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            Dnei Iordanov Iordanca-Rodica, Ministra Mediului 

 

Copie: CONSECON 

             

Nr. 49/22-EC din 08 decembrie 2022 

Ref: Implementarea principiului economic de responsabilitate extinsă a producătorului (REP)   

 

Stimate Doamne, 

Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează înaltele considerațiuni și își exprimă deschiderea 

și disponibilitatea comunității de afaceri de a oferi suportul și expertiza necesară, ținând cont că EBA Moldova 

a promovat mereu politicile prietenoase mediului de afaceri, fiind activ implicată în procesele de ajustare a 

cadrului legal, reflectând mereu în agenda sa angajamentele statului din Acordul de Asociere RM-UE. 

 

În contextul obținerii statutului de țară candidat la UE, armonizarea legislației și implementarea acesteia 

devine o necesitate imperativă de nivel național. Astfel, urmare a ședinței grupului de lucru REP din data de 

30 noiembrie 2022 și a întrevederii membrilor EBA cu Ministra Mediului, Dna Iordanov Iordanca-Rodica și 

Președinta Comisiei parlamentare mediu și dezvoltare regională, Dna Coșeru Ina, din data de 01 decembrie 

curent, au fost agreate un set de masuri prioritare ce necesită a fi implementate în regim de urgență și pe care 

Vă rugăm să le găsiți expuse după cum urmează:  

 

Implementarea mecanismului economic de scutire 
 
Salutăm propunerea ministerului de a implementa mecanismul de scutire de la plata pentru poluarea mediului 
pentru producătorii care la sfârșitul perioadei de gestiune ating țintele prevăzute de HG 561/2020. În acest 
sens, susținem modificarea cadrului normativ pentru a stipula faptul că plata va fi efectuată anual și nu lunar 
cum este prevăzut la acest moment.  
 
Înțelegem abordarea propusă privind scutirea de plată proporțional cu atingerea țintelor. Totuși reiterăm 
poziția EBA că această scutire trebuie efectuată în linie cu practicile internaționale care prevăd o abordare 
diferită și anume plata este datorată pentru cantitatea corespunzătoare diferenței între țintele prevăzute 
de legislație și ținta efectiv atinsă. 
 
Modificarea țintelor prevăzute în HG 561/2020 
 
Înțelegem că actualmente se consideră modificarea țintelor corespunzătoare perioadelor, începând cu anul 
2024. În acest sens, recomandăm o abordare prudentă care să ia în calcul capacitățile existente în Republica 
Moldova și modul gradual în care aceasta pot fi extinse. În caz contrar, există riscul major de a stipula ținte 
care nu pot fi realist atinse și drept rezultat nefuncționarea eficientă a principiului REP. 
 
Modificarea modului actual de calcul al plății pentru poluarea mediului 
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Această propunere este una imperativă și care trebuie să reprezinte o prioritate pentru acțiunile imediate. 
Actualmente plata pentru poluarea mediului este calculată în funcție de volumul ambalajului poluant, obiectul 
plății constituind ambalajele primare din plastic, compozit și aluminiu.  
Reiterăm două aspecte cheie discutate în cadrul ședinței de lucru:  

• În primul rând: aplicarea plății în funcție de volum nu corespunde modului în care deșeurile sunt 
generate și anume în funcție de cantitate (kg) și nu volum. 

• În al doilea rând: luând în considerare faptul că contribuabilii vor fi pasibili - începând cu 2023 - să 
recicleze toate tipurile de deșeuri generate (sticlă, lemn, metal, plastic, hârtie), vor exista dificultăți 
considerabile în asigurarea unui mod echitabil de determinare a cuantumului scutirii. Astfel, 
recomandăm ca plata pentru poluarea mediului să fie calculată în funcție de cantitatea (kg) 
ambalajului poluant și aplicabilă pentru toate tipurile de deșeuri de ambalaje generate, inclusiv 
pentru ambalaje primare, secundare și terțiare.  

 
Procedurile de înregistrare în sistemul informațional SIA MD 
 
Aceasta este a doua prioritate pentru acțiunile imediate. În cadrul discuției, a fost abordată problema privind 
plasarea pe piață de către contribuabilii care nu au optat pentru înregistrarea în SIA MD ca producător care își 
onorează obligațiile în sistem individual sau colectiv. Cum am discutat, neînregistrarea contribuabililor pana la 
moment s-a datorat, în principal, lipsei unei certitudini/garantii privind implementarea mecanismului 
economic aferent REP pentru deșeurile de ambalaje si anume scutirea de plata poluraii pentru acei care 
implementeaza REP. Respectiv, considerăm necesar asigurarea unui cadru funcțional temporar care să 
permită plasarea pe piață a produselor de către contribuabili până la momentul în care modificările la cadrul 
normativ sunt finalizate. 
 
Procedurile de raportare de către contribuabili 
 
Înțelegem că anumite modificări vor fi efectuate la textul HG 561/2020. În acest sens, vă atragem atenția la 
necesitatea de a asigura că raportările în SIA MD trebuie să fie efectuate de către producători anual și nu 
lunar. Pe de o parte această abordare va permite contribuabililor să prezinte informații complete și actualizate 
privind cantitățile efectiv gestionate pe parcursul anului. Pe de altă parte, nu se va pune o presiune pe 
funcționalitatea sistemului SIA MD având în vederea volumul de informații care ar fi gestionat lunar. 
 
Rămânem la dispoziția Dvs. și Vă asigurăm de tot suportul necesar în realizarea obiectivului de armonizare a 
legislației conform angajamentelor Acordului de Asociere RM-UE. 
 

 

Cu deosebit respect, 

 

Mariana RUFA,                                                    

Director Executiv 

Asociația Businessului European 
 

 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 
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Ex: Eugen Cozmulici 

Tel: 079188919  
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