea unei tone convenționale de 

deșeuri de producție, care s-au majorat de câteva zeci de ori. O mare parte din întreprinderi 

achită plăţi pentru depozitarea deşeurilor de doar cîteva sute lei,  ceea ce este net inferior față de 

cheltuielile efective pentru evacuarea şi depozitarea deșeurilor şi asigurarea securității ecologice 

a acestora [135, p.68]. 

În Proiectul de Lege privind deşeurile, principiul “poluatorul plăteşte” reprezintă costul 

privind managementul deşeurilor ce va fi acoperit de către producătorul iniţial de deşeuri, 

deţinătorul precedent sau curent al acestora [132, p.6]. 

Evoluţia demografică: 

În Republica Moldova numărul populației este în scădere, astfel că oferta determinată de 

acest factor va fi în scădere şi ea. Datele statistice ce confirmă dependenţa directă dintre numărul 
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populaţiei şi cantitatea de deşeuri generate se prezintă în Figura 3.23. Deşi sectorul rural 

cuprinde cea mai mare parte a populaţiei, sistemul de colectare, sortare şi reciclare a deşeurilor 

este foarte slab dezvoltat.  

 

Fig. 3.23. Evoluţia cantităţii de deşeuri generate şi depozitate în raport cu numărul 

populaţiei pentru perioada 2008-2014, tone. 

Sursa: [100, pp.58-59], [177, pp.57-58], [178, pp.58-59], [179, pp.58-59], [180, pp.53-

54], [181, pp.46-47] 

 

Veniturile gospodăriilor casnice 

În diferite perioade veniturile gospodăriilor casnice, mai ales cele reale, pot oscila, însă 

trendul general indică o creştere a acestei variabile. Cu venituri mai mari gospodăriile vor 

consuma mai mult şi, prin urmare, vor genera mai multe deşeuri. Pe de altă parte, creşterea 

veniturilor în gospodăriile casnice reprezintă o premisă în respectarea principiului ierarhiei 

deşeurilor prin conştientizarea şi aplicarea unor practici eficiente de prevenire sau pregătire 

pentru reciclare a deşeurilor. 

Structura gospodăriilor casnice pe medii de reşedinţă 

Comportamentul consumatorilor diferă în localităţile urbane şi rurale. Conform datelor 

Băncii Mondiale, indicele de producere a deşeurilor este de 0,9 kg/loc./zi în mediul urban şi 0,4 

kg/loc/zi în mediul rural [121]. Astfel, prin extrapolare, putem estima că în Republica Moldova 

populaţia urbană de 1,4 milioane locuitori generează, în mediu, circa 484 mii tone deşeuri 

menajere, iar populaţia rurală de 2 milioane locuitori - 305 mii tone deşeuri menajere. Cu cât mai 

mare este ponderea populaţiei urbane, cu atât mai mare devine volumul deşeurilor generate. 

Structura activităţilor productive 

Spre deosebire de alte ţări, în Republica Moldova sunt slab dezvoltate marile industrii 

poluante şi generatoare de deşeuri masive – industria extractivă, industria grea şi cea chimică. 

Deșeuri productive mai mari sunt generate de industria alimentară şi de băuturi, urmată de 
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deşeurile generate de administraţia publică şi cele din agricultură. Cantitatea deşeurilor de 

producţie şi consum formate la întreprinderile şi organizaţiile din Republica Moldova pe tipuri 

de activitate economică este prezentată în Anexa 13. 

Responsabilitatea  producătorilor 

Proiectul de Lege privind deşeurile precizează că, în condiţiile în care se doreşte 

consolidarea prevenirii, reutilizării, reciclării şi valorificării deşeurilor, este necesar de a asigura 

că orice persoană fizică sau juridică care, la nivel profesional, elaborează, produce, prelucrează, 

tratează, vinde sau importă produse este supusă unui regim de răspundere extinsă a 

producătorului [132, p.8]. 

Atât întreprinderile generatoare de deşeuri, cât şi persoanele fizice/juridice au o serie de 

obligaţiuni, respectarea cărora va permite reducerea cantitativă a deşeurilor generate şi 

mobilizarea în masă în direcţia reorganizării proceselor de producere şi consum, echivalent cu 

minim de deşeuri şi materie primă şi mai multe beneficii economice. Aceste obligaţiuni se 

rezumă la următoarele [132, p.14]: 

- să asigure eliminarea, în totalitate şi în timp util, a deşeurilor care le sunt încredinţate; 

- să folosească tehnologii şi instalaţii autorizate pentru eliminarea deşeurilor; 

- să amplaseze şi să amenajeze depozitul de deşeuri într-un spaţiu şi în condiţii corespunzătoare; 

- să introducă în depozitul final numai deşeurile permise de autorităţile competente şi să respecte 

tehnologia de depozitare aprobată de acestea; 

- să exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de decontaminare cu care sunt dotate şi să se doteze 

cu instalaţii pentru decontaminare, acolo unde acestea lipsesc; 

- să execute lucrările de reconstrucţie ecologică şi de încadrare în peisajul zonei, impuse de autorităţile 

competente, şi să organizeze supravegherea în continuare a depozitelor după sistarea depunerii 

deşeurilor; 

- să depună separat deşeurile şi ambalajele reciclabile, acolo unde există recipiente special destinate 

acestui scop; 

- să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile în afara locurilor destinate acestui scop; 

- să realizeze lucrările de decontaminare şi refacere a mediului deteriorat de deşeuri, impuse de 

autorităţile competente; 

- să suporte costul pagubelor aduse populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor prin gestionarea 

defectuoasă a deşeurilor; 

- să asigure importul şi fabricarea produselor alimentare şi a mărfurilor de larg consum în ambalaje 

reutilizabile şi reciclabile, inofensive pentru mediu, colectarea şi recuperarea ambalajelor proprii sau 

importate, să nu admită ambalarea excesivă. 

 

Din totalitatea factorilor de influenţă a ofertei deşeurilor mai greu pot fi gestionaţi, pe 

termen scurt şi mediu, factorii precum evoluţia demografică, veniturile gospodăriilor casnice, 

structura gospodăriilor casnice pe medii de reşedinţă şi structura activităţilor productive. Prin 

urmare, atenția sporită se cere a fi îndreptară spre influențarea comportamentului 
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consumatorilor şi responsabilității producătorilor în atitudinea lor faţă de generarea 

deșeurilor. Măsurile concrete pe care le recomandăm în acest domeniu sunt prezentate în  

tabelul ce urmează. 

Tabelul 3.22. Măsuri recomandate pentru reducerea ofertei deşeurilor 

La nivel de gospodării casnice: 

1. Reorientarea ecologică a cel puțin 1/4 din panourile publicitare stradale, care ar informa cetățenii 

asupra duratei de viață a diferitor deșeuri (butelii plastice – 500 ani, articole din polisterol – 1000 ani, 

sticlă – 5000 ani, baterii – 8000 ani, șine de cauciuc – nonbiodegradabile), asupra necesității păstrării 

curățeniei în locurile publice și în spațiile acvatice, cu indicarea amenzilor aplicate). 

2. Reducerea deșeurilor de hârtie prin refuzarea publicității plasate în cutiile poștale. Circa 1/3 din 

hârtia imprimată are scopuri publicitare, majoritatea materialelor publicitare ajungând la gunoiște. O 

modalitate ar fi plasarea pe cutiile poștale a unei etichete standardizate, imprimate de Ministerul 

Mediului, sau confecționate individual, cu un conținut de genul ”NU PUB”. Importantă este și 

reducerea numărul de flayere stradale repartizate, care deseori sunt aruncate în drum. 

3. Înlocuirea sacoșelor plastice cu sacoșe biodegradabile în totalitatea rețelelor comerciale. Durata de 

viață a sacoșelor din plastic este 450 ani, în lume fiind anual utilizate 18 mlrd. asemenea sacoșe. Până 

când ambalajul de plastic din rețeaua comercială din Republica Moldova era repartizat gratuit, 

implementarea ambalajului ecologic era problematică. Situația s-a schimbat în 2015, când rețelele 

comerciale au stabilit un preț asupra ambalajelor. Aceasta a determinat posibilitatea de acoperire a 

costurilor de achiziționare a sacoșelor de plastic și substituirea lor cu sacoșe biodegradabile, a căror 

preț este cu doar 7% mai mare decât cel a sacoșelor de plastic. În prezent, în segmentul producerii 

sacoșelor biodegradabile activează circa 20 companii, cele mai mari fiind ”Comecoteh”, ”Sanin”, 

”Provider-Exim”, ”Maxipac Grup”, ”Dionir Exim”, iar rețeaua comercială care a trecut totalmente la 

utilizarea acestor sacoșe este Green Hills Market. 

4. Compostarea domestică a deșeurilor alimentare prin utilizarea echipamentelor care transformă 

deșeurile organice și alimentare în substanțe pentru fertilizarea solurilor. 

5. Sortarea adecvată a deșeurilor pentru reciclarea ulterioară (hârtia este reciclabilă de până la 6 ori, 

aluminiul – de mii de ori, sticla – la infinit).  

6. Orientarea consumatorilor spre efectuarea achizițiilor eco-responsabile: de o calitate mai înaltă, 

consumul lor fiind mai durabil; evitarea cumpărării produselor cu un grad înalt de depreciere morală 

sau programată; posibilitatea înlocuirii produselor nou cumpărate pe produsele anterior deținute (un 

televizor nou pe unul vechi, un geam nou pe unul vechi). 

7. Reutilizarea produselor prin stimularea financiară a deschiderii punctelor de colectare și donare a 

produselor non-alterabile. 

8. Returnarea gratuită a medicamentelor cu termen expirat farmaciștilor care vor avea obligația de a 

le distruge, prin incinerare, utilizând dispozitive speciale, de tip Cyclamed. 

9. Formarea competențelor ecologice, care presupun capacitatea oamenilor de a efectua activități 

economice prietenoase mediului ambiant. Ele ar trebui să includă următoarele capacități: a) 

orientarea în valorile și problemele cu conținut ecologic; b) formularea propriei atitudini față de 

activitatea economică observată sau efectuată, sub aspectul consecințelor pentru calitatea mediului și 

a dezvoltării sustenabile; c) comportament ecologic responsabil; d) difuzarea ideilor dezvoltării 

sustenabile. 

La nivelul unităților economice 

1. Implementarea  principiului „responsabilității lărgite a producătorilor”, care presupune 

minimizarea nu doar a costurilor de producere a bunurilor, dar și a celor de gestiune a deșeurilor 



125 

 

rezultate din bunurile produse. 

2. Impunerea prin lege a unităţilor economice de a declara cantitatea de deşeuri generată şi 

modalităţile de valorificarea, completarea Fişei Agentului Economic (Anexa 7) şi revizuirea integrală 

a Formularelor prezentate BNS. 

3. Impunerea unei fiscalități pe produsele mari generatoare de deșeuri în cazul când există produse 

substituibile cu funcționalitate echivalentă. 

4. Oferirea de finanțări și credite ecologice pentru proiectarea de noi produse, care vor genera mai 

puține deșeuri și vor putea fi reciclate în proporții mai mari. 

5. Promovarea economiei funcționalității – când întreprinderile vând nu produse, ci dreptul de a 

utiliza produse (acordarea în chirie). Aceasta va crea condiții pentru decuplarea creșterii economice 

de producerea deșeurilor. În plus, producătorii vor fi interesați într-o durată mai lungă de viață a 

produselor, în optimizarea utilizării lui, în efectuarea reparațiilor posibile, etc. Propunem organizarea 

de proiecte-pilot pentru determinarea fezabilității practicilor de închiriere în scopul definirii 

sectoarelor pertinente de activitate. 

6. Întocmirea planurilor de reducere a deșeurilor la nivelul fiecărei unități economice. 

La nivelul administraţiilor publice 

1. Efectuarea achiziţiilor publice eco-responsabile (într-un volum rezonabil, reciclabile, eco-

labelizate) 

2. Optimizarea resurselor şi produselor din hârtie prin dematerializarea procedurilor. 

3. Trecerea tuturor agenţilor economici la tarificarea incitativă a deşeurilor, când generatorul lor 

plăteşte taxa pentru colectarea deşeurilor în funcţie de volumul acestora. Această taxă trebuie să 

conţină două părţi: una fixă şi alta variabilă. Partea fixă  a tarifului trebuie să die suficientă pentru 

acoperirea cheltuielilor de gestiune a deşeurilor, ea fiind identică pentru toţi. Partea variabilă se referă 

la depăşirea volumului standard. O asemenea modalitate va încuraja reducerea volumului deşeurilor 

şi va asigura o anumită echitate economico-ecologică, fiind cea mai potrivită pentru mediul rural.  

Sursa: Elaborat de autor 

II. Solicitanţii care manifestă cerere de deşeuri sunt mult mai puţin numeroşi, ei fiind 

reprezentaţi de firmele antrenate în reciclarea deşeurilor.  

În conformitate cu prevederile art. 19 al Legii nr. 1347-XIII din 19.10.1997 privind 

deşeurile de producţie şi menajere, desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor se 

efectuează în baza autorizaţiei de valorificare a deşeurilor, care se eliberează de către Ministerul  

Mediului. Lista întreprinderilor care dispun de autorizaţii pentru desfăşurarea acestor activități se 

prezintă în Anexa 14. 

Cu regret, constatăm că numărul uzinelor şi a întreprinderilor ce se ocupă de colectarea, 

sortarea şi reciclarea deşeurilor este prea mic şi, respectiv, implică un flux modest de deşeuri. Şi 

mai trist este faptul ca nici măcar nu se cunoaște numărul exact al acestora, nemaivorbind de 

cantitatea deșeurilor colectate, prelucrate, reciclate. Sunt aceste deșeuri transformate în materie 

primă secundară? Sunt exportate sau nu? Care este numărul lucrătorilor angajaţi în această 

ramură? Care este cifra de afaceri?  Totuşi, există şi o serie de „bune practici” prezentate în 

Anexa 15. 



126 

 

În cele ce urmează, prin intermediul analizei funcţionale, vom încerca să identificăm 

factorii principali care influenţează cererea de deşeuri. Considerăm că ei sunt următorii: 

„Preţul” valorificării deşeurilor: În Republica Moldova lipsesc stimulente economice 

solide de a reutiliza deşeurile obţinute, de a le comercializa şi de a le valorifica prin reciclare şi 

recuperare, ce reduce posibilităţile de activitate eficientă şi de extindere a firmelor specializate în 

utilizarea deşeurilor. Din moment ce legislaţia naţională, precum şi directivele europene prevăd 

că depozitarea deşeurilor se efectuează contra plată, este important şi corect ca  preţurile stabilite 

pentru evacuarea deşeurilor să asigure acoperirea costurilor determinate de instalarea şi 

exploatarea unei rampe de gunoi, precum şi a costurilor estimative pentru închiderea şi operaţiile 

de post-tratare a rampei. Deşi este prevăzut de lege, în acest sens nu au fost determinate 

procedurile de elaborare a normativelor de depozitare a deşeurilor şi nu s-au  stabilit limitele de 

depozitare a acestora. Nu sînt stabilite preţurile de evacuare unice, care să includă toate costurile 

menţionate. Aceste lacune determină ratarea unor posibile venituri, lipsa de mijloace financiare 

necesare pentru  domeniul dat, precum şi nestimularea  reducerii cantităţii de deşeuri formate 

[182]. 

Mărimea costurilor de tranzacţie. Cumpărătorii de deşeuri reciclabile pot să fie în 

dificultate de a găsi vânzătorii de deşeuri şi vice-versa. De fapt, costurile de căutare sunt comune 

tuturor pieţelor, însă pe pieţele produselor reciclabile ele pot fi deosebit de ridicate. Furnizorii nu 

sunt regrupați nici pe zone geografice, nici pe sectoare de activitate: textilele, produsele din 

papetărie şi plastic reciclabil sunt prezente în toate sectoarele economice, toate regiunile şi toate 

gospodăriile casnice. Totodată, nu este uşor a cunoaşte ex-ante nici cantitatea şi nici timpul când 

elementele reciclabile vor fi disponibile. 

În plus, calitatea materialelor îndreptate spre reciclare poate varia semnificativ, ce poate 

conduce la dificultăți în evaluarea lor şi costuri semnificative de negocieri comerciale. Aceste 

costuri devin şi mai mari dacă deșeurile sunt mixte sau dacă caracteristicile lor nu sunt ușor de 

detectat sau vizualizat. În aceste condiţii fiecare lot de deşeuri devine unul specific, forţând 

cumpărătorii şi vânzătorii să  negocieze un preţ convenabil. 

În ţările OCDE administraţiile pubice încearcă să reducă costurile de căutare prin 

facilitarea stabilirii relaţiilor dintre cumpărătorii şi vânzătorii de deşeuri prin publicarea listelor 

de potenţiali parteneri şi crearea platformelor online, cu informaţii despre preţurile şi tendinţele 

de pe piaţa deşeurilor de hârtie, articole sintetice, butelii din sticlă şi plastic, cutii metalice, 

anvelope vechi, etc. Pentru reducerea costurilor de negociere şi stabilirea unor contracte 
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standardizate se aplică sisteme de clasificare şi omologare, care ajută la transformarea deşeurilor 

eterogene în produse de piaţă. 

Percepţiile consumatorilor faţă de produsele reciclate. Cuvântul „deşeuri” posedă o 

conotaţie negativă şi poate conduce potenţialii clienţi în a asocia produsele reciclabile cu produse 

care pot prezenta riscuri pentru sănătate sau chiar viaţă. Această neîncredere este deseori 

nejustificată, deoarece produsele fabricate din materiale reciclabile trebuie să îndeplinească 

aceleaşi standarde ca şi cele fabricate din materiale originale, ele fiind substituienţi perfecţi. Însă 

în lipsa de informaţii veridice cu privire la siguranţa şi calitatea lor, consumatorii pot fi reticenţi 

în a cumpăra produse fabricate din elemente reciclate şi, ca urmare, deşeurile ar putea să nu fie 

reciclate în măsura necesară. 

În ţările europene statul devine o sursă fiabilă de informare în cazul în care el efectuează 

achiziţii publice a unor produse reciclate. Tot statul poate stabili norme de calitate a produselor 

reciclate şi elibera certificate de calitate pentru ele.  

Calitatea serviciilor de colectare a deşeurilor.  Cu cât colectarea deşeurilor va fi mai 

bine organizată, cu atât mai multe deşeuri pot fi transmise spre reciclare şi recuperare 

întreprinderilor de utilizare a deşeurilor. În Republica Moldova serviciile de colectare şi 

transportare a deşeurilor sunt cu o acoperire parţială: 60-80% pentru localităţile urbane şi 10-

20% pentru localităţile rurale. Şi doar o mică parte din ele ajung la întreprinderile de utilizare a 

deşeurilor. 

La moment, cea mai mare parte de deşeuri municipale colectate revine Î.M. Regia 

„Autosalubritate”. Activitatea de bază a întreprinderii este colectarea şi transportarea deşeurilor 

menajere , prelucrarea şi îngroparea deşeurilor menajere la gunoiştea municipală. Zilnic din oraş 

sunt evacuate de la 4000 pînă la 4500 m3 deşeuri menajere [183]. Pentru îndeplinirea serviciilor 

sunt implicate 96 unităţi de transport. Parcul de maşini se înnoeşte permanent cu autocamioane 

speciale noi de o capacitate mai mare. În oraş sunt instalate peste 10000 containere pentru 

acumularea deşeurilor.  

Însă colectarea separată a deşeurilor menajere nu a devenit încă o practică des întâlnită, 

fapt ce nu permite recuperarea unei cantităţi semnificative de material reciclabil. Menţionăm că 

în pofida derulării proiectului de colectare seletivă a deşeurilor municipale, din cauza 

iresponsabilităţii oamenilor, autorităţile capitalei sunt nevoite să suporte cheltuieli suplimentare, 

deoarece după ce sunt stocate cu ajutorul autospecialelor, deşeurile necesită să fie selectate 

manual pentru că unii oameni aruncă sticla, hârtia şi plasticul într-un singur tomberon. Deşeurile 

colectate selectiv sunt reciclate la mai multe fabrici din ţară. Regia Autosalubritate vinde o tonă 
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de deşeuri din hârtie la preţul de 1.500 de lei, iar pentru o tonă de sticlă şi deşeuri din 

plastic întreprinderea obţine 600 şi respectiv 1.300 de lei [184]. 

În final sunt pierdute cantităţi impunătoare de materie primă secundară şi de resurse 

energetice, fapt care implică ratarea oportunităţilor economice de producere a propriilor surse de 

energie ecologică. 

Şi mai grav este faptul ca odată colectate, deşeurile nu sunt prelucrate şi transformate în 

materie primă secundară la nivel naţional, ci exportate la preţuri şi în condiţii necunoscute, astfel 

încât veniturile obţinute devin profit economic pentru persoanele juridice şi/sau fizice dar nu şi 

pentru economia Republicii Moldova. 

Disponibilitatea eco-tehnologiilor. Potrivit studiului “Analiza pieţei instrumentelor 

financiare pentru facilitarea tehnologiilor ecologice”, doar 6,6 % din beneficiarii /instituţiile 

/persoanele juridice participante la studiu au folosit tehnologii de management al deşeurilor. O 

asemenea pondere redusă este determinată de o serie de constrângeri: preţuri înalte; eco-

tehnologiile nu sunt o prioritate de finanţare din partea bugetului de stat;  calitatea redusă a 

peletelor – biomasa; instruirea proastă a personalului tehnic; lipsa laboratoarelor ecologice 

mobile; numărul redus de inspectori ecologici; lipsa unei distribuţii clare a responsabilităţilor 

instituţiilor de mediu; birocraţie în comercializarea eco-tehnologiilor; numărul redus de 

mecanisme de finanţare; educaţia ecologică a populaţiei; lipsa de informaţie; interese politice şi 

geopolitice. Furnizorii soluţiilor de eco-tehnologie din Republica Moldova identifică drept o 

barieră în implementarea eco-tehnologiilor şi puterea de cumpărare scăzută a agenţilor 

economici. 

Ca urmare, cererea de deşeuri, estimată  în jurul valorii de 15-20% în localităţile urbane, 

este net inferioară ofertei deşeurilor, ce provoacă decalaje cu impact asupra mediului, sănătăţii 

populaţiei, posibilităţilor de dezvoltare economică şi creării a noi locuri de muncă [185, p.7]. 

Considerăm că pe termen scurt şi mediu pot fi influenţaţi toţi factorii cererii, recomandările 

autorului fiind expuse în tabelul 3.23. 

Tabelul 3.23. Măsuri recomandate de creştere a cererii de deşeuri 

În domeniul reciclării deşeurilor 

1. Crearea stimulentelor de preţ care ar asigura creşterea gradului de reciclare a deşeurilor. 

2. Reducerea mărimii costurilor de tranzacţii prin crearea platformelor online pentru potenţialii 

parteneri, prin aplicarea sistemelor de clasificare şi omologare care ajută la transformarea deşeurilor 

eterogene în produse de piaţă. 

3. Efectuarea achiziţiilor publice a produselor reciclate în vederea susţinerii întreprinderilor private 

specializate în reciclarea deşeurilor şi insuflării încrederii populaţiei în produsele reciclate. 

4. Crearea unui parteneriat public-privat între toţi participanţii la acţiunile de gestiune a deşeurilor. 
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5. Asigurarea finanţării din surse naţionale şi a donatorilor străini pentru crearea şi importul de eco-

tehnologii. 

6. Destimularea exportului de deşeuri în vederea reciclării lor pe teritoriul naţional.  

În domeniul instituţional  

1. Aprobarea în lectură finală a Proiectului de lege privind deşeurile. Este foarte important ca noua 

lege să nu limiteze dezvoltarea pieţei deşeurilor prin impunerea unor condiţii de autorizare excesive şi 

interzicerea tranzacţiilor unor tipuri de deşeuri reciclabile. 

2. Elaborarea unui Cod ecologic, care ar atribui problemei deşeurilor un caracter sistemic de abordare 

şi reglementare. 

3. Ministerul Mediului în comun cu Ministerul Economiei ar urma să elaboreze un Plan  strategic de 

activitate în domeniu, identificând scopurile, strategiile, indicatorii succesului cît şi activităţile de 

bază care necesită a fi întreprinse. 

4. Implicarea mai activă a APL în gestionarea deşeurilor. 

Sursa: Elaborat de autor 

Orice piaţă contemporană este reglementată de către stat. Piaţa deşeurilor nu prezintă 

excepţie, organele de reglementare a pieţei gestiunii deşeurilor fiind următoarele: Parlamentul şi 

Guvernul; Ministerul Mediului; Inspectoratul Ecologic de Stat; Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Construcţiilor; Ministerul Economiei; Ministerul Sănătăţii şi Serviciul sanitaro-epidemiologic; 

administraţiile publice locale. 

Tabelul 3.24. Atribuţiile organelor de reglementare a pieţei deşeurilor 

Atribuţiile Parlamentului şi a Guvernului în domeniul protecţiei mediului şi gestionării deşeurilor sunt 

stipulate în Legea privind protecţia mediului înconjurător şi Legea privind deşeurile de producţie şi 

menajere. 

Ministerul Mediului reprezintă administraţia centrală care elaborează şi promovează politica de stat în 

domeniul gestionării deşeurilor. Lui îi revine rolul de monitoring al calităţii componentelor de mediu, 

asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi reglementarea folosirii resurselor naturale. 

Inspectoratul Ecologic de Stat efectuează monitorizarea respectării de către ceilalţi actori ai pieţei a 

legilor şi actelor normative ce ţin de protecţia mediului înconjurător, inclusiv gestiunea deşeurilor. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) elaborează scheme generale de amplasare a 

rampelor de depozitare a deşeurilor.  

Ministerul Economiei asigură implementarea conceptului de economie verde. Asigură mecanismul inter-

ministerial de coordonare a implementării prevederilor privind promovarea dezvoltării durabile şi 

economiei verzi:  Ordinul comun dintre Ministerul Economiei şi Ministerul Mediului „Cu privire 

la crearea Grupul de lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei 

verzi”. 

Ministerul Sănătăţii exercită   atribuţiile ce ţin de supravegherea respectării cerinţelor sanitaro-

epidemiologice în domeniul gestionării deşeurilor, exercitate prin intermediul structurilor Serviciului 

sanitaro-epidemiologic de stat. 

Administraţiilor publice locale le revine rolul principal în administrarea deşeurilor la nivel local, iar 

rezultatele depind în mare măsură de capacitatea acestora de a organiza lucrul, precum şi de modalitatea 

de implicare a agenţilor economici şi a societăţii în acumularea resurselor financiare. 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [182] 

http://www.mec.gov.md/sites/default/files/document/common_order_eap_green.pdf
http://www.mec.gov.md/sites/default/files/document/common_order_eap_green.pdf
http://www.mec.gov.md/sites/default/files/document/common_order_eap_green.pdf


130 

 

Interacţiunea organelor de reglementare care ar exista pe piaţa deşeurilor poate fi 

reprezentată în felul următor: 

Parlament Guvernul

Ministerul 

Mediului

Ministerul Sănătății,

Serviciul Sanitaro 

Epidemiologic

Ministerul Economiei, 

MDRC

IES

APL

Persoane fizice 

și 

juridice

DEȘEURI

Biroul 

Național de 

Statistică

 

Fig. 3.24. Interacţiunea actorilor implicaţi în gestiunea şi evidenţa deşeurilor. 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [182] 

Piaţa de produse reciclabile este o nişă de dezvoltare garantată şi de succes la nivel 

economic. Conform Strategiei de mediu a Republicii Moldova pentru anii 2014 – 2023, 

beneficiul economic pe termen lung care poate fi obţinut în rezultatul implementării măsurilor de 

gestionare a deşeurilor poate fi între 0,98% şi 1,43% din PIB. Reieşind din cele trei documente 

cheie, analizate de autorul tezei în problematica discutată, se prognozează o creştere cu 20 % a 

ratei de reciclare până în anul 2023, ceea ce înseamnă că în următorii 8 ani aproape 30% din 

totalul deşeurilor produse urmează a fi reciclate şi reutilizate. Totodată, se estimează că cota de 

reutilizare, reciclare sau recuperare a deşeurilor va creşte de la 165 mii tone în 2015 la 1520 mii 

tone în 2020 şi 1850 mii tone în 2027. Informaţii mai ample cu referire la tendinţele gestionării 

deşeurilor pentru perioada 2013-2027 se prezintă în Anexa 16.  

  

3.4. Concluzii la capitolul 3 

1. Analiza experienţei mondiale şi europene a permis evidenţierea a 5 categorii principale 

de instrumente de politici de mediu: instrumente de reglementare juridică, tehnică, 

administrativă, economică şi de suport financiar. 

2. Efectuând sinteza în baza unui vast material factologic, autorul tezei a grupat totalitatea 

instrumentelor de reglementare economică a politicii de mediu în 2 categorii: 

I.Instrumente economice bazate pe preț: Instrumente negative (Plăţi pentru servicii de mediu, 

taxe) și Instrumente pozitive ( Subvenţii) 

II. Instrumente economice bazate pe cantitate: Cote de emisii comercializate(European Emission 

Trading System) și Compensaţii obligatorii(Carbon Offset Scheme). 
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 Din totalitatea lor în Republica Moldova se operează doar cu plăți pentru poluare, taxele 

şi subvenţiile de mediu, cu finanţări de programe ecologice şi se discută despre aplicarea 

achiziţiilor publice verzi. 

 3. În clasamentul ţărilor după Indicele Dezvoltării Durabile 2014, bazat pe 3 dimensiuni 

(bunăstarea socială, bunăstarea mediului şi bunăstarea economică), cel mai mic scor al 

Republicii Moldova este înregistrat la dimensiunea „bunăstarea mediului” – locul 59 din 151. 

Este o poziţie mai bună faţă de Ucraina, însă mai rea faţă de România. 

4. Încadrarea indicatorilor dimensiunii de mediu (biodiversitatea, resurse acvatice 

regenerabile, consumul de resurse, consumul de energie, economii de energie, emisii cu efect de 

seră şi energie regenerabilă) în modelul P-S-R (presiune-stare-răspuns) a permis evidenţierea 

instrumentelor de reglementare care ar putea ameliora starea acestor indicatori. 

5. Analiza SWOT a permis evidenţierea punctelor forte, slabe, oportunităţilor şi a 

pericolelor de mediu cu care se confruntă, actualmente, Republica Moldova. Autorul tezei 

consideră ca scop al politicii de mediu, crearea unei pieţe funcţionale a serviciilor de gestiune a 

deşeurilor. 

6. În baza analizei funcţionale au fost determinaţi ofertanţii (generatorii) de deşeuri şi 

identificaţi factorii de influenţă a ofertei de deşeuri: preţul generării deşeurilor, evoluţia 

demografică, veniturile gospodăriilor casnice, structura gospodăriilor casnice pe medii de 

reşedinţă, structura activităţilor productive şi responsabilitatea producătorilor. 

7. Analiza funcţională a solicitanţilor de deşeuri a permis identificarea factorilor care 

influenţează cererea de deşeuri şi de produse reciclabile: preţul valorificării deşeurilor, mărimea 

costurilor de tranzacţie, percepţiile consumatorilor faţă de produsele reciclate, calitatea 

serviciilor de colectare a deşeurilor, disponibilitatea eco-tehnologiilor. 

8. Preîntâmpinarea formării deșeurilor este punctul de pornire în ierarhia gradualităților 

de gestiune a deșeurilor, ideea centrală fiind că ”cel mai bun deșeu este cel inexistent”. Pornind 

de la posibilitățile financiare reduse și de la specificitățile de comportament, au fost înaintate de 

către autor recomandări exacte şi modalități de preîntâmpinare și reducere a deșeurilor la nivel 

de gospodării casnice, la nivelul unităților economice, la nivelul administraţiilor publice. 

9. Reieşind din situaţia instabilă şi incertă în domeniul valorificării deşeurilor şi lipsa 

beneficiilor economice înregistrate în această direcţie, autorul tezei identifică aplicarea 

economiei circulare drept o nişă economică importantă la nivel naţional. Prin urmare, orice deşeu 

reprezintă o resursă şi necesită a fi colectat şi reciclat corespunzător.    
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI  

   

 În urma obiectivelor stabilite şi cercetării efectuate a fost soluţionată problema ştiinţifică 

de încadrare a problemelor ecologice în câmpul de cercetare a teoriei economice prin intermediul 

unei noi abordări teoretice, prin aplicarea unor indicatori statistici specifici şi prin selectarea 

instrumentelor economice de reglementare ecologică, ce creează premise pentru dezvoltarea 

sustenabilă a Republicii Moldova. Ca rezultate a soluţionării acestei probleme autorul tezei a 

formulat o serie de concluzii şi recomandări generale.  

 

 Concluzii generale: 

1. Problematica ecologică, ca obiect de cercetare economică, se prezintă, actualmente, sub 

forma unor concepte eterodoxe, care necesită şi pot fi structurate într-o nouă abordare teoretică 

distinctă, pe care autorul tezei a numit-o „abordare econologică”. În cadrul ei au fost încadrate 

concepţii precum economia ecologică, dezvoltarea durabilă, economia circulară, economia verde 

şi economia albastră. 

2. Spre deosebire de abordarea economică tradiţională, noua abordare econologică are drept 

scop determinarea scalei optimale de activitate în vederea atingerii optimului antropocentric, 

drept prioritate - asigurarea sustenabilităţii dezvoltării umane, fiind focusată pe termen mediu, 

lung şi foarte lung”. 

3. Starea mediului ambiant, reflectată în indicatori compoziţi, demonstrează amplificarea 

crizei ecologice. Conform Raportului Planeta Vie 2014, amprenta ecologică formată denotă 

necesitatea a 1,5 planete la nivel global şi a 2,2 ţări ca Republica Moldova pentru producerea 

tuturor bunurilor necesare satisfacerii nevoilor actuale ale populaţiei Terrei şi, respectiv, a 

populaţiei autohtone. Datele prezentate în Raportul Indicele Dezvoltării Durabile a Societăţii 

2014 indică, la nivel global, o creştere a „bunăstării economice” şi „bunăstării sociale” şi o 

reducere a „bunăstării mediului. Raportul Indicele Performanţei de Mediu 2014 permite 

evidenţierea celor mai vulnerabile domenii ale politicii ecologice – epurarea apelor uzate, 

reglementarea utilizării pesticidelor, despădurirea şi reducerea biodiversităţii. 

4. Evidenţa statistică naţională a datelor cu privire la mediu este, în mare măsură, în 

discordanţă cu statistica OCDE. Lipsesc date cu privire la productivitatea resurselor, la eco-

tehnologii şi eco-inovaţii, la bunuri şi servicii de mediu. Lacune substanţiale există în evidenţa 

statistică a deşeurilor şi a reciclării lor (prezenţa eronată a datelor, lipsa raportării din partea unor 

administraţii publice locale şi a unităţilor economice specializate). 
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5. Starea existentă a mediului şi evidenţa ei statistică denotă necesitatea efectuării unei 

tranziţii ecologice în Republica Moldova: de la modelul linear de utilizare a resurselor naturale 

(extragere – fabricare – consum – deşeuri) la un model circular (extragere – fabricare – consum – 

deşeuri – reciclare – resurse – fabricare, etc.), bazat pe 4R: reducere (a consumului de resurse), 

reutilizare (a produselor), reciclare (a deşeurilor), reocupare (locuri de muncă non-

delocalizabile). Rolul statului în acest proces este de informare a agenţilor economici privind 

costurile degradării mediului ambiant şi promovarea politicii de mediu prin crearea stimulentelor 

economice de reglementare ecologică. 

6. Totalitatea instrumentelor economice de reglementare ecologică poate fi grupat în 2 

categorii: a) Instrumente economice bazate pe preț - instrumente negative (plăţi pentru servicii 

de mediu, taxe) și instrumente pozitive ( subvenţii) şi b) Instrumente economice bazate pe 

cantitate - cote de emisii comercializate și compensaţii obligatorii. Din totalitatea lor în 

Republica Moldova se operează doar cu plăți pentru poluare, taxe şi subvenţii de mediu, cu 

finanţări de programe ecologice şi se discută despre aplicarea achiziţiilor publice verzi. 

8. Încadrarea indicatorilor dimensiunii de mediu (biodiversitatea, resurse acvatice 

regenerabile, consumul de resurse, consumul de energie, economii de energie, emisii cu efect de 

seră şi energie regenerabilă) în modelul P-S-R a permis evidenţierea instrumentelor de 

reglementare care ar putea ameliora starea acestor indicatori. 

9. Pornind de la rolul utilizării deşeurilor în modelul economic circular şi analizând 

documentele oficiale de referinţă, autorul tezei a ajuns la concluzia că primordială este crearea 

unei pieţe funcţionale a serviciilor de gestiune a deşeurilor şi nu dezvoltarea infrastructurii 

gestionării acestora, ultima fiind doar o componentă în mecanismul de funcţionare a pieţei 

deşeurilor. 

10.  Ofertanţi, sau generatorii de deşeuri sunt gospodăriile casnice, entităţile economice, 

administraţiile publice şi centrele de asistenţă medicală, factori determinanţi ai ofertei de deşeuri 

fiind: preţul generării deşeurilor, evoluţia demografică, veniturile gospodăriilor casnice, structura 

gospodăriilor casnice pe medii de reşedinţă, structura activităţilor productive şi responsabilitatea 

producătorilor. 

11. Solicitanţi de deşeuri sunt firmele antrenate în reciclarea deşeurilor şi persoanele fizice 

preocupate de colectarea şi valorificarea deşeurilor, factori de influenţă a cererii de deşeuri fiind: 

preţul valorificării deşeurilor, mărimea costurilor de tranzacţie, percepţiile consumatorilor faţă de 

produsele reciclate, calitatea serviciilor de colectare a deşeurilor, disponibilitatea eco-

tehnologiilor. 
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 Recomandări generale: 

1. Deşi Republica Moldova înregistrează o valoare relativ mică pentru amprenta ecologică, 

ea rămâne a fi un debitor ecologic. Pentru a evidenţia „locurile înguste” în starea mediului 

autohton şi a efectua reglementarea ecologică adecvată, autorul tezei recomandă un set din 16 

indicatori cu conţinut economico-ecologici, structuraţi pe 5 domenii: 1. Producţie şi consum 

durabil; 2. Eco-activităţi; 3. Ocupare şi formare ecologică; 4. Eco-investiţii şi eco-inovaţii; 5. 

Fiscalitate ecologică. 

2. Lipsa datelor cu privire la productivitatea resurselor naturale în Republica Moldova a 

determinat recomandarea modului în care poate fi ea evaluată, calculele efectuate de autorul 

tezei indicând cifra de 0,42 euro/kg, ce plasează Republica Moldova pe ultimele locuri în 

clasamentul european la acest capitol, media UE fiind de 2 euro/kg. 

3. Analiza statisticii deşeurilor la nivel naţional a scos în evidenţă o serie de deficienţe, 

remedierea cărora presupune completarea statisticii naţionale cu date referitoare la deşeurile din 

plastic, deşeurile din echipamente electronice şi electrocasnice (DEEE) şi deşeurile din baterii şi 

acumulatori uzaţi; implicarea mai serioasă din partea Inspecţiilor ecologice care periodic ar 

trebuie să ofere platforme de dialog între organele competente şi agenţii economici privind 

practicile de evidenţă şi gestiune a deşeurilor. 

4. Pentru preîntâmpinarea şi reducerea volumului de deşeuri, autorul tezei recomandă: 

a) la nivel de gospodării casnice: reorientarea ecologică a cel puţin 20% din panourile 

publicitare; refuzarea publicităţii pe suport de hârtie plasate în cutiile poştale; înlocuirea 

sacoşelor plastice cu sacoşe biodegradabile în totalitatea reţelelor comerciale; compostarea 

domestică a deşeurilor alimentare; orientarea consumatorilor spre efectuarea achiziţiilor eco-

responsabile; reutilizarea produselor prin stimularea financiară a deschiderii punctelor de 

colectare şi donare a produselor non-alterabile; returnarea gratuită a medicamentelor cu termen 

expirat farmaciştilor; formarea şi dezvoltarea competenţelor ecologice la toate nivelele şi formele 

de instruire. 

b) la nivelul unităţilor economice: implementarea principiului responsabilităţii lărgite a 

producătorilor; impunerea unei fiscalităţi pe produsele mari generatoare de deşeuri în cazul în 

care există produse substituibile cu funcţionalitate echivalentă; oferirea de finanţări şi credite 

ecologice pentru proiectarea de noi produse, care vor genera mai puţine deşeuri şi vor putea fi 

reciclate în proporţii mai mari; promovarea economiei funcţionalităţii; întocmirea planurilor de 

reducere a deşeurilor la nivelul fiecărei unităţi economice. 
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c) la nivelul administraţiilor publice: efectuarea achiziţiilor publice eco-responsabile; 

optimizarea resurselor şi produselor din hârtie prin dematerializarea procedurilor; trecerea 

tuturor agenţilor economici la tarificarea incitativă a deşeurilor. 

5. În domeniul reciclării deşeurilor sunt recomandate următoarele acţiuni: crearea 

stimulentelor de preţ care ar asigura creşterea gradului de reciclare a deşeurilor; reducerea 

mărimii costurilor de tranzacţie; efectuarea achiziţiilor publice reciclate; crearea parteneriatului 

public-privat între toţi participanţii la acţiunile de gestiune a deşeurilor; asigurarea finanţării din 

surse naţionale şi a donatorilor străini pentru crearea şi importul de eco-tehnologii; destimularea 

exportului de deşeuri în vederea reciclării lor pe teritoriul naţional. 

6. Recomandările autorului în domeniul instituţional presupun: elaborarea de către 

Ministerul Mediului şi Ministerul Economiei a unui Plan strategic de activitate în domeniul 

promovării politicii de mediu; elaborarea unui Plan Naţional de gestiune a deşeurilor care ar 

definitiva măsurile concrete de realizare a Strategiei de gestionare a deşeurilor pentru anii 2013-

2027; aprobarea în lectură finală a Proiectului de lege privind deşeurile; implicarea mai activă a 

APL în gestionarea deşeurilor. 
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  ANEXE  
Anexa 1. Principalele acte normative care stau la baza asigurării securităţii ecologice în 

Republica Moldova 

- Legea nr. 1515-XII din 16.05.93 privind protecţia mediului înconjurător. Această lege 

vizează în mod direct securitatea ecologică a populaţiei, utilizarea raţională a resurselor 

naturale, precum şi conservarea naturii şi protecţia mediului. 

- Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna, 

19 septembrie 1997), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 

1993; 

- Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context 

transfrontier (Espoo, 25 februarie 1991), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1546-

XII din 23 iunie 1993; 

- Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 

1992), ratificată prin hotărârea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 1993; 

- Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor 

internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1546-

XII din 23 iunie 1993; 

- Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992), ratificată prin 

Hotărârea Parlamentului Nr. 457-XIII din 16 martie 1995; 

- Convenţia cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice CCNUSC (Rio de 

Janeiro, 12 iunie 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 404-XII din 12 iunie 

1995; 

- Convenţia privind poluarea transfrontieră a aerului la distanţe mari (Geneva, 13 noiembrie 

1979), ratificată prin hotărârea Parlamentului Nr. 399-XIII din 9 iulie 1995; 

- Convenţia privind protecţia stratului de ozon (Viena, 23 martie 1995), Protocolul de la 

Montreal referitor la substanţele ce distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1979), 

ratificată prin Hotărârea parlamentului Nr. 966-XII din 27 iulie 1996; 

- Convenţia privind controlul asupra transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase şi 

neutralizarea lor (Basel, 22 martie 1989), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1599-

XIII din 10 martie 1998; 

- Convenţia naţiunilor Unite privind combaterea deşertificării în ţările afectate de secetă, 

ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 257-XIV din 24 decembrie 1998; 

- Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea 

(Sofia, 26 iunie 1994), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 323-XIV din 17 martie 

1999; 

- Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul adoptării 

deciziilor şi accesul la justiţie privind problemele de mediu (Aarhus, 29 iunie 1998), 

ratificată prin Hotărârea  Parlamentului Nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999; 

- Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al 

păsărilor acvatice (Ramsar, 1971), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 504-XIV din 

14 iulie 1999; 

- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 1979), 

Acordul privind conservarea liliecilor din Europa şi Acordul privind conservarea păsărilor 

migratoare de apă african-euro-asiatice, ratificate prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1244 -

XIV din 28 septembrie, 2000; 

- Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 

dispariţie (CITES), (Washington, 03 martie 1973), ratificată prin Hotărârea Parlamentului 

Nr.1246 -XIV din 28 septembrie, 2000; 
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- Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, (Stockholm, 23 mai2001), ratificată prin 

Legea Nr.40 -XV din 19 februarie, 2004.Convenţia privind peisajul european (Florenţa, 

Italia 20 octombrie 2000) ratificată prin Hătărîrea Parlamentului Nr. 536 – XV din 12 

octombrie 2001; 

- Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt în cunoştinţa de cauză 

aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului 

internaţional (Rotterdam, Olanda, 10 septembrie 1998) ratificată prin Hotărîrea 

Parlamentului Nr. 389 – XV din 25 noiembrie 2004. 

- Codul funciar, nr. 828-XII din 25 decembrie 1991; 

- Codul subsolului, nr.1511-XII din 15 iunie 1993; 

- Codul apelor, nr.1532-XII din 22 iunie 1993; 

- Codul silvic, nr.887-XIII din 21 iunie 1996; 

- Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr.1515-XII din 16 iunie 1993; 

- Legea regnului animal, nr.439-XIII din 27 aprilie 1995; 

- Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, râurilor şi bazinelor de apă, 

nr.440-XIII din 27 aprilie 1995; 

- Legea cu privire la resursele materiale secundare, nr787-XIII din 26 martie 1996; 

- Legea privind principiile urbanismului şi amenajarea teritoriului, nr.835-XIII din 17 mai 

1996; 

- Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, 

nr.851-XIII din 29 mai 1996 ; 

- Legea cu privire la resursele naturale, nr.1102-XIII din 6 februarie 1997; 

- Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive, nr.1236-XIII din 3 iulie 

1997; 

- Legea privind protecţia aerului atmosferic, nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997; 

- Legea cu privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară, nr. 1440-XIII din 24 decembrie 

1997; 

- Legea privind deşeurile de producţie şi menajere, nr. 1347-XIII din 09 octombrie 1997; 

- Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică, nr. 1536-XIII din 25 februarie 1998 ; 

- Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia mediului înconjurător, 

nr.1539-XIII 25 februarie 1998; 

- Legea privind plata pentru poluarea mediului, nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998; 

- Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat 1538-XIII din 25 februarie 1998; 

- Legea cu privire la apa potabilă, nr. 272-XIV din 10 februarie 1999; 

- Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate Nr.332-XIV din 26 

martie 1999; 

- Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, nr.591-XIV din 23 

septembrie 1999; 

- Legea privind tratatele internaţionale ale RM nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999; 

- Legea cu privire la protecţia plantelor, nr.612-XIV din 01 octombrie 1999; 

- Legea nucului, nr.658-XIV din 29 octombrie 1999; 

- Legea turismului, Nr.798-XIV din 11 februarie 2000; 

- Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, nr. 803-XIV din 

11 februarie 2000; 

- Legea privind terenurile proprietatea publică şi delimitarea lor, nr.981-XIV din 11 mai 

2000;  

- Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, nr.1041-XIV din 15 

iunie 2000; 

- Legea privind conservarea energiei, nr. 1136-XIV din 13 iulie 2000; 
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- Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11 mai 2000; 

- Legea privind securitatea biologică Nr. 755-XV din 21 decembrie 2001; 

- Legea pentru ratificarea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi şi a Protocolului 

privind metalele grele, nr. 1018-XV din 25 aprilie 2002; 

- Legea pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind securitatea biologică, 

nr.1381-XV din 11 octombrie 2002; 

- Legea pentru aderarea RM la Protocolul de la Kyoto, nr 29-XV din 13 februarie 2003. 

Programe şi strategii 

6. Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către transportul auto (2001) 

7. Programul Naţional de Acţiuni pentru combaterea deşertificării (2000) 

8. Programul de dezvoltare durabilă a agriculturii (2001) 

9. Programul naţional de acţiune pentru sănătate în relaţie cu mediul (2001) 

10. Programul Naţional de valorificare a deşeurilor (2000) 

11. Planul Naţional de acţiuni în domeniul protecţiei mediului (1996) 

12. Programul Naţional Strategic de Acţiuni în domeniul protecţiei mediului în Republica 

Moldova (1995) 

13. Strategia naţională şi Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice 

(2001) 

14. Strategia naţională în domeniul conservării şi utilizării durabile a resurselor naturale 

(2002) 

15. Strategia dezvoltării durabile a fondului forestier (2001) 

16. Strategia finanţării protecţiei mediului (2000) 

17. Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă „Moldova 21” (2000) 

 

Sursa: [186] 
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Anexa 2. Cele mai importante conferinţe internaţionale pe tematica securităţii ecologice 

Conferinţe 

internaţionale 

Caracteristici de bază 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţa de 

la Stockholm 

(1972) 

S-a desfăşurat sub lozinca „Un singur Pământ” şi a avut drept scop îmbinarea 

dezvoltării economice cu protecţia mediului natural, determinând apariţia termenului 

de „eco-dezvoltare”, orientat spre: controlul asupra consumului de resurse; utilizarea 

de tehnologii nepoluante şi controlul reziduurilor toxice; redirecţionarea corectă a 

activităţilor economice; adaptarea consumului la constrângerile sociale şi de mediu, 

inclusiv regândirea raportului nevoi/cerere. În urma conferinţei au rezultat [187]: 

1. Declaraţia de la Stockholm asupra mediului cu 27 principii. A fost promovată ideea 

unităţii dintre protecţia mediului şi drepturile omului. 

2. Planul de Acţiune pentru Mediul Uman cu 109 recomandări, divizate pe 3 

componente: programul pentru evaluarea mediului global, activităţi pentru 

managementul mediului şi măsuri de sprijin. 

3. Fondul voluntar pentru Mediu. 

Consecinţe ale conferinţei a fost semnarea unor convenţii internaţionale de o 

importanţă majoră pentru diferite sectoare ale mediului. Astfel, pentru poluarea aerului 

a fost semnată Convenţia pentru poluarea atmosferică transfrontalieră (1979), 

Protocoalele pentru emisiile de sulf (1987) şi azot (1988). Pentru protejarea stratului 

de ozon au fost semnate Convenţia de la Viena (1985), Protocolul de la Montreal 

(1987) şi de la Londra (1990). Pentru apele continentale ONU a lansat Deceniul apelor 

dulci şi au fost semnate Convenţia pentru poluarea transfrontalieră a râurilor şi 

lacurilor (1992) şi Convenţia privind dreptul mărilor (1980). Pentru deşeuri s-a 

semnat Convenţia de la Basel privind transportul transfrontalier al deşeurilor  ( 

1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul 

Brundtland 

 (1987) 

În 1983 ONU a instituit Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare, pentru a 

realiza o cercetare complexă şi a prezenta un raport detaliat. Pusă sub conducerea dnei 

Gro Brutland, ministru extern al Norvegiei, comisia a realizat un raport sub numele de 

Our common future, cunoscut mai mult sub numele de Raportul Brundtland, care a 

iniţiat conceptul de dezvoltare durabilă  

Elementul de noutate al raportului se referea la corelarea a două dimensiuni, 

percepute până atunci ca fiind autonome: protecţia mediului înconjurător, văzută ca o 

problemă determinată de industrializare, şi problema dezvoltării economice a ţărilor 

subdezvoltate. Astfel, conform raportului,  creşterea se cere a fi gestionată în aşa mod, 

încât să presupună un nivel scăzut al consumului de energie în ţările dezvoltate şi o 

satisfacere mai bună a nevoilor de bază în ţările în dezvoltare (nevoia de curent 

electric, apă curată, igienă şi îmbunătăţirea sănătăţii publice) [188].  

Totodată, Raportul Brundtland a acordat o atenţie sporită unor aspecte tehnice. 

A fost menţionat că pentru a putea păstra mediul natural se cer a fi căutate şi dezvoltate 

noi modele de producere în industrie şi agricultură, noi metode şi surse de producere a 

energiei. Alegerea tehnologiei, precum şi controlul strict al factorilor cu risc de poluare 

şi risipă au fost recunoscute ca obiective prioritare ale modelului de dezvoltare 

durabilă.  

Raportul s-a încheiat cu un capitol în care erau indicate schimbările legale şi 

instituţionale ale conceptului de dezvoltare durabilă necesare a fi transpuse în practică. 

S-a menţionat, că preocupările legate de mediu se cer a fi integrate în practicile 

ministerelor, agenţiilor şi comisiilor legislative preocupate de politicile economice şi 

de planificare. Prin urmare, Raportul Brundtland a promovat o abordare integrată a 

dezvoltării, rolul prioritar revenind măsurilor preventive şi anticipative, fără a neglija 

măsurile corective imediate. 

 

 

 

În cadrul ei s-a convenit asupra aplicării conceptului de dezvoltare durabilă, 

rezultatele dezbaterilor fiind  reflectate în următoarele documente: 

1. Declaraţia de la Rio, supranumită Carta Terrei, cu 27 de principii, dintre care: 
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Conferinţa de 

la Rio de 

Janeiro (1992) 

creşterea economică este dependentă de sistemele ecologice; protejarea sistemelor 

ecologice şi dezvoltarea durabilă reprezintă în ultimă instanţă o autoprotecţie ce 

asigură supravieţuirea speciei umane pe termen lung; activităţile economice trebuie să 

satisfacă cerinţele generaţiilor prezente fără a compromite posibilitatea generaţiilor 

viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi; răspunderea contravenţională, materială 

sau penală, dar şi înlăturarea prejudiciului produs, trebuie să asigure reconstrucţia 

ecologică; datoria statelor de a institui un regim permanent de supraveghere a 

externalităţilor în afara jurisdicţiei naţionale şi de a răspunde în corespundere cu 

principiul „poluatorul plăteşte” [189]:  

2. Planul de acţiune Agenda 21 a stabilit perioadele, obiectivele, costurile estimative, 

modalităţile de acţiune şi responsabilităţile ce revin statelor statelor în problemele de 

mediu [190]. El s-a axat pe 4 direcţii majore: eradicarea sărăciei; modificarea 

modelelor neviabile de consum şi producţie; resursele naturale şi ecosistemele; 

globalizare şi sănătate. 

3. Convenţia-cadru privind schimbările climatice a avut ca obiectiv stabilizarea 

concentraţiilor de gaze termoactive în atmosferă la un nivel care ar împiedica 

interferenţa antropogenă periculoasă pentru climă (la nivelul anului 1990). Însă prin 

proclamarea responsabilităţii comune, dar diferenţiate a părţilor contractante s-a 

renunţat la principiul egalităţii şi responsabilităţii între state, ce o generat, ulterior, 

acţiuni de rezistenţă. 

4. Convenţia asupra biodiversităţii a prevăzut măsuri pentru protejarea ecosistemelor 

prin stabilirea zonelor protejate, prin utilizarea resurselor genetice, inclusiv asigurarea 

transferului de tehnologii biologice din ţările dezvoltate în cele în dezvoltare. 

Deci, spre deosebire de Conferinţa mondială de la Stockholm, care s-a axat pe 

problematica mediului, Conferinţa mondială de la Rio s-a axat pe dezvoltarea durabilă. 

Dacă la Stockholm s-a presupus că mediul nu poate fi conceput fără dezvoltare, la Rio 

s-a ajuns la concluzia că dezvoltarea durabilă nu poate fi concepută fără un mediu de 

calitate. O noutate importantă a fost şi ideea participării organizaţiilor 

nonguvernamentale şi a grupurilor sociale la acţiuni cu conţinut ecologic. Totodată, în 

multe state s-au înfiinţat comisii naţionale pentru dezvoltarea durabilă şi s-au întocmit 

strategii pentru dezvoltarea durabilă. 

 

 

 

Summit-ul de 

la 

Johannesburg 

(2002) 

A avut ca principale rezultate: 

1. Declaraţia de la Iohannesburg, prin care a fost asumată responsabilitatea colectivă 

pentru întărirea celor 3 piloni ai dezvoltării durabile: dezvoltarea economică, 

dezvoltarea socială şi protecţia mediului la nivel local, naţional, regional şi global.  

2. Planul de acţiuni, care a vizat continuarea procesului de implementare a 

obiectivelor dezvoltării durabile, stabilite în Agenda 21, şi a adăugat obiective cuprinse 

în Declaraţia Mileniului (2000) şi în acordurile internaţionale încheiate sub egida ONU 

în perioada 1992-2002. 

Deşi puternic mediatizat, Summit-ul de la Johannesburg nu a reuşit să adopte măsuri 

obligatorii, ci s-a rezumat la adoptarea unor documente cu caracter declarativ. 

Cercurile ecologiste radicale au menţionat chiar o anumită deturnare a conceptului 

dezvoltării durabile de la scopurile afişate. 

 

 

 

Conferinţa de 

la Bruxelles  

(2007) 

A prezentat direcţii de acţiune pentru construirea instrumentelor statistice necesare 

obţinerii indicatorilor integraţi “economie-mediu”, manifestându-se totodată un sprijin 

puternic din partea decidenţilor politici, al  experţilor şi al societăţii civile pentru 

implementarea acestora. În alocaţiunea sa, Preşedintele Comisiei Europene, J. M. 

Barroso a menţionat popularitatea PIB-ului în calitate de indicator important de 

măsurare a avuţiei unei naţiuni, dar nu şi a bunăstării acesteia., deoarece el nu ia în 

calcul provocările actuale precum schimbările climatice, sănătatea publică şi mediul 

ambiant. Ca urmare, nu se poate face faţă provocărilor din viitor utilizând instrumente 

din trecut, sau  “este timpul de a merge dincolo de PIB” [191]. Iar comisarul pentru 

afacerile economice şi monetare J. Almunia, a subliniat că PIB-ul nu poate distinge 
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activităţile care au impact pozitiv sau negativ asupra bunăstării societăţii şi a specificat 

rolul unor indicatori cheie care ar contribui esenţial la descrierea veridică a situaţiei, 

precum Indicele Dezvoltării Umane (IDU) şi Amprenta Ecologică. 

 

 

Conferinţa de 

la Copenhaga  

(2009) 

S-a axat pe reducerea emisiilor CO2 în vederea atingerii obiectivului de limitare 

a creşterii temperaturii globale la 2°C din prezent până în anul 2100. Pentru a atinge 

acest obiectiv experţii în climă au estimat că emisiile de gaze cu efect de seră trebuie 

să fie reduse la nivel global cu 40-70% până în 2050. Ţările industrializate s-au obligat 

să reducă emisiile la nivelul tuturor ramurilor economice generatoare de astfel de 

substanţe, iar ţările în dezvoltare cu economie emergentă şi-au asumat răspunderea de 

a lua măsuri destinate aducerii emisiilor sub nivelul business-as-usual.  

În cadrul conferinţei s-a menţionat că impunerea unui impozit restrictiv asupra 

emisiilor CO2  ar fi o variantă costisitoare sub aspect economic, deoarece ar conduce, 

până în 2100, la o reducere medie anuală a PIB cu 12,9%, sau cu 40 trln. dolari. În 

acest caz, cheltuielile generate de impozitarea restrictivă ar depăşi de 50 ori pierderile 

generate de schimbările climatice. Modalitate mai eficientă de realizare a scopului 

trasat a fost considerată extinderea utilizării surselor de energie regenerabilă şi 

finanţarea masivă a cercetărilor ştiinţifice orientate spre crearea unor eco-tehnologii 

noi.  

Summitul de la Copenhaga s-a încheiat cu o înţelegere separată, sub forma 

unui acord între SUA, China, India, Brazilia şi Africa de Sud, la care au aderat ulterior 

şi alte state. Principala problemă a fost, însă, faptul că tratatul nu a specificat şi modul 

în care vor fi respectate angajamentele asumate. Astfel, China a refuzat să accepte 

mecanismele de verificare a reducerii emisiilor. 

 

 

 

Conferinţa de 

la Rio de 

Janeiro 

(2012) 

Obiectivul conferinţei a fost evaluarea progreselor realizate şi a lacunelor în punerea în 

aplicare a rezultatelor, precum şi evidenţierea provocărilor noi şi emergente. În acest 

sens, accentul a fost pus pe 2 teme majore: economia verde în contextul dezvoltării 

durabile şi al eradicării sărăciei; coordonarea internaţională a dezvoltării durabile. 

Printre propunerile ONU s-au numărat o serie de clauze adresate 

mediului de afaceri: exigenţe mai stricte pentru companii de a realiza rapoarte de 

sustenabilitate; încurajarea sectorului privat de a deveni lider în dezvoltarea 

economiei verzi; eliminarea treptată a subvenţiilor cu efect negativ asupra 

mediului (pentru combustibilul fosil, agricultură şi pescuit); îmbunătăţirea 

gestionării deşeurilor şi a apei prin parteneriate public-private; dublarea, până în 

2030, a ponderii globale de energie care provine din surse regenerabile [192]. 

A fost aprobat un document de 53 de pagini, care a oferit un plan de dezvoltare 

sub sloganul The Future We Want, axat pe rezolvarea celor mai stringente probleme. 

Declaraţia a fost salutată de ONU, însă dur criticată de societatea civilă pentru lipsa de 

măsuri clare asumate şi impuse statelor semnatare. 

 

 

 

Conferinţa de 

la Paris 

(2015) 

195 de state au adoptat primul acord universal, cu caracter constrângător, în lupta 

împotriva încălzirii globale. Acordul vizează atât o transformare a economiei mondiale 

bazate pe combustibili fosili, cât şi o limitare a creşterii temperaturii medii la nivel 

global. 

Principalele măsuri adoptate se referă la: 

 atingerea unui vârf al emisiilor cu efect de seră  cât mai curând posibil, dar şi a 

unui echilibru între surse şi absorbanţi de gaze în a doua jumătate a sec. XXI; 

 menţinerea creşterii temperaturii globale sub 2°C şi o continuare a eforturilor 

de limitare a acesteia la 1,5°C; 

 finanţarea cu fonduri de medii în valoare de 100 mlrd. dol. anual a ţărilor în 

dezvoltare, începând cu anul 2020, când acordul va intra în vigoare; 

 guvernele au convenit ca la fiecare 5 ani să comunice contribuţiile lor pentru a 

asigura transparenţa şi supravegherea. 

Sursa: Elaborat de autor în baza surselor indicate. 
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Anexa 3. Amprenta ecologică şi Biocapacitatea 
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Afghanistan 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 (0,3) 0,5  1,6  

Albania 0,8 0,2 0,3 0,9 0,0 0,1 2,2 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 1,2 (1,0) 1,3  1,9  

Algeria 0,6 0,2 0,2 1,1 0,0 0,0 2,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 (1,5) 1,2  3,6  

Angola 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,9 0,2 1,4 0,6 0,3 0,0 2,6 1,6  0,5  0,4  

Antigua and Barbuda       5,4      0,9 (4,4) 3,1  5,7  

Argentina 0,8 0,8 0,3 1,1 0,1 0,1 3,1 2,6 1,9 0,7 1,7 0,1 6,9 3,8  1,8  0,5  

Armenia 0,7 0,2 0,3 0,9 0,0 0,1 2,2 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,9 (1,4) 1,3  2,5  

Aruba             11,9           0,6 (11,3) 6,9  20,7  

Australia 2,7 0,6 0,9 4,9 0,1 0,1 9,3 5,4 5,8 2,0 3,2 0,1 16,6 7,3  5,4  0,6  

Austria 0,8 0,3 0,6 4,1 0,1 0,2 6,1 0,7 0,2 2,0 0,0 0,2 3,1 (3,0) 3,5  2,0  

Azerbaijan 0,7 0,2 0,1 1,3 0,0 0,1 2,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,9 (1,5) 1,3  2,7  

Bahamas 1,0 1,1 0,2 4,5 0,1 0,0 6,8 0,1 0,0 1,2 8,3 0,0 9,6 2,7  4,0  0,7  

Bahrain 0,5 0,5 0,2 6,2 0,1 0,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,6 (6,9) 4,3  13,0  

Bangladesh 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,7 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 (0,4) 0,4  1,9  

Barbados 0,6 0,2 0,1 3,3 0,2 0,0 4,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 (4,3) 2,6  23,8  

Belarus 1,3 0,1 0,9 2,6 0,1 0,1 5,1 1,5 0,3 1,7 0,0 0,1 3,6 (1,5) 2,9  1,4  

Belgium 1,2 0,5 1,0 4,4 0,1 0,3 7,4 0,6 0,0 0,3 0,0 0,3 1,2 (6,3) 4,3  6,3  

Benin 0,5 0,0 0,3 0,5 0,1 0,0 1,4 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,9 (0,5) 0,8  1,6  

Bermuda       5,8      0,1 (5,6) 3,3  44,1  

Bhutan 0,5 0,4 3,0 0,6 0,0 0,3 4,8 0,3 0,3 4,4 0,0 0,3 5,3 0,4  2,8  0,9  

Bolivia 0,4 1,7 0,2 0,7 0,0 0,1 3,0 0,6 2,2 13,9 0,1 0,1 16,7 13,8  1,7  0,2  

Bosnia and Herzegovina 0,6 0,3 0,4 1,7 0,0 0,0 3,1 0,3 0,2 1,1 0,0 0,0 1,6 (1,5) 1,8  1,9  

Botswana 0,3 0,9 0,2 2,4 0,0 0,0 3,8 0,1 2,5 0,6 0,3 0,0 3,5 (0,4) 2,2  1,1  

Brazil 0,6 0,9 0,6 0,9 0,0 0,1 3,1 1,0 1,0 6,8 0,2 0,1 9,1 6,0  1,8  0,3  

British Virgin Islands       2,9      2,1 (0,8) 1,7  1,4  

Brunei Darussalam 0,3 0,1 0,3 3,2 0,1 0,0 4,1 0,0 0,0 1,6 1,2 0,0 2,9 (1,2) 2,3  1,4  

Bulgaria 0,6 0,1 0,4 2,1 0,0 0,1 3,3 1,3 0,1 1,2 0,1 0,1 2,9 (0,5) 1,9  1,2  

Burkina Faso 0,5 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 1,2 0,5 0,2 0,3 0,0 0,1 1,0 (0,2) 0,7  1,2  

Burundi 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 (0,5) 0,5  2,5  

Cabo Verde       2,5      0,6 (1,9) 1,5  4,1  

Cambodia       1,2      1,1 (0,1) 0,7  1,1  

Cameroon 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 1,2 0,6 0,1 0,9 0,1 0,1 1,7 0,5  0,7  0,7  

Canada 1,5 0,3 1,2 5,0 0,1 0,1 8,2 3,1 0,3 9,1 3,4 0,1 16,0 7,8  4,7  0,5  

Cayman Islands 0,4 0,5 1,2 3,6 0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3 (5,3) 3,3  17,9  

Central African Republic 0,3 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 1,2 0,3 0,6 7,0 0,0 0,0 7,9 6,6  0,7  0,2  
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Chad 0,4 0,8 0,3 0,0 0,0 0,1 1,5 0,4 1,2 0,4 0,1 0,1 2,0 0,6  0,8  0,7  

Chile 0,6 0,3 1,0 2,0 0,3 0,2 4,4 0,5 0,5 2,2 0,4 0,2 3,6 (0,7) 2,5  1,2  

China 0,6 0,1 0,2 2,3 0,1 0,1 3,4 0,5 0,1 0,2 0,0 0,1 0,9 (2,4) 2,0  3,6  

Colombia 0,4 0,6 0,2 0,7 0,0 0,1 1,9 0,2 1,1 2,1 0,1 0,1 3,6 1,7  1,1  0,5  

Comoros 0,3 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 (0,7) 0,6  3,2  

Congo 0,2 0,1 0,4 0,5 0,1 0,0 1,3 0,1 3,1 7,3 0,4 0,0 10,9 9,6  0,7  0,1  

Congo, Democratic 

Republic of 0,2 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,8 0,1 0,3 2,5 0,1 0,1 3,1 2,3  0,5  0,3  

Costa Rica 0,4 0,2 0,7 1,4 0,1 0,1 2,8 0,4 0,3 0,6 0,1 0,1 1,5 (1,3) 1,6  1,9  

Côte d'Ivoire 0,5 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 1,3 0,9 0,3 0,5 0,0 0,1 1,8 0,5  0,7  0,7  

Croatia 0,7 0,1 0,7 2,2 0,1 0,1 3,9 0,7 0,2 1,6 0,3 0,1 2,8 (1,1) 2,3  1,4  

Cuba 0,5 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 2,0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0,8 (1,2) 1,1  2,6  

Cyprus 0,8 0,1 0,2 2,9 0,1 0,1 4,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 (3,9) 2,4  12,4  

Czech Republic 0,6 0,2 0,7 3,4 0,0 0,1 5,2 0,9 0,1 1,3 0,0 0,1 2,5 (2,7) 3,0  2,1  

Denmark 1,2 0,5 0,8 2,6 0,2 0,3 5,5 2,4 0,0 0,3 1,8 0,3 4,8 (0,7) 3,2  1,2  

Djibouti       2,2      0,8 (1,4) 1,3  2,8  

Dominica 0,6 0,2 0,1 1,5 0,2 0,0 2,6 0,4 0,0 0,5 0,1 0,0 1,0 (1,5) 1,5  2,5  

Dominican Republic 0,4 0,1 0,1 0,9 0,0 0,1 1,5 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,6 (1,0) 0,9  2,7  

Ecuador 0,3 0,3 0,2 1,1 0,2 0,1 2,2 0,3 0,3 1,4 0,1 0,1 2,2 0,0  1,3  1,0  

Egypt 0,7 0,1 0,2 1,0 0,0 0,2 2,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 (1,6) 1,2  3,9  

El Salvador 0,4 0,2 0,4 0,8 0,1 0,1 2,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,6 (1,5) 1,2  3,4  

Equatorial Guinea 0,3 0,0 0,3 3,2 0,2 0,0 4,0 0,1 0,2 3,1 1,0 0,0 4,4 0,4  2,3  0,9  

Eritrea 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,9 0,0 1,3 0,9  0,2  0,3  

Estonia       6,9      10,5 3,7  4,0  0,7  

Ethiopia 0,3 0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 1,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 (0,4) 0,6  1,8  

Fiji 0,6 0,2 0,4 1,1 0,6 0,0 2,9 0,3 0,1 1,3 0,7 0,0 2,4 (0,5) 1,7  1,2  

Finland       5,9      13,4 7,6  3,4  0,4  

France 1,2 0,3 0,5 2,7 0,2 0,2 5,1 1,7 0,2 1,0 0,1 0,2 3,1 (2,0) 3,0  1,7  

French Guiana 0,1 0,1 0,5 1,6 0,2 0,0 2,3 0,1 0,1 95,2 16,1 0,0 111,4 109,0  1,4  0,0  

French Polynesia 0,8 0,7 0,1 2,4 0,8 0,0 4,7 0,2 0,0 0,7 0,4 0,0 1,4 (3,4) 2,7  3,5  

Gabon 0,5 0,1 0,8 0,4 0,1 0,0 2,0 0,3 3,6 19,5 2,9 0,0 26,3 24,3  1,2  0,1  

Gambia 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 1,0 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,8 (0,2) 0,6  1,3  

Georgia 0,4 0,2 0,1 0,8 0,0 0,0 1,6 0,1 0,4 0,6 0,1 0,0 1,2 (0,4) 0,9  1,4  

Germany 1,1 0,1 0,5 3,3 0,1 0,2 5,3 1,2 0,1 0,7 0,1 0,2 2,3 (3,0) 3,1  2,3  

Ghana 0,6 0,1 0,7 0,4 0,2 0,1 2,0 0,7 0,3 0,3 0,1 0,1 1,4 (0,6) 1,1  1,5  

Greece 1,1 0,4 0,2 2,6 0,1 0,1 4,4 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1 1,6 (2,8) 2,5  2,7  
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Grenada       3,0      2,0 (1,0) 1,7  1,5  

Guadeloupe 0,1 0,0 0,2 2,6 0,3 0,0 3,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,5 (2,8) 1,9  7,1  

Guatemala 0,4 0,2 0,6 0,7 0,0 0,1 1,9 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 1,0 (0,9) 1,1  1,9  

Guinea 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,0 1,4 0,4 0,8 0,6 0,3 0,0 2,1 0,7  0,8  0,7  

Guinea-Bissau 0,4 0,4 0,7 0,1 0,0 0,1 1,5 0,5 0,4 0,3 1,8 0,1 3,0 1,5  0,9  0,5  

Guyana 0,7 0,2 0,8 1,3 0,1 0,1 3,1 0,7 1,5 59,2 5,1 0,1 66,6 63,5  1,8  0,1  

Haiti 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 (0,3) 0,4  2,3  

Honduras 0,3 0,3 0,5 0,6 0,0 0,1 1,7 0,3 0,3 0,9 0,2 0,1 1,8 0,1  1,0  1,0  

Hungary 0,4 0,1 0,4 1,9 0,0 0,1 2,9 1,3 0,1 0,7 0,0 0,1 2,2 (0,8) 1,7  1,3  

India 0,3 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 1,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 (0,7) 0,7  2,6  

Indonesia 0,4 0,0 0,2 0,6 0,2 0,1 1,6 0,5 0,1 0,3 0,4 0,1 1,3 (0,3) 0,9  1,3  

Iran, Islamic Republic of 0,7 0,1 0,1 1,7 0,1 0,1 2,8 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,9 (1,9) 1,6  3,1  

Iraq 0,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 (1,6) 1,1  6,6  

Ireland 1,1 0,5 0,5 3,2 0,2 0,1 5,6 0,8 0,8 0,5 1,5 0,1 3,7 (1,8) 3,2  1,5  

Israel 0,9 0,2 0,4 4,6 0,1 0,1 6,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 (5,9) 3,6  17,6  

Italy 0,9 0,3 0,4 2,8 0,1 0,1 4,6 0,6 0,0 0,3 0,1 0,1 1,1 (3,5) 2,7  4,3  

Jamaica 0,4 0,1 0,2 1,1 0,1 0,1 1,9 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 (1,5) 1,1  4,4  

Japan 0,5 0,1 0,3 3,7 0,3 0,1 5,0 0,2 0,0 0,4 0,1 0,1 0,7 (4,3) 2,9  7,0  

Jordan 0,5 0,2 0,2 1,1 0,0 0,1 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 (1,9) 1,2  9,9  

Kazakhstan 0,6 0,2 0,1 4,6 0,0 0,0 5,6 1,1 1,9 0,2 0,1 0,0 3,4 (2,1) 3,2  1,6  

Kenya 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 1,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 (0,5) 0,6  2,0  

Korea, Democratic People's 

Republic of 0,3 0,0 0,1 0,7 0,0 0,1 1,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 (0,6) 0,7  1,9  

Korea, Republic of 0,7 0,1 0,2 4,2 0,4 0,1 5,7 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,7 (5,0) 3,3  8,4  

Kuwait 0,6 0,2 0,2 6,9 0,1 0,2 8,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,6 (7,6) 4,7  14,7  

Kyrgyzstan 0,6 0,2 0,1 1,0 0,0 0,1 1,9 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 1,3 (0,6) 1,1  1,5  

Lao People's Democratic 

Republic 0,6 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 1,2 0,6 0,1 0,8 0,0 0,1 1,6 0,4  0,7  0,8  

Latvia 2,3 0,1 2,0 1,7 0,1 0,1 6,3 3,1 0,3 4,1 1,9 0,1 9,6 3,3  3,6  0,7  

Lebanon 0,7 0,3 0,3 2,5 0,1 0,1 3,8 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 (3,5) 2,2  11,7  

Lesotho 0,2 0,5 0,4 0,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 (0,9) 1,0  2,1  

Liberia 0,2 0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 1,2 0,2 0,6 1,5 0,3 0,0 2,6 1,4  0,7  0,5  

Libyan Arab Jamahiriya 0,8 0,3 0,1 2,3 0,1 0,0 3,7 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,7 (3,0) 2,1  5,3  

Lithuania 1,9 0,2 1,3 2,2 0,2 0,2 5,8 3,0 0,1 2,1 0,3 0,2 5,7 (0,2) 3,4  1,0  

Luxembourg 1,1 0,8 1,0 12,7 0,1 0,1 15,8 0,6 0,1 0,9 0,0 0,1 1,7 (14,1) 9,1  9,4  

Macedonia TFYR 0,6 0,2 0,3 2,1 0,0 0,0 3,3 0,4 0,2 0,9 0,0 0,0 1,5 (1,8) 1,9  2,2  

Madagascar 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 1,0 0,3 1,3 0,8 0,2 0,1 2,6 1,6  0,6  0,4  
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Malawi 0,4 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,8 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 (0,2) 0,5  1,2  

Malaysia 0,7 0,1 0,4 2,1 0,4 0,1 3,7 0,8 0,0 0,7 0,8 0,1 2,4 (1,3) 2,1  1,5  

Mali 0,5 0,7 0,2 0,1 0,0 0,1 1,5 0,5 0,7 0,3 0,1 0,1 1,6 0,1  0,9  1,0  

Martinique 0,1 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 2,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 (1,7) 1,2  5,4  

Mauritania 0,4 1,2 0,2 0,6 0,2 0,0 2,5 0,1 2,9 0,1 1,4 0,0 4,5 1,9  1,5  0,6  

Mauritius 0,5 0,2 0,2 2,0 0,6 0,0 3,5 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,7 (2,8) 2,0  4,9  

Mexico 0,6 0,2 0,3 1,7 0,1 0,1 2,9 0,4 0,2 0,5 0,1 0,1 1,3 (1,6) 1,7  2,3  

Moldova 0,4 0,1 0,2 1,0 0,1 0,0 1,8 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 (1,0) 1,0  2,2  

Mongolia 0,3 3,5 0,2 2,1 0,0 0,1 6,1 0,2 8,2 7,0 0,1 0,1 15,7 9,6  3,5  0,4  

Montenegro 0,6 0,3 0,6 2,1 0,1 0,0 3,8 0,1 0,2 2,6 0,2 0,0 3,2 (0,5) 2,2  1,2  

Montserrat             7,8           1,4 (6,4) 4,5  5,7  

Morocco 0,6 0,2 0,1 0,7 0,1 0,0 1,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,7 (1,0) 1,0  2,4  

Mozambique 0,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,9 0,3 1,0 0,6 0,2 0,1 2,1 1,2  0,5  0,4  

Myanmar 0,8 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 1,4 0,9 0,0 0,6 0,3 0,1 1,8 0,4  0,8  0,8  

Namibia 0,3 0,2 0,2 1,0 0,7 0,0 2,5 0,1 1,6 0,4 4,8 0,0 6,9 4,4  1,4  0,4  

Nauru       2,9      0,2 (2,8) 1,7  15,8  

Nepal 0,4 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 1,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 (0,4) 0,6  1,7  

Netherlands 0,8 0,6 0,4 3,2 0,2 0,2 5,3 0,5 0,0 0,1 0,4 0,2 1,2 (4,1) 3,1  4,5  

New Caledonia 0,7 0,6 0,2 1,8 0,3 0,0 3,6 0,1 0,3 1,9 5,4 0,0 7,7 4,1  2,1  0,5  

New Zealand 0,6 0,2 1,1 2,8 0,7 0,1 5,6 0,5 2,7 6,0 0,9 0,1 10,1 4,5  3,2  0,6  

Nicaragua 0,3 0,1 0,4 0,5 0,0 0,1 1,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,1 2,3 0,9  0,8  0,6  

Niger 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 1,6 0,7 0,5 0,1 0,0 0,0 1,2 (0,3) 0,9  1,3  

Nigeria 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 1,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 (0,5) 0,7  1,7  

Norway       5,0      8,2 3,2  2,9  0,6  

Oman 0,6 0,4 0,2 5,8 0,4 0,2 7,5 0,1 0,0 0,0 1,6 0,2 1,9 (5,6) 4,3  3,9  

Pakistan 0,3 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 (0,4) 0,5  2,3  

Panama 0,4 0,4 0,2 1,4 0,4 0,0 2,8 0,1 0,4 1,7 0,6 0,0 2,9 0,2  1,6  1,0  

Papua New Guinea 0,3 0,1 0,4 0,4 0,7 0,1 1,9 0,4 0,0 2,7 0,7 0,1 3,9 2,0  1,1  0,5  

Paraguay 1,1 1,1 0,8 1,0 0,0 0,1 4,2 2,5 2,3 5,5 0,1 0,1 10,5 6,4  2,4  0,4  

Peru 0,5 0,5 0,2 0,7 0,3 0,1 2,3 0,4 0,5 2,8 0,2 0,1 4,0 1,7  1,3  0,6  

Philippines 0,4 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 1,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 (0,6) 0,6  2,0  

Poland 0,8 0,0 0,8 2,6 0,1 0,1 4,4 1,1 0,1 0,8 0,1 0,1 2,1 (2,4) 2,6  2,1  

Portugal 1,0 0,3 0,1 2,2 0,3 0,1 3,9 0,5 0,1 0,9 0,1 0,1 1,5 (2,4) 2,2  2,6  

Qatar 0,6 0,3 0,2 9,6 0,2 0,1 10,8 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 1,2 (9,6) 6,2  8,7  

Réunion 0,1 0,0 0,2 3,3 0,1 0,0 3,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 (3,5) 2,1  20,2  

Romania 0,7 0,1 0,3 1,5 0,0 0,1 2,7 0,9 0,1 1,1 0,1 0,1 2,3 (0,4) 1,6  1,2  
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Russian Federation 0,8 0,2 0,7 3,9 0,2 0,0 5,7 0,9 0,3 4,4 1,2 0,0 6,8 1,1  3,3  0,8  

Rwanda 0,4 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,9 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 (0,3) 0,5  1,6  

Saint Kitts and Nevis 0,5 0,2 0,1 3,3 0,8 0,0 4,9 0,1 0,0 0,2 0,4 0,0 0,6 (4,3) 2,9  7,9  

Saint Lucia 0,4 0,1 0,2 1,6 0,2 0,0 2,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 (2,1) 1,4  7,1  

Saint Vincent and 

Grenadines       3,1      1,3 (1,9) 1,8  2,5  

Samoa 1,0 0,2 0,3 1,0 0,4 0,0 2,8 0,7 0,0 1,2 0,1 0,0 1,9 (0,9) 1,6  1,4  

Sao Tome and Principe 0,4 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0 1,5 0,3 0,0 0,2 0,4 0,0 0,9 (0,6) 0,9  1,7  

Saudi Arabia 0,7 0,3 0,3 4,2 0,1 0,0 5,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,5 (5,1) 3,2  11,3  

Senegal 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 1,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,0 1,1 (0,2) 0,7  1,2  

Serbia 0,5 0,0 0,5 1,7 0,0 0,0 2,7 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 1,3 (1,4) 1,6  2,2  

Sierra Leone 0,5 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 1,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 1,2 0,0  0,7  1,0  

Singapore 0,7 0,2 0,9 5,9 0,2 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 (7,9) 4,6  159,5  

Slovakia 0,3 0,1 0,7 2,8 0,0 0,1 4,1 0,7 0,1 1,9 0,0 0,1 2,7 (1,4) 2,4  1,5  

Slovenia 0,6 0,2 0,7 4,3 0,1 0,0 5,8 0,4 0,1 1,9 0,0 0,0 2,4 (3,5) 3,4  2,5  

Solomon Islands 0,5 0,0 0,1 0,0 0,5 0,2 1,3 0,7 0,0 2,3 1,2 0,2 4,4 3,1  0,7  0,3  

Somalia 0,2 0,4 0,5 0,1 0,0 0,1 1,2 0,1 0,6 0,2 0,3 0,1 1,3 0,0  0,7  1,0  

South Africa 0,4 0,1 0,3 2,3 0,1 0,0 3,3 0,4 0,6 0,0 0,2 0,0 1,2 (2,2) 1,9  2,9  

Spain 0,8 0,2 0,2 2,2 0,3 0,0 3,7 0,7 0,1 0,3 0,1 0,0 1,3 (2,4) 2,1  2,9  

Sri Lanka 0,3 0,0 0,2 0,5 0,3 0,1 1,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 (0,9) 0,8  3,0  

Suriname 0,4 0,1 0,5 3,0 0,1 0,1 4,3 0,3 0,0 81,5 7,4 0,1 89,3 85,1  2,5  0,1  

Swaziland 0,4 0,4 0,5 0,7 0,0 0,1 2,0 0,3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,9 (1,1) 1,2  2,3  

Sweden 1,5 0,3 1,3 3,9 0,1 0,2 7,3 1,3 0,2 6,7 2,2 0,2 10,6 3,4  4,2  0,7  

Switzerland 0,8 0,2 0,4 4,3 0,1 0,1 5,8 0,3 0,1 0,7 0,0 0,1 1,3 (4,5) 3,3  4,4  

Syrian Arab Republic 0,5 0,1 0,0 0,8 0,0 0,1 1,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 (0,9) 0,9  2,5  

Tajikistan 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 (0,4) 0,5  1,7  

Tanzania, United Republic 

of 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 1,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 1,1 (0,2) 0,8  1,2  

Thailand 0,7 0,0 0,2 1,5 0,1 0,1 2,7 0,8 0,0 0,2 0,2 0,1 1,2 (1,4) 1,5  2,1  

Timor-Leste 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,2 0,1 0,5 0,9 0,0 1,8 1,3  0,3  0,3  

Togo 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0 1,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 (0,6) 0,7  2,1  

Tonga 1,2 0,3 0,1 0,9 0,2 0,0 2,7 0,8 0,0 0,1 0,5 0,0 1,5 (1,2) 1,6  1,8  

Trinidad and Tobago 0,5 0,2 0,3 6,9 0,1 0,0 7,9 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 1,6 (6,4) 4,6  5,1  

Tunisia 0,8 0,1 0,3 1,1 0,1 0,0 2,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,9 (1,4) 1,4  2,5  

Turkey 0,9 0,1 0,3 1,9 0,0 0,0 3,3 0,8 0,1 0,6 0,0 0,0 1,5 (1,8) 1,9  2,2  

Turkmenistan 0,7 0,4 0,1 4,1 0,0 0,1 5,5 0,6 2,0 0,0 0,1 0,1 2,8 (2,7) 3,2  2,0  

Uganda 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0,0 1,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 (0,7) 0,7  2,1  
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Ukraine 0,6 0,0 0,2 1,9 0,1 0,1 2,8 1,5 0,1 0,4 0,2 0,1 2,3 (0,6) 1,6  1,3  

United Kingdom 0,8 0,3 0,5 3,1 0,1 0,2 4,9 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 1,3 (3,6) 2,9  3,8  

United States of America 1,1 0,3 0,7 5,9 0,1 0,1 8,2 1,5 0,3 1,6 0,3 0,1 3,8 (4,5) 4,8  2,2  

Uruguay 0,2 1,0 0,6 1,0 0,1 0,2 2,9 1,9 4,9 1,2 2,2 0,2 10,3 7,4  1,7  0,3  

Uzbekistan 0,6 0,1 0,1 1,4 0,0 0,1 2,3 0,6 0,2 0,1 0,0 0,1 0,9 (1,4) 1,3  2,5  

Venezuela, Bolivarian 

Republic of 0,5 0,7 0,1 2,1 0,1 0,0 3,6 0,1 0,6 1,8 0,2 0,0 2,8 (0,8) 2,1  1,3  

Viet Nam 0,5 0,0 0,2 0,8 0,1 0,1 1,7 0,6 0,0 0,2 0,2 0,1 1,0 (0,7) 1,0  1,7  

Wallis and Futuna Islands             2,1           1,5 (0,6) 1,2  1,4  

Yemen 0,3 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 1,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 (0,5) 0,6  2,1  

Zambia 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 1,0 0,2 0,9 1,0 0,0 0,0 2,2 1,2  0,6  0,4  

Zimbabwe 0,2 0,3 0,3 0,5 0,0 0,0 1,4 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,6 (0,8) 0,8  2,2  

Sursa: [90, pp. 155-160] 
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Anexa 4. Top 10 ţări cu cei mai înalţi şi cei mai scăzuţi indicatori ai bunăstării sociale, 

economice şi de mediu 

Tabelul A 4.1. Top 10 ţări cu cei mai înalţi şi cei mai scăzuţi indicatori ale bunăstării 

sociale 
Ţări 2006 2008 2010 2012 2014 

Finlanda 1 1 1 1 1 

Islanda 14 15 31 11 2 

Germania 4 4 2 4 3 

Japonia 5 5 4 3 4 

Suedia 2 2 3 5 5 

Danemarca 6 6 6 14 6 

Norvegia 3 3 5 7 7 

Austria 11 8 8 6 8 

Ungaria 8 9 12 10 9 

Irlanda 35 39 45 35 10 

      

Togo 138 144 141 132 142 

Nigeria 133 130 130 138 143 

Niger 150 150 151 144 144 

Congo 135 143 143 145 145 

Mozambic 131 141 142 142 146 

Papua Noua Guinee 144 145 145 146 147 

Madagascar 134 136 140 141 148 

Rep. Central -Africană 145 147 132 148 149 

Ciad 148 149 150 151 150 

Rep. Democratică Congo 149 148 149 150 151 

Sursa: [90, p.73] 

 

Tabelul  A 4.2. Top 10 ţări cu cei mai înalţi şi cei mai scăzuţi indicatori ale bunăstării 

economice 
Ţări 2006 2008 2010 2012 2014 

Norvegia 4 12 8 2 1 

Elveţia 14 11 2 1 2 

Suedia 5 4 5 3 3 

Danemarca 2 1 1 7 4 

Estonia 9 2 6 11 5 

Luxemburg 1 5 9 5 6 

Australia 10 14 10 8 7 

Republica Cehă 7 6 4 4 8 

Finlanda 6 8 7 9 9 

Slovenia 3 3 3 6 10 

      

Iordan 122 131 116 126 142 

Guineea 141 148 148 150 143 

Gambia 132 137 132 134 144 

Togo 149 150 150 144 145 

Burundi 150 151 151 145 146 

Zimbabwe 127 135 146 149 147 

Yemen 138 140 141 146 148 

Guyana 139 143 138 137 149 

Mauritania 151 147 147 151 150 

Sudan 144 144 143 147 151 

Sursa: [90, p.75] 
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Tabelul A 4.3. Top 10 ţări cu cei mai înalţi şi cei mai scăzuţi indicatori ale bunăstării 

mediului 
Ţări 2006 2008 2010 2012 2014 

Guineea-Bissau 2 3 4 2 1 

Malawi 3 2 5 3 2 

Nepal 5 5 6 11 3 

Mozambic 9 8 2 5 4 

Rep. Central-Africană 7 9 10 7 5 

Zambia 6 4 1 1 6 

Ruanda 4 6 11 4 7 

Rep. Democratică Congo 15 12 15 10 8 

Burkina Faso 14 14 16 14 9 

Burundi 13 13 18 13 10 

      

Olanda 142 139 141 144 142 

Belgia 143 143 143 143 143 

Australia 139 140 144 141 144 

Koreea de Sud 137 134 138 145 145 

Kuweit 147 148 146 147 146 

Turkmenistan 149 149 151 148 147 

Emiratele Arabe Unite 150 147 148 146 148 

Arabia Saudită 144 146 149 149 149 

Qatar 151 151 147 150 150 

Oman 148 150 150 151 151 

Sursa: [90, p.77] 
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Anexa 5. Top 15 ţări cu cele mai înalte şi cele mai mici scoruri ale EPI-2016 

Tabelul A 5.1. Top 15 ţări cu cele mai înalte scoruri ale EPI- 2016 

 Ţara Scor Progres  

1 Finland 90.68 3.19%  

2 Iceland 90.51 6.91%  

3 Sweden 90.43 5.58%  

4 Denmark 89.21 4.98%  

5 Slovenia 88.98 12.15%  

6 Spain 88.91 10.01%  

7 Portugal 88.63 10.88%  

8 Estonia 88.59 5.91%  

9 Malta 88.48 11.62%  

10 France 88.20 8.70%  

11 New Zealand 88.00 22.07%  

12 United Kingdom 87.38 7.02%  

13 Australia 87.22 21.75%  

14 Singapore 87.04 -0.43%  

15 Croatia 86.98 22.37%  

Sursa: [95, p.18-19]   

 

 

Tabelul A 5.2. Top 15 ţări cu cele mai mici scoruri ale EPI- 2016 

 Ţara Scor Progres 

166 Benin 43.66 16.21% 

167 Liberia 43.42 11.33% 

168 Burundi 43.37 11.12% 

169 Haiti 43.28 12.04% 

170 Sudan 42.25 13.54% 

171 Republica Congo 42.05 14.55% 

172 Mozambique 41.82 11.79% 

173 Bangladesh 41.77 3.21% 

174 Mali 41.48 14.62% 

175 Chad 37.83 12.49% 

176 Afghanistan 37.50 21.24% 

177 Niger 37.48 12.82% 

178 Madagascar 37.10 11.21% 

179 Eritrea 36.73 12.32% 

180 Somalia 27.66 4.93% 

Sursa: [95, p.18-19]   
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http://epi.yale.edu/country/australia
http://epi.yale.edu/country/singapore
http://epi.yale.edu/country/croatia
http://epi.yale.edu/country/benin
http://epi.yale.edu/country/liberia
http://epi.yale.edu/country/burundi
http://epi.yale.edu/country/haiti
http://epi.yale.edu/country/sudan
http://epi.yale.edu/country/dem-rep-congo
http://epi.yale.edu/country/mozambique
http://epi.yale.edu/country/bangladesh
http://epi.yale.edu/country/mali
http://epi.yale.edu/country/chad
http://epi.yale.edu/country/afghanistan
http://epi.yale.edu/country/niger
http://epi.yale.edu/country/madagascar
http://epi.yale.edu/country/eritrea
http://epi.yale.edu/country/somalia
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Anexa 6. Productivitatea resurselor PIB şi CIM, pe ţări, 2014 
   

Sursa: [193] 
  

 

 

 

  

 

 

  

GDPPPS per 

capita 
CIM/cap.loc 

Productivitatea resurselor (PIB 

PPC/CIM) 

(PPS per 

capita) 
(tone/cap.loc) 

(PPC 

per kg) 

(Index 

EU-28 = 100) 

EU-28 27 486  13,1  2,10  100,0  

Belgia 32 320  14,3  2,27  107,9  

Bulgaria 12 804  19,4  0,66  31,3  

Republica Cehă 23 206  15,2  1,53  72,7  

Danemarca 34 226  20,1  1,70  81,1  

Germania 34 522  16,1  2,14  102,0  

Estonia 20 939  29,3  0,71  34,0  

Irlanda 36 742  21,5  1,71  81,2  

Grecia 19 938  12,4  1,61  76,8  

Spania 25 021  8,3  3,01  143,1  

Franţa 29 245  12,0  2,45  116,4  

Croatia 16 108  9,3  1,73  82,3  

Italia 26 356  8,3  3,18  151,5  

Cipru 22 398  12,3  1,82  86,4  

Letonia 17 522  20,5  0,86  40,7  

Lituania 20 602  14,8  1,39  66,1  

Luxemburg 73 265  20,6  3,56  169,3  

Ungaria 18 648  11,8  1,58  75,1  

Malta 23 563  12,3  1,92  91,3  

Olanda 35 906  10,3  3,49  166,2  

Austria 35 499  21,0  1,69  80,3  

Polonia 18 797  17,2  1,09  52,0  

Portugalia 21 401  14,3  1,50  71,2  

Romania 15 159  21,3  0,71  33,8  

Slovenia 22 623  13,1  1,73  82,2  

Slovacia 21 078  12,6  1,68  79,8  

Finlanda 30 281  31,1  0,97  46,4  

Suedia 33 707  23,1  1,46  69,6  

Marea Britanie 29 926  8,7  3,43  163,4  
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Anexa 7. Fişe ale agentului economic privind generarea, stocarea, valorificarea şi eliminarea 

deşeurilor 
Agentul economic : ……………………………………….. 

Anul                  : …………… 

Tipul de deşeu  : ……………. Cod……………. 

Starea fizică  : …………….. 

Unitatea de măsură : …………….. 

Tabelul A 7.1 Evidenţa generării deşeurilor 

 

Nr. 

Crt. 

 

Luna 

Cantitatea de deşeuri 

Generate Din care: 

Valorificată Eliminată final Rămasă în stoc 

1 Ianuarie     

2 Februarie      

3 Martie     

4 Aprilie     

5 Mai     

6 Iunie     

7 Iulie     

8 August     

9 Septembrie     

10 Octombrie     

11 Noiembrie     

12 Decembrie     

TOTAL AN     

 

Tabelul A 7.2 Evidenţa stocării provizorii şi a transportării deşeurilor 

Nr. 

Crt. 

Luna Secţia Stocare Tratare Transport 

Cant. Tipul Cant. Modul Scop Mijlocul Destinaţia 

1 Ianuarie         

2 Februarie          

3 Martie         

4 Aprilie         

5 Mai         

6 Iunie         

7 Iulie         

8 August         

9 Septembrie         

10 Octombrie         

11 Noiembrie         

12 Decembrie         

TOTAL AN        

 

Tabelul A 7.3. Evidenţa valorificării deşeurilor 

 

Nr. 

Crt. 

 

Luna 

Cantitatea de 

deşeuri 

valorificată 

Operaţia de valorificare, 

conform Anexei IIB din legea 

426/2001 

Agentul economic care 

efectuază operaţia de 

valorificare 

1 Ianuarie    

2 Februarie     

3 Martie    
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Nr. 

Crt. 

 

Luna 

Cantitatea de 

deşeuri 

valorificată 

Operaţia de valorificare, 

conform Anexei IIB din legea 

426/2001 

Agentul economic care 

efectuază operaţia de 

valorificare 

4 Aprilie    

5 Mai    

6 Iunie    

7 Iulie    

8 August    

9 Septembrie    

10 Octombrie    

11 Noiembrie    

12 Decembrie    

TOTAL AN    

 

Tabelul A 7.4. Evidenţa eliminării deşeurilor 

 

Nr. 

Crt. 

 

Luna 

Cantitatea de 

deşeuri eliminată 

Operaţia de eliminare, conform 

Anexei IIA din legea 426/2001 

Agentul economic care 

efectuază operaţia de 

eliminare 

1 Ianuarie    

2 Februarie     

3 Martie    

4 Aprilie    

5 Mai    

6 Iunie    

7 Iulie    

8 August    

9 Septembrie    

10 Octombrie    

11 Noiembrie    

12 Decembrie    

TOTAL AN    

Sursa:  [194] 
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Anexa 8. Exemple de politici ale UE legate de mediu 

Tema Strategii şi politici Directive 

Biodiversitatea Strategia privind biodiversitatea Directiva privind păsările. Directiva 

privind habitatele. Regulamentul 

privind speciile alogene invazive 

 

Terenuri şi soluri 

Strategia tematică pentru protecţia 

solurilor 

Foaia de parcurs către o Europă eficientă 

din punct de vedere al utilizării resurselor 

 

 

 

Apa 

Planul de salvgardare a resurselor de apă 

ale Europei 

Directiva –cadru privind apa. Directiva 

privind riscurile de inundaţii. Directiva 

privind tratarea apelor urbane reziduale. 

Directiva privind substanţele prioritare. 

Directiva privind apa potabilă. Directiva 

privind apa pentru scăldat. Directiva 

privind apele subterane. Directiva 

privind nitraţii. 

 

Mediul maritim 

Politica maritimă integrată, inclusiv 

politica comună în domeniul pescuitului 

şi strategia pentru creşterea albastră 

Directiva-cadru privind strategia pentru 

mediul marin. Directiva privind 

amenajarea spaţiului maritim. 

 

Aer 

Strategia tematică privind poluarea 

aerului 

Pachetul de politici privind un aer mai 

curat 

Directiva privind calitatea aerului 

înconjurător. Directiva privind 

plafoanele naţionale de emisii. 

 

 

Clima 

Strategia UE privind adaptarea la 

schimbările climatice 

Foaia de parcurs pentru trecerea la o 

economie competitivă cu emisii scăzute 

de bioxid de carbon 

Directiva privind energia din surse 

regenerabile. Directiva privind biomasa. 

Directiva privind eficienţa energetică. 

Energie Cartea verde privind politicile în 

domeniul climei şi energiei 

Directiva privind eficienţa energetică. 

Directiva privind energia din surse 

regenerabile. 

Deşeuri Strategia tematică privind prevenirea şi 

reciclarea deşeurilor 

Directiva-cadru privind deşeurile. 

Directiva privind depozitele de deşeuri. 

Directiva privind incinerarea deşeurilor. 

Transporturi Foaia de parcurs pentru un spaţiu 

european unic al transporturilor 

Directiva privind calitatea carburanţilor. 

Directiva privind standardele de emisii 

Zgomotul  Directiva privind zgomotul ambiental 

 

Substanţe 

chimice 

Regulamentul privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

Strategia tematică privind utilizarea 

durabilă a pesticidelor 

Directiva de stabilire a unui cadru de 

acţiune comunitară în vederea utilizării 

durabile a pesticidelor. Regulamentul 

privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea. Regulamentul privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă şi 

utilizarea produselor biocide. 

Regulamentul privind introducerea pe 

piaţă a produselor fitosanitare. 

Sursa: [195, p.55, 86, 118] 
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Anexa 9. Plata pentru depozitarea deşeurilor 

Nr. UTA 
Suma calculată Suma colectată 

2009 2010 2011 2012 2014 2009 2010 2011 2012 2014 

1 Briceni 16,4 27,6 32,9 31,3 67,8 16,4 27,6 32,9 31,3 33,9 

2 Ocnița 0,14 1,1 0,49 1,3 21,6 0,14 1,1 0,47 1,2 10,8 

3 Edineț 1,3 1,9 4,3 9,2 29,2 1,3 1,9 4,3 9,2 14,5 

4 Donduşeni 5,7 68     39,4         19,7 

5 Drochia 2,3 2,8 4,5 2,8 49 2,8 4,5 114   21,7 

6 Soroca 4,5 3,3 8,1 77 31,2         17,6 

7 Floreşti 1,2 0,72 4,5 1,3 31,4 1,2 0,72 4,5 1,1 18,3 

8 Râşcani 0,8 0,73 0,98 9 112,4 0,8 0,64 0,91 8,2 56,9 

9 Glodeni 0,26 1,2 1,5 0,46 41,3 1,2 1,5 27   20,7 

10 Făleşti 1 2,4 0,91 2,5 76,4 1 2,4 0,88 2,5 35,4 

11 Bălți 20 20,4 17,1 19,7 61,8 20,5 19,7 17,7 19,4 25,3 

12 Sângerei 8,6 3,2 18,5 3 45,8 8,6 3,2 18,5 96 18,4 

13 Şoldăneşti 2,2 0,86 1,9 1,2 48,6 0,36 0,61 1,7 1,2 24,3 

14 Rezina 1,1       90         38,6 

  
Regiunea de 

Nord 
46 64 75 110 745,9 45 63 75 112 356,1 

15 Teleneşti 0,2 2,2 2,1 2,6 15 0,27 1,4 2,3 2,5 5,9 

16 Orhei 12,3 6 2,5 9 33,9 73       16,6 

17 Criuleni 6,3 13,6 10,5 9,2 119,1 6,3 13,4 10,3 9,2 57,75 

18 Dubăsari 0,86 1,1 1,2 1,1 30,6 1 1 39   14 

19 Anenii Noi 107 38 94 93 78,2         36,4 

20 Ialoveni 8 10,9 15,8 18 40,6 8 10,9 15,8 18 20,3 

21 Străşeni 4 8,8 6,8 5,5 109,4 4 8,8 6,8 5,5 54,9 

22 Călăraşi 3,5 0,36 2,4 0,36 25,4 0,36 2,4 79   12 

23 Ungheni 6,9 14,3 23 12,2 75,2 6,9 14,3 23 12,2 36,6 

24 Nisporeni 0,5 0,72 0,5 55 30,5         16,4 

25 Hânceşti 1,5 1,2 0,82 1,6 88,6 1,5 1,8 0,79 1,6 42,5 

26 Chişinău 74 75,1 69,4 75,4 103,1 74 75,1 69,4 75,4 51,7 

  
Regiunea de 

centru 
109 119 142 242 749,6 147 126 138 235 365,05 

27 Căuşeni 14,6 10,3 9,3 7,3 22,8 10,2 6,6 4 8,9 10,5 

28 Ştefan Vodă  4,5 6,7 4,2 2,6 69,7 3 6,7 4,2 2,3 33,3 

29 Cimişlia 2,4 4,1 2,7 3,6 45,4 1,1 1,6 2,7 3,6 24,7 

30 Basarabeasca 12,2 4,9 20,5 12,3 14,2 12,2 4,9 20,5 12,3 7,1 

31 Leova 3,7 0,76 0,34 1,9 83 1,6 0,76 0,34 1,9 41,3 

32 Cantemir 1,7 1,1 1,1 5,8 30,6 1,78 1,1 1,1 5,8 14,1 

33 Cahul 4,1 0,04 4,3 10,2 39,2 4,1 0,03 4,2 10,8 17,58 

34 Taraclia 2,7 17,2 27,9 22,8 40,2 19,7 27,9 68   22,7 

35 Găgăuzia 32,8 152                 

  
Regiunea de 

Sud 
66,8 30,6 59,6 104 345,1 56,8 52,9 56,7 106 171,28 

  Total 222 213 276 456 537,1 248 243 270 454 892,43 

Sursa: [135, p.50], [112] 
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Anexa 10. Raportul dintre cheltuielile de protecţie a mediului şi suma plăţilor calculate pe 

regiuni la nivel teritorial 
 

Sursa: [135, p.70] 

Nr. UTA 

Suma plăților calculate pentru 

poluarea mediului, în mii lei 

Cheltuielile de protecție a 

mediului, în mii lei 

Raportul plăților pentru poluare 

față de 

cheltuielile pentru protecția 

mediului, în % 

total aer ape deşeuri total aer ape deşeuri total aer ape deşeuri 

  Briceni 216 33,1 152 31,3 668 5,4 287 269 32,3 613 53 12 

2 Ocnița 81 22,8 57,1 1,3 531 531 15,3 0,2         

3 Edineț 131 20,4 101 9,2 188 19,3 29,1 136 69,7 106 347 6,8 

4 Donduşeni 247 108 133 5,7 1614 5 898 711 15,3 2160 15 0,8 

5 Drochia 163 22,7 136 4,5 3298 806 1379 1062 4,9 2,8 9,9 0,4 

6 Soroca 286 47,9 234 4,5 5521 0,4 5474 46,6 5,2 11975 4,3 9,7 

7 Floreşti 271 117 153 1,3 4928 41,6 3801 1085 5,5 281 4 0,1 

8 Râşcani 143 35,2 98 9 10,8 9,3 1,5 1324 1054 600     

9 Glodeni 118 35,6 81 1,5 2330 49,2 2139 141 5,1 72,4 3,8 1,1 

10 Făleşti 110 29,4 78 2,5 174 0,1 109 65 63,2 29400 72 3,8 

11 Bălți 461 152 289 19,7 22678 654 20459 1137 2 23 1,4 1,7 

12 Sângerei 232 136 78 18,5 13 10,9 2,1 1785 716 881     

13 Şoldăneşti 159 84,3 73,8 1,2 46,5 3,5 15,3 27,7 342 2409 482 4,3 

14 Rezina 252 241 11 9640 8257 1345 38 2,6 2,9 0,8 0   

  

Regiunea de 

Nord 2870 1085 1675 110 51639 9842 35956 5253 5,6 11 4,7 2,1 

15 Teleneşti 101 8,2 90,4 2,6 819 819 12,3 11         

16 Orhei 88 19,2 62,8 6 14622 16,3 13627 504 0,6 118 0,5 1,2 

17 Criuleni 141 18,1 114 9,2 1309 65,1 310 928 10,8 28 37 1 

18 Dubasari 28 1,8 24,9 1,2                 

19 Anenii Noi 506 192 207 107 3502 3112 390 14,4 6,7 27,4     

20 Ialoveni 94 31,5 44,3 18 1120 1007 114 8,4 4,4 15,8     

21 Străşeni 232 43,1 183 5,5 168 165 3,1 138 111 177     

22 Călăraşi 101 18,4 80,1 2,4 1046 1,1 719 326 9,7 1673 11,1 0,7 

23 Ungheni 139 43,9 83 12,2 7558 1,2 6833 1,9 1,8 3658 1,2 642 

24 Nisporeni 51 6,3 44 0,5 99,1 99 52 44         

25 Hânceşti 92 25,2 65 1,6 616 1,1 550 64,7 14,9 2291 12 2,5 

  

Raioanele 

Centrale 1572 407 999 166 30860 84,8 27241 2330 5,1 480 3,7 7,1 

26 Chişinău 2225 599 1551 75,4 228447 1374 204366 22722 1 44 0,8 0,3 

  

Regiunea de 

Centru 3798 1006 2550 242 259336 1458 231607 25052 1,5 69 1,1 1 

27 Căuşeni 170 37,2 125 7,3 1818 1810 8,3 9,4 6,9 88     

28 Ştefan Voda 89 5 82 2,6 309 35,6 259 50,6 28,8 14 32 5,1 

29 Cimişlia 105 15,5 85,6 3,6 1613 170 1303 195 6,5 9,1 6,6 1,8 

30 Basarabeasca 112 43,8 56,3 12,3 2728 9,4 2513 139 4,1 466 2,2 8,8 

31 Leova 98 28,2 67,5 1,9 1583 417 1166 6,2 16 0,2     

32 Cantemir 71 30,2 34,5 5,8 33,1 14,2 13 5,3 215 213 265 109 

33 Cahul 166 95,9 60,2 10,2 5867 21 5805 40,6 2,8 457 1 25 

34 Taraclia 99 16,4 54,5 27,9 1265 1189 1265 7,8 1,4 4,3     

35 Gagauzia 312 57,7 106 32,8 3756 4,9 3430 103 8,3 1178 3,1 31,8 

  

Regiunea de 

Sud 1221 330 671 104 18971 1444 16814 1708 6,4 23 4 6,1 

  Total 7775 2421 4896 456 329947 12744 284377 32013 2,4 19 1,7 1,4 
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Anexa 11. Taxele şi contribuţiile de mediu în ţările vest-europene şi est-europene 

 

Tabelul A 11.1 Taxele şi contribuţiile de mediu în ţările vest-europene 
 

 

Ţara 

A
u

st
ri

a 

B
el

g
ia

 

D
an

em
ar

ca
 

F
in

la
n

d
a 

F
ra

n
ţa

 

G
er

m
an

ia
 

G
re

ci
a 

Ir
la

n
d

a 

It
al

ia
 

O
la

n
d

a 

N
o

rv
eg

ia
 

P
o

rt
u
g

al
ia

 

S
p

an
ia

 

S
u

ed
ia

 

R
eg

at
u
l 

U
n

it
 

Aer / energie                

Energie/dioxid de 

carbon 

  x x  x  x x x x   x x 

Dioxid de sulf   x  x    x  x     

Dioxid de nitrogen     x    x     x  

Alţi poluanţi ai aerului   x             

Combustibil x x x x x x x x x x x x x x x 

Sulf în combustibil  x x x  x    x x   x x 

Alte gaze cu efect de 

seră 

  x        x     

Transport                

Înregistrarea 

vehiculelor 

x x x x x  x x x x x x x   

Taxa anual pentru 

circulaţie 

x x x x  x x x x x x x x x x 

Apă                

Apă reziduală x x x x x x  x x x x  x x x 

Extragerea apei   x  x x   x x   x  x 

Deşeuri                

Taxa pentru rampa de 

gunoi sau incinerare 

x x x x x    x x x  x x x 

Produse                

Anvelope   x x      x      

Containere pentru 

băuturi de unică 

folosinţă 

 x x x       x   x  

Ambalare x  x  x    x  x     

Genţi   x     x x       

Pesticide  x x x       x   x  

Produse cu CFC x  x             

Baterii x x x      x     x  

Becuri electrice   x             

PVC/phthalates   x             

Ulei lubrifiant     x    x  x  x   

Fertilizatori minerale   x  x     x    x  

Hârtie, carton  x x  x           

Resurse                

Materie primă  x x      x     x x 
Sursa: [141, p.12] 

 

 

 



172 

 

 

Tabelul A 11.2 Taxele şi contribuţiile de mediu în ţările est-europene 

 

 

Ţara 

R
ep

. 

C
eh

ă 

E
st

o
n
ia

 

U
n

g
ar

ia
 

L
et

o
n
ia

 

L
it

u
an

ia
 

P
o

lo
n
ia

 

S
lo

v
en

ia
 

S
lo

v
ac

ia
 

B
u

lg
ar

ia
 

R
o

m
ân

ia
 

C
ro

aţ
ia

 

R
u

si
a 

U
cr

ai
n

a 

B
el

ar
u

s 

M
o

ld
o
v

a
 

Aer / energie                

Energie/dioxid de 

carbon 

 x    x x        x 

Dioxid de sulf x x x x x x x x x x x x x x x 

Dioxid de 

nitrogen 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Alţi poluanţi ai 

aerului 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Combustibil x x x x x x x x x x x x x x x 

Sulf în 

combustibil 

        x x     x 

Alte gaze cu efect 

de seră 

               

Transport                

Înregistrarea 

vehiculelor 

  x x x x  x x x  x x x x 

Taxa anual pentru 

circulaţie 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Apă                

Apă reziduală x x x x x x x x x x  x x x x 

Extragerea apei x x x x x x x x x x  x x x x 

Deşeuri                

Taxa pentru 

rampa de gunoi 

sau incinerare 

x x  x  x  x  x x x x x x 

Produse                

Anvelope   x x x   x x      x 

Containere pentru 

băuturi de unică 

folosinţă 

x  x           x x 

Ambalare  x  x x x         x 

Genţi                

Pesticide                

Produse cu CFC x  x x    x  x      

Baterii   x x x   x x      x 

Becuri electrice    x x   x       x 

PVC/phthalates        x        

Ulei lubrifiant x  x x   x x        

Fertilizatori 

minerale 

               

Hârtie, carton    x x   x        

Resurse                

Materie primă  x x x x    x  x x x x x 
Sursa: [141, p.13] 
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Anexa 12. Extrasul conţinutului din art.87, lit.(d) privind gestionarea deşeurilor şi a resurselor, 

precum şi transportarea deşeurilor prezentat în Anexa XI la Acordul de Asociere cu UE. 

Anexa XI (Capitolul 16) la  Acordul de Asociere a Republicii Moldova  cu Uniunea 

Europeană ( compartimentul gestionarea deşeurilor) 

Obiectivele direct 

preconizate pentru 

implementare 

Aplicarea  prevederilor  

directivei 

Calendarul 

 implementării 

I Gestionarea 

deşeurilor şi a 

resurselor, 

Directiva 

2008/98/CE privind 

deşeurile.  

 

1. Adoptarea legislaţiei naţionale şi 

desemnarea autorităţii/autorităţilor 

competente 

implementate în termen de 2 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

2. Elaborarea planurilor de gestionare a 

deşeurilor, în conformitate cu 

ierarhizarea pe cinci trepte a deşeurilor, 

şi elaborarea programelor de prevenire 

a generării deşeurilor (capitolul V) 

implementate în termen de 4 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

3. Crearea unui mecanism de recuperare 

completă a costurilor, conform 

principiului ”poluatorul plăteşte” şi 

principiului răspunderii extinse a 

producătorului (articolul 14) 

implementate în termen de 4 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

4. Crearea unui sistem de autorizare 

pentru unităţile/întreprinderile care 

efectuează operaţiuni de eliminare sau 

de recuperare, cu obligaţii specifice 

privind gestionarea deşeurilor 

periculoase (capitolul IV) 

implementate în termen de 5 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

5. Crearea unui registru al unităţilor şi 

întreprinderilor care colectează şi 

transportă deşeuri (capitolul IV) 

implementate în termen de 5 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

II Directiva 

1999/31/CE privind 

depozitele de 

deşeuri, modificată 

prin Regulamentul 

(CE) nr. 1882/2003  

 

6. Adoptarea legislaţiei naţionale şi 

desemnarea autorităţii/autorităţilor 

competente  

implementate în termen de 3 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

7. Clasificarea depozitelor de deşeuri 

(articolul 4) 

implementate în termen de 4 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

8. Elaborarea unei strategii naţionale de 

reducere a volumului deşeurilor 

biodegradabile municipale destinate 

depozitelor de deşeuri (articolul 5) 

implementate în termen de 5 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

9. Crearea unui sistem de cerere şi 

autorizare şi a procedurilor admitere a 

deşeurilor în depozitele de deşeuri (art. 

5-7, 11, 12 şi 14) 

implementate în termen de 4 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

10. Stabilirea unor proceduri de 

supraveghere şi control în faza de 

exploatare a depozitelor de deşeuri şi a 

unor proceduri de închidere şi post-

tratare pentru depozitele de deşeuri 

care vor fi dezafectate (articolele 12 şi 

13) 

implementate în termen de 7 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

11. Elaborarea unor planuri de amenajare implementate în termen de 7 ani 
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pentru depozitele de deşeuri existente 

(articolul 14) 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

12. Crearea unui mecanism de stabilire a 

costurilor (articolul 10) 

implementate în termen de 5 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

13. Asigurarea tratării deşeurilor înainte de 

depozitare (articolul 6) 

implementate în termen de 7 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

III Directiva 

2006/21/CE privind 

gestionarea 

deşeurilor din 

industriile 

extractive şi de 

modificare a 

Directivei 

2004/35/CE  

 

14. 1.Adoptarea legislaţiei naţionale şi 

desemnarea autorităţii/autorităţilor 

competente 

implementate în termen de 2 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

15. 2.Crearea unui sistem care să asigure 

că operatorii elaborează planuri pentru 

gestionarea deşeurilor (identificarea şi 

clasificarea instalaţiilor de gestionare a 

deşeurilor, caracterizarea deşeurilor) 

(articolele 4 şi 9)  

implementate în termen de 4 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

16. 3. Crearea unui sistem de autorizare, 

stabilirea garanţiilor financiare şi 

crearea unui sistem de inspecţie 

(articolele 7, 14 şi 17) 

implementate în termen de 6 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

17. 4. Stabilirea procedurilor pentru 

gestionarea şi monitorizarea golurilor 

de excavare (articolul 10) 

implementate în termen de 6 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

18. 5.Stabilirea unor proceduri de 

închidere şi post-închidere pentru 

instalaţiile de gestionare a deşeurilor 

miniere (articolul 12) 

implementate în termen de 6 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

19. 6. Întocmirea unui inventar al 

instalaţiilor de gestionare a deşeurilor 

miniere închise (articolul 20) 

implementate în termen de 6 ani 

de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [196] 
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Anexa 13.  Deşeuri de producţie şi consum formate la întreprinderi şi organizaţii pe tipuri de 

activitate economică 

Întreprinderi şi organizaţii pe tipuri de activitate 

economică 

Cantitatea 

deşeuri, 

tone % din total generate 

Industria alimentară, a băuturilor 536373,8 29,29% 

Administrarea publică 390378,8 21,32% 

Agricultura, economia vînatului 254786,3 13,92% 

Exploatarea carierelor 222432,9 12,15% 

Producţia altor produse din materiale nemetalifere 147165,5 8,04% 

Asanarea şi îndepărtarea reziduurilor 68445,1 3,74% 

Captarea, epurarea şi distribuirea apei 44618,7 2,44% 

Tranzacţii imobiliare 30456,2 1,66% 

Sănătate şi asistenţă socială 21445 1,17% 

Silvicultura, exploatări forestiere 16743,7 0,91% 

Recuperarea deşeurilor 11313,5 0,62% 

Transporturi terestre 9438,8 0,52% 

Construcţii 9284,5 0,51% 

Comerţ cu ridicata 7355,5 0,40% 

Vînzarea, deservirea şi reparaţia autovehiculelor 6976,2 0,38% 

Activităţi ale  agenţiilor de turism 6353,5 0,35% 

Comerţ cu amănuntul 6170,8 0,34% 

Învăţământ 6036,5 0,33% 

Producţia echipamentului medical, a instrumentelor de 

optică 
5137,1 

0,28% 

Aprovizionarea cu energie electrică, gaze şi apă caldă 4771,1 0,26% 

Alte activităţi şi servicii 2854,2 0,16% 

Fabricarea îmbrăcămintei, prepararea şi vopsirea blănurilor 2463,6 0,13% 

Fabricarea de maşini şi echipamente 2324,7 0,13% 

Hoteluri şi restaurante 2166,6 0,12% 

Fabricarea produselor textile 2154,7 0,12% 

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative 2153,9 0,12% 

Poşta şi telecomunicaţii 1989,2 0,11% 

Activităţi financiare 1989,2 0,11% 

Tăbăcirea şi prepararea pieilor, fabricarea articolelor de 

voiaj 
1305,6 

0,07% 

Fabricarea hîrtiei şi a articolelor din hîrtie 1291 0,07% 

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 1033,7 0,06% 

Producţia de mobilă 977,4 0,05% 

Prelucrarea lemnului 750,8 0,04% 

Industria de prelucrare a metalelor 713,8 0,04% 

Producţia articolelor din cauciuc şi material plastic 491,8 0,03% 

Fabricarea produselor din tutun 396,3 0,02% 

Transporturi aeriene 225,3 0,01% 

Industria metalurgică 20 0,00% 

Total generate 1830985,3   
Sursa:  [100, pp.61-63]  
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Anexă 14.  Lista întreprinderilor, care dispun de autorizaţii eliberate în perioada 2010-2015, 

pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor 

 
”Grijuliu” S.R.L.,mun. 

Chişinău 

 Autorizaţia 029/2010 privind gestionarea deşeurilor, inclusiv 

pentru colectarea, comercializarea deşeurilor din maculatură. 

 Mişcarea Ecologistă din 

Moldova OT. Chişinău 

 Autorizaţia 030/2011 privind activităţile privind recepţionarea şi 

stocarea temporara a anvelopelor uzate. 

 S.R.L. „ Finplast Primˮ, 

 mun. Bălţi 

Autorizaţia nr. 033/2011 privind colectarea sortarea, reciclarea şi 

comercializarea deşeurilor nemetalice. 

S.C. „Sălcioara Vascanˮ 

S.R.L. mun. Chişinău 

 Autorizaţia nr. 034/2011 privind colectarea comercializarea şi 

prelucrarea deşeurilor din maculatura. 

S.A. „Lafarge Ciment 

(Moldova)”. or. Rezina 

 Autorizaţia nr.035/2011privind colectarea (depozitarea temporară 

şi incinerarea deşeurilor din cauciuc). 

S.A. „INCONARM” 

mun. Chişinău 

 Autorizaţie nr. 036/2011 privind colectarea şi utilizarea deşeului 

petrolier pentru necesităţile domeniului de producător. 

F.P.C. „ABS” S.R.L., 

mun. Chișinău 

Autorizaţie nr. 037/2012 privind colectarea și prelucrarea deșeurilor 

din mase plastice. 

I.C.S. „Vilagos” S.R.L., 

mun. Chișinău,  

 Autorizație nr. 038/2012 privind gestionarea deșeurilor reciclabile. 

S.R.L „Vaniș-Prim”  

mun. Chișinău 

 Autorizația nr. 039/2012, privind colectarea și prelucrarea 

deșeurilor galvanice, a substanțelor chimice cu termen expirat și 

lămpi luminiscente uzate. 

 Î.M.C.C.P. „AD REM” 

S.R.L. mun. Chișinău 

 Autorizație 041/2012 privind colectarea uleiurilor uzate de 

automobile și utilizarea acestora în cazane pentru încălzire. 

I.C.S. „ECORECYCLE” 

S.R.L. 

mun. Chișinău 

Autorizație 042/2012 privind colectarea, depozitarea, presarea, 

comercializarea și transportarea deșeurilor din masă plastică 

(polietilenă, PET), hîrtie și sticlă. 

Î.M. „SALUBR-LEOVA” 

or. Leova, 

 

Autorizație 043/2012 privind colectarea, depozitarea, presarea, 

comercializarea și transportarea deșeurilor menajere solide, inclusiv 

a deșeurilor reciclabile din masă plastică (polietilenă, PET), hîrtie și 

sticlă.  

S.C ,,Ursachi- Trans,, 

mun. Chișinău 

Autorizația nr. 032/2011 privind colectarea, prelucrarea și 

comercializarea deșeurilor de polietilenă PET și alți polimeri.  

Î.C.S ,,Energia PPM,, 

S.R.L, mun. Chișinău 

Autorizația nr. 046/2012 privind colectarea, transportarea și 

depozitarea deșeurilor din ulei alimentar uzat.  

S.A .T. Î, Uzina ,, 

Moldavizolit,,  or. Tiraspol 

Autorizația nr. 44/2012 privind colectarea, depozitarea, presarea, 

comercializarea, transportarea deșeurilor din hîrtie, carton, și a 

resturilor acestora. 

S.R.L. ,,TRISUMG,,  or. 

Cahul 

Autorizația nr. 047/2013 privind colectarea și comercializarea 

deșeurilor din cauciuc și plastic.  

S.R.L ,,RECWASTE,, mun. 

Chișinău  

Autorizația nr. 048/2013 privind colectarea deșeurilor de 

echipamente, electrice și electronice, trasnportarea, depozitarea și 

comercializarea lor.  

 S.R.L. ,,Salubris –Grup, Autorizația nr. 049/2013 privind colectarea, depozitarea și 

separarea selectivă a deșeurilor din hîrtie, sticlă și plastic.  

Cooperativa ,,POLIVTOR,, 

mun. Bălți,  

Autorizația nr. 050/2013 privind colectarea și prelucrarea deșeurilor 

din polietilenă. 

S.R.L. ,,UISPAC,,  

mun .Chișinău 

Autorizația nr. 051/2013 privind colectarea, prelucrarea și 

comercializarea deșeurilor din masă plastică.  

S.R.L,,REV ECOLOGIC, 

 

Autorizația nr. 52/2013 privind colectarea, selectarea și balotarea 

deșeurilor de ambalaje PET și folie de polietilenă. 
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Î.M ,,Direcția de Producție 

a Gospodăriei Comunale și 

de Locuințe din Sîngerei,,  

Autorizația 045/2013 privind colectarea, transportarea și 

depozitarea deșeurilor menajere solide.  

G.Ț ,,Morari Vasile Ion,, 

mun.Chișinău, s. Colonița,  

Autorizația 053/2014 privind prelucrarea deșeurilor animaliere și 

producerea biogazului în scopul obținerii  energiei.  

S.R.L ,,ECO PRIVAT,, 

mun. Chișinău, or. Vadul 

lui Vodă 

Autorizația 054/2014 privind colectarea, transportarea și 

depozitarea deșeurilor menajere solide. 

S.R.L ,,Diversacces,, r-nul 

Glodeni 

Autorizația 056/2014 privind colectarea și depozitarea deșeurilor 

reciclabile, hîrtie/carton, folie, PET. 

S.R.L. ,,EuroPaperPack,, 

mun. Chișinău 

Autorizația 057/2015 privind colectarea și reciclarea maculaturii și 

celulozei pentru producerea hîrtiei și cartonului  

Cooperativa de Producție 

,,Entuziast,, mun. Chișinău 

Autiorizația 058/2015 privind colectarea și valorificarea deșeurilor 

și resturilor provenite din prelucrarea metalelor prețioase. 

S.R.L.,,CANDELUX-

COM,, mun. Chișinău 

Autorizația 059/2015 privind colectarea, depozitarea și reciclarea 

deșeurilor de hîrtie și carton pentru producerea hîrtiei igienice.  

S.R.L. ,,TRISUMG,, or. 

Cahul 

Autorizația 061/2015 privind prelucrarea deșeurilor din cauciuc și 

plastic prin metoda de piroliză. 

 S.R.L. ,,AVE-UNGHENI,, Autorizația 062/2015 privind colectarea, transportarea, depozitarea, 

prelucrarea și comercializarea deșeurilor de hîrtie/carton, folie din 

polietilenă, masă plastică și PET  

S.R.L. ,,EAGLE TRANS,, 

mun.Chișinău 

Autorizația 063/2015 colectarea și prelucrarea deșeurilor de 

hîrtie/carton, polietilenă și masă plastică. 

S.R.L. ,,UISPAC,, mun. 

Chișinău 

Autorizația 064/2015 colectarea, transportarea și tratarea prin 

autoclavare a deșeurilor din activități medicale 

S.R.L. ,,DOLVIDA,, mun. 

Chișinău 

Autorizația 065/2015 colectarea, depozitarea și comercializarea 

deșeurilor de hîrtie și carton  

 S.R.L. ,,BEST CARE,, 

mun. Chișinău 

Autorizația 066/2015 colectarea și transportarea deșeurilor 

menajere  
Sursa: [197] 
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Anexa 15. Studii de caz cu privire la practica reciclării deşeurilor în Republica Moldova 
"ABS" SRL -  prelucrând PET-uri, obţine fulgii PET, care, la rândul lor, pot fi folosiţi pentru fibre de 

poliester (75%), utilizate la rândul lor ca materie primă pentru covoare, tapițerii, jucării, pâsle pentru 

industria textilă, ca izolație la paltoane, saci de dormit, industria auto ș.a.; folie industrială; chingi și 

benzi; noi ambalaje PET alimentare și nealimentare (ex.: cartoane pentru ouă, obiecte de uz casnic etc).  

S.A. „Lafarge Ciment” - a reușit să genereze combustibil alternativ cu un impact redus asupra mediului 

din anvelope uzate, ca parte din procesul de obținere a cimentului . Această procedură va permite 

companiei sa recupereze anvelopele utilizate ca sursa de energie pentru a înlocui combustibilii fosili, cum 

ar fi cărbune, petrol și gaze.  

Fabrica de reciclare a peturilor din satul Perecesina, raionul Orhei. Această fabrică importă peste 4 mii 

de tone de sticle de plastic şi prelucrează 1 mie tone. Ulterior, ea exportă produsul reciclat în China şi în 

câteva state din Uniunea Europeană. Din materia prima de la Peresecina chinezii şi europenii fabrică 

rechizite, mobilier de birou, eprubete şi alte produse utile. Fabrica ar putea contribui la soluţionarea 

problemei deşeurilor, însă duce lipsă de materie primă. Deşi sunt instalate de câţiva ani containere 

speciale pentru colectarea plasticului, majoritatea ambalajelor continuă să fie aruncate în locurile publice - 

în stradă, parcuri sau pur şi simplu sub balcoanele blocurilor de locuit. 

Uzina - pilot de prelucrare integrală a deşeurilor din plastic. Aceasta a fost inaugurată acum trei ani la 

Chişinău, având o capacitate de reciclare de 20 tone de deşeuri lunar sau până la 250 tone anual. Materia 

primă este cumpărată de la populaţie cu 1-8 lei/ kg de plastic, în funcţie de calitatea acestuia. În urma 

reciclării sunt produse olane, cărămizi, scânduri pentru podea, matrice şi scoabe. În Chişinău mai există 

alte 4 astfel de uzine de prelucrare a deşeurilor din plastic, în Republica în Moldova existând, conform 

estimărilor, circa 3 milioane de tone de deşeuri din plastic.  

Fabrica de reciclare din Ungheni. Respectiva fabrică a fost înfiinţată în parteneriat cu o firmă austriacă, 

colectând şi depozitând circa 1600 de tone deşeuri menajere anual. Tot în acest oraş există alte două 

puncte de colectare a deşeurilor, dintre care o firmă de colectare a fierului uzat şi una de reciclare a 

deşeurilor din lemn şi hârtie. 

Staţie modernă de sortare a deşeurilor din comuna Calugăr, Făleşti. Aceasta deserveşte 11 sate din zonă, 

inclusiv  oraşul Făleşti. Construcţia face parte din proiectul „Îmbunătăţirea sistemului integrat de 

management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti”, care este implementat de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor împreună cu Agenţia de Cooperare Internaţională a 

Germaniei - GIZ Moldova. Un depozit de deşeuri se preconizează a fi construit şi la Căuşeni. Acesta va fi 

plasat în apropierea uzinei de beton asfaltic de la ieşirea din oraşul Căuşeni, pe o suprafaţă de 19 hectare. 

“GARMA-GRUP” SRL în aprilie 2013 aceasta a inaugurat prima întreprindere moldovenească  de 

producere a energiei regenerabile în cogenerare. La fabrica de bioetanol din Fîrlădeni, raionul Hînceşti, a 

fost pusă în funcţiune o staţie de producere a biogazului în baza tehnologiei fermentării în regim mezofil, 

dezvoltată de compania Zorg Biogas. Implementarea proiectului are ca scop producerea energiei 

regenerabile (bioetanol, biogaz, energie electrică şi termică) în cogenerare, prin utilizarea de substrat 

organic, deşeuri vegetale şi animaliere. 

Deşeurile formate în urma extragerii calcarului în întreprinderea de stat „Mina de piatră Mileştii Mici”, în 

volum de 5,5 mii tone, sunt prelucrate de către SRL „Teolux-Garant” la o moară specială, unde este 

pregătită făina de moluz, folosită pentru producerea nutreţurilor combinate şi a amestecurilor uscate. 

Deşeurile agricole din biomasă, în volum de 0,05 mii tone, şi deşeurile de la folosirea lemnului, în volum 

de 0,4 mii tone, sunt prelucrate în brichete solide de către S.R.L. „Bioerg Grup” din satul Misovca şi 

S.R.L. „Bios Grim” din satul Balţata. Toate acestea au produs peste 4500 tone/an brichete şi peleţi. 

Cât priveşte deşeurile de la creşterea animalelor, în volum de 20,8 mii tone, acestea au fost compostate şi 

folosite în sectorul agricol ca îngrăşăminte organice pentru recolta anului 2014 - în total fiind utilizate 

88,3 tone de îngrăşăminte organice. Deşeurile din industria cărnii de la abatorul S.A. „ÎDT”’ din Bardar 

sunt reciclate de către S.F.T. „Carvit” S.R.L., cele spitalicești sunt transportate pentru lichidare la C.P. 

„Entuziast”, iar cele cu mercur sunt reciclate de către S.R.L. „Vanis-Prim” din municipiul Chişinău. Un 

deşeu periculos existent pe teritoriul raionului Străşeni , care cu anii se acumulează în cantităţi mari 

(493,171 tone), îl constituie ferocianura din industria vinului, care se păstrează pe teritoriile fabricilor de 

vin la rampe special amenajate, accesul la care este interzis, iar evidenţa este strictă. 

Sursa: Elaborat de autor
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Anexa 16. Tendințe privind generarea deșeurilor în conformitate cu prevederile Strategiei 

naţionale  de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova (2013-2027) 
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Figura A 16. 1. Prognozele privind generarea deşeurilor menajere solide 

Sursa: [121] 
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Figura A 16.2 Dinamica generării deşeurilor pe ramuri (2000-2006), mii tone 

Sursa: [121] 

 

Tabelul A 16.1 Creşterea şi previziuni demografice pentru Republica Moldova până în 2025 

 

Sursa:[121] 

 

 

Anul 

Creşterea PIB  

(în % faţă de anul precedent) 

Populaţia la 1 ianuarie,  

(mii persoane) 

2007 3,0% 3 581 

2008 7,8% 3 573 

2009 -6,0% 3 568 

2010 6,9% 3 564 

2011 3,6% 3 560 

2012 5,0% 3 543 

2013 5,0% 3 533 

2014 5,0% 3 523 

2015 5,0% 3 513 

2020 5,0% 3 462 

2025 5,0% 3 309 
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Tabelul A 16.2 Deşeuri periculoase industriale şi de uz casnic, generate în 2009-2025 

 
Anii  Deşeuri 

periculoase 

industriale,  

tone 

Deşeuri 

periculoase de 

uz casnic, 

scenariu 

„redus”, tone 

Deşeuri 

periculoase de 

uz casnic, 

scenariu  

„în creştere”, 

tone 

Total 

deşeuri 

periculoase 

scenariu 

„redus”, tone 

Total 

deşeuri 

periculoase 

scenariu 

în creştere”, 

tone 

2009 1 125 5 351 14 270 6 476 15 395 

2010 1 131 5 346 14 255 6 476 15 386 

2011 1 139 5 330 14 214 6 469 15 353 

2012 1 150 5 315 14 173 6 465 15 324 

2013 1 162 5 300 14 133 6 461 15 294 

2014 1 173 5 284 14 092 6 458 15 265 

2015 1 185 5 269 14 051 6 454 15 236 

2020 1 246 5 193 13 848 6 438 15 093 

2025 1 309 4 964 13 237 6 273 14 546 

 

Sursa:[121] 
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Anexa 17. Certificat de implementare din partea Ministerului Mediului al Republicii Moldova 

(Inspectoratul Ecologic de Stat) 
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