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Către:  Dna Maia SANDU, Președinte 

             Dl Igor GROSU, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova 

             Dl Muduc VALERIU, Președinte al Comisiei parlamentare mediu și dezvoltare regională 

             Dl Dumitru ALAIBA, Președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe 

             Dl Alexandr TRUBCA, Președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară 

             Dnei Natalia GAVRILIȚĂ, Prim-ministru 

             Dlui Vladimir BOLEA, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministru Interimar al Mediului 

             Dlui Dumitru BUDIANSCHI, Ministrul Finanțelor 

 

Copie: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova 

             Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova 

             Ambasada României în Republica Moldova  

             Ambasada Ucrainei în Republica Moldova 

             Ambasada Germaniei în Republica Moldova 

 

Nr. 40/22-EC din 11 octombrie 2022 

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

 

 

Stimată Doamnă Președinte, 

Stimate Domnule Președinte a Parlamentului, 

Stimați Domnilor Deputați, 

Stimată Doamnă Prim-ministru, 

Stimați Domnilor Miniștri, 

 

Asociația Businessului European (EBA Moldova), Camera Americană de Comerț în Moldova (AmCham), 

Asociația Investitorilor Străini (FIA) și Asociația Producătorilor și Importatorilor de Ambalaje din Moldova 

(APIAM) își exprimă înalta recunoștință pentru eforturile actualei guvernări în a susține dezvoltarea business-

ului în RM.  

 

În lumina acțiunilor întreprinse, totuși, comunitatea de business din Moldova exprimă îngrijorarea în raport cu 

tergiversarea acțiunilor de elaborare a cadrului de politici în domeniul politicilor de mediu, și anume față de 

obligațiunile asumate prin Acordul de Asociere RM-UE, în speță ce țin de protejarea mediului prin 

implementarea CAPITOLULUI 16; MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, art. 86  contribuind astfel la obiectivul pe termen 

lung privind dezvoltarea durabilă și ecologizarea economiei; art. 87(d) gestionarea deșeurilor și a resurselor, 

precum și transferul deșeurilor;  care nemijlocit ține de implementarea instrumentului economic de 

responsabilitate extinsă a producătorului (REP).  

 

Reiterăm pe această cale că business-ul salută crearea Grupului de Lucru în cadrul Ministerului Mediului, 

menirea căruia este să identifice o soluție comună prin implicarea autorităților statului și mediului de afaceri 
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în vederea elaborării cadrului național legislativ necesar pentru a implementa mecanismul economic aferent 

REP pentru deșeurilor de ambalaje, în lumina bunelor practici implementate cu succes în UE. 

 

În context, menționăm că conform Legii 1540/1998,  contribuabilii care produc sau importă mărfuri care în 

procesul utilizării cauzează poluare mediului sunt pasibili de plata taxei pentru poluarea mediului. De 

asemenea, reiterăm faptul că începând cu 01.01.2023 intră în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 561/2020 

pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, ce ține de implementarea  

țintelor de valorificare și reciclare.  

 

Astfel, începând cu 2023, companiile supuse cerințelor de REP vor înregistra atât costuri aferente asigurării 

procesului de valorificare/reciclare care trebuie efectuat conform Legii 209/2016 coroborat cu prevederile 

HG 561/2020  cât și cheltuieli cu plata taxei pentru poluarea mediului conform Legii 1540/1998. Această 

povară financiară va rezulta în costuri adiționale pentru companii și vor avea un impact asupra dezvoltării în 

continuare a afacerilor. Această mărire a cheltuielilor se va materializa, de asemenea, în costuri suplimentare 

pentru consumatori.  

 

Este important de notat că actualmente există cca 10 proiecte ce țin de crearea sistemului de colectare și 

tratare a deșeurilor implementate de mediul privat din inițiativa sa proprie ceea deja a implicat investiții 

semnificative menite să reducă volumul de deșeuri plasate pe piață. Totuși, în lipsa unui mecanism economic, 

producătorii de deșeuri nu vor fi stimulați să continue să implementeze politica de REP în cadrul activității 

proprii ceea ce la rândul său va rezulta într-o continuă înrăutățire a stării de mediu în Republica Moldova. 

 

Menționăm, că în cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții autorităților competente, EBA Moldova a venit 
cu expertiza sa, prezentând o analiză a bunelor practici REP ce funcționează în 6 țări atât în Uniunea 
Europeană, cât și în afara acesteia. În țările analizate mecanismul economic aferent politicii REP este cel de 
scutire care prezintă următoarele caracteristici cheie: 

 Producătorii de deșeuri pot opta pentru asigurarea procesului de valorificare/reciclare în regim 
individual sau colectiv.  

 Producătorii de deșeuri care la sfârșitul perioadei de gestiune îndeplinesc obiectivele de 
valorificare/reciclare și îndeplinesc procedurile administrative și alte cerințe stabilite prin lege nu 
sunt pasibili de plata unei taxe pentru poluarea mediului.  

 La neîndeplinirea obiectivelor specifice, se calculează și se achită diferența dintre obiectivele minime 
specificate în legislație și cantitatea efectiv valorificată/reciclată. În alte cazuri, producătorii de 
deșeuri sunt pasibili de achitarea taxei integrale. 

În pofida analizei efectuate și a pachetului legislativ elaborat de EBA Moldova, dar și a poziției exprimate de 

alte asociații, inclusiv AmCham și APIAM care au prezentat opiniile comunităților sale ce ține de formulele de 

calcul precum și sistemul REP în ansamblu, Ministerul Finanțelor împreuna cu Ministerul Mediului nu au 

conturat o poziție clară ca răspuns la poziția sectorului privat.  

 

Alertăm autoritățile statului că taxa colectată la moment nu  este direcționată spre necesitățile de protejare a 

mediului, și anume colectarea și tratarea deșeurilor, ci vin sub forma unor colectări la buget fără a susține 

proiecte de mediu, ORI intenția mediului privat constă în crearea sistemelor colective și individuale care vor 

responsabiliza business-ul în a reduce volumul de deșeuri și nu doar de a onora o obligațiune fiscală. 
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Solicităm respectuos, ca în contextul promovării politicii fiscale 2023 și a măsurilor prioritare în acest sens, 

implementarea REP, prin anularea taxei de mediu și facilitarea creării sistemelor individuale și colective să 

devină o prioritate, astfel generând și stimulând mediul de afaceri să implementeze mecanismul economic 

care să contribuie la reducerea deșeurilor, și nu doar colectarea banilor în buget, ceea ce reprezintă condiția 

imperativă pentru tranziția la economia verde, Pactul verde al UE, economia circulară și noua agendă de 

asociere în domeniul mediului în Republica Moldova, prin revizuirea angajamentelor guvernamentale pentru 

perioada 2022-2023. 

 

Comunitatea de afaceri rămâne deschisă pentru asigurarea unui dialog constructiv întru identificarea 

soluțiilor sustenabile vizând subiectul abordat în interesul tuturor părților implicate.  

Cu înaltă considerațiune, 

Mariana RUFA, 

Director Executiv 

Asociația Businessului European 

 

Mila Malairau, 

Director Executiv  

AmCham 

 

Ana Groza 

Director Executiv 

Asociația Investitorilor Străini  

 

Alexandru Gîncu 

Președinte 

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Ambalaje din Moldova 

 

Dan Nuțiu 

Președinte Executiv 

Asociația Investitorilor Români din Republica Moldova  

 

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

 

 

 

Ex: eugen.cozmulici@eba.md  
Tel: 079188919 
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