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Ref.: Declarație comună privind politica de stat în domeniul gestionării deșeurilor de plastic

Stimați domni, stimate doamne:
Camera de Comerț Americană din Moldova, Asociația Businessului European și Asociația Importatorilor și
Producătorilor de Ambalaje din Moldova ia notă de Raportul auditului performanței „Managementul
deșeurilor din plastic” dezvoltat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, comunicând despre
următoarele priorități de politici în vederea asigurării gestionării eficiente a deșeurilor de plastic:
1. Implementarea loială a mecanismului privind responsabilitatea extinsă a producătorului ca unic
model sustenabil de asigurare eficientă a gestionării deșeurilor, cuplată cu revizuirea conceptuală a
sistemului de plăți privind poluarea mediului. Angajament asumat de Republica Moldova în contextul
obligațiilor de stabilire a mecanismului de recuperare integrală a costurilor de gestionare a deșeurilor,
prevăzut în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.
2. Adoptarea cadrului regulatoriu de toate nivelele în vederea creării premiselor de gestionare a
deșeurilor în conformitate cu principiile ierarhiei deșeurilor, inclusiv coincinerarea, ca model de succes
de diminuare a ponderii de deșeuri eliminate prin depozitare;
3. Revizuirea prohibițiilor legale privind comercializarea/utilizarea pungilor și a accesoriilor privind
serviciile de masă pentru a asigura conformarea benevolă a sectorului privat și aplicarea uniformă a
legii de către instituțiile publice de control. În contextul circumstanțelor actuale – elaborarea unui
ordin comun între cele două instituții publice cu atribuții de constatare a contravenției, cu detalierea
listei produselor din plastic de unică folosință interzise pentru utilizare/comercializare ce cad sub

incidența art. 201 alin. (4) Legea nr. 231/2010 în vederea asigurării aplicării clare a cadrului legal și
prevenirii acțiunilor abuzive.
Pledăm și vom susține în continuare eforturile autorităților Republicii Moldova îndreptate spre
modernizarea cadrului legal și îmbunătățirea capacității instituționale pentru a asigura implementarea
angajamentelor internaționale în domeniul combaterii schimbărilor climatice.
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