P r o g r a m u l N a ţi o n a l d e P r o d u c e r e m a i P u r ă
î n R e p u bl i c a M o l d o v a ( N C P P M o l d o va )
Programul Naţional de Producere mai Pură (NCPP Moldova) se axează pe sporirea productivităţii resurselor şi
performanţelor de mediu la întreprinderi şi organizaţii prin aplicarea conceptelor, metodelor, tehnologiilor şi
politicilor de Eficientizare a Resurselor şi Producerii mai Pure (RECP).

NCPP Moldova: cadru de activitate
Programul Naţional de Producere mai Pură (NCPP) în
Republica Moldova este finanţat cu generozitate de
Guvernul Austriei.

naturale (materiale, energie și apă), generarea redusă
a deșeurilor și emisiilor, și minimizarea riscurilor
asupra angajaților, comunității și consumatorilor
(www.unido.org).

Programul Naţional de Producere mai Pură (NCPP) s-a
amplificat în Republica Moldova în anul 2011, cu
lansarea oficială în anul 2012, spre promovarea și
adoptarea conceptului de Eficientizare a Resurselor și
Producerii mai Pure (RECP), ca o continuare a etapei
de pregătire. Organizația Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare Industrială (UNIDO) acordă sprijinul
profesional și managerial către NCPP-Moldova, în
special prin Departamentul de Producere mai Pură şi
Durabilă.

Obiective

NCPP-Moldova i s-a acordat statutul de membru
observator
în
rețeaua
globală
RECPnet,
(www.recpnet.org) înființată spre intensificarea
cooperării și schimbul de cunoștințe.

19 companii și organizații din sectoarele prioritare din
industria alimentară, servicii municipale și materiale
de construcții au beneficiat de sprijinul acordat de
NCPP-Moldova
pe
parcursul
anului
2012.
În special, asistenţa se referă la evaluări de RECP
cuprinzând evaluările de bază ale consumului de
resurse, elaborarea bilanțurilor de materiale și
energie, analiza de sursă și cauza privind pierderile de
materiale și energie, generarea și evaluarea
opțiunilor de îmbunătăţire, precum și elaborarea
recomandărilor practice la nivel de management.
Progresul punerii în aplicare a măsurilor de RECP
recomandate și beneficiile realizate s-au monitorizat
prin utilizarea unui set standard de indicatori de
RECP, iar unele dintre acestea sunt ilustrate mai jos
pe sectoare.

Ce este RECP
Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură
(RECP) se referă la conceptele și tehnicile preventive
de mediu și de management general spre sporirea
productivității, utilizarea productivă a resurselor

Obiectivul general al Programului Naţional de
Producere mai Pură (NCPP) constă în sporirea
productivităţii resurselor şi performanţelor de mediu
la întreprinderile şi organizaţiile din Republica
Moldova, astfel contribuind la Dezvoltarea Industrială
Durabilă şi la Producerea și Consumul Durabil.

Beneficiile RECP în Republica Moldova
pentru anul 2012

Despre Programul de RECP
Programul comun al UNIDO-UNEP de RECP are ca scop sporirea productivităţii resurselor şi performanţelor de
mediu la întreprinderi şi organizaţii din ţările în curs de dezvoltare şi cele în tranziţie.
www.ncpp.md
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SECTORUL INDUSTRIAL
“Orhei-VIT”, filiala Căuşeni. Această fabrică operează
la mai puţin de jumătate din capacitatea sa şi
procesează fructe şi legume. Directorul de filială fiind
dedicat conceptului RECP, s-a implicat personal în
evaluarea RECP. Ca rezultat, compania a reuşit să
reducă: consumul de gaze naturale cu 56 275 m3
anual; consumul de apă cu 3 300 m3 şi respectiv
volumul apelor uzate cu 3 300 m3 anual; emisiile în
aer cu 103,9 tone CO2ech; totodată circa 7 tone de
deşeuri solide au fost reciclate, de asemenea s-a
redus volumul materialelor auxiliare utilizate ca:
sarea tabletată pentru filtru şi reagenţi pentru
deaerarea apei. În urma implementării opţiunilor
RECP economiile anuale ale întreprinderii constituie
circa 35 450 USD.
“Orhei-VIT” profilul1 RECP

Productivitatea Resurselor (schimbare
Anul 1 - 2012
în %)
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În urma identificării şi implementării opţiunilor RECP,
compania a reuşit să reducă consumul anual de
păcură cu 11,5 tone, consumul anual de apă cu 1 800
m3 şi s-au redus emisiile atmosferice cu 34,5 tone
CO2ech. Prin aceasta compania şi-a îmbunătăţit
indicatorii de productivitate a resurselor şi a obţinut
economii anuale de circa 12 560 USD.
“Doina Vin” profilul RECP
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“Doina Vin” este o companie cu tradiţii în vinificaţie.
Vinăria produce vinuri de calitate superioară şi
ordinare din soiuri europene de struguri, care sunt
recoltaţi manual. Vinurile companiei sunt păstrate
pentru maturare 2-3 ani în butoaie de stejar.

Intensitatea Poluării (schimbare %)
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Notă: Profilul RECP ilustrează vederea de ansamblu al productivităţii resurselor şi intensităţii poluării ca schimbare procentuală în
comparaţie cu valorile de bază. Performanţele de mediu sunt îmbunătăţite atunci când productivitatea creşte iar intensitatea scade.

www.ncpp.md
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Fabrica de vin din Stăuceni, este o subdiviziune a
Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie care
produce o gamă variată de vinuri.
Evaluarea RECP s-a desfăşurat cu suportul şi
participarea celor doi tehnologi ai fabricii iar efortul
comun a contribuit la generarea unui şir de opţiuni de
îmbunătăţire. Aşadar, primele implementări au vizat
optimizarea procesului de presare a strugurilor care
au sporit cantitatea mustului de calitate cu 35 000
litri generând beneficii anuale de circa 4 870 USD.
Stăuceni Profilul RECP
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„Bucuria” este cel mai mare producător de produse
de cofetărie, circa 90% din totalul producţiei de
bomboane din Republica Moldova. Deoarece
compania este un consumator semnificativ de
energie, opţiunile RECP au vizat sporirea eficienţei
energetice. În urma implementării opţiunilor RECP,
compania şi-a redus consumul anual de energie
electrică cu 105 000 kWh, reducând emisiile de
carbon cu 104 tone CO2ech, astfel economisind circa
14 500 USD anual.
„Bucuria” Profilul RECP
Productivitatea Resurselor (schimbare în %)

Anul 1 - 2012

3

2

2
0

0
-1

30
18

20

-2
-3

10

-4

0

-20

Productivitatea Resurselor (schimbare în %)

1

40

-10

„Agrosfera-BM” Profilul RECP
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„Agrosfera – BM” este o fabrică de procesare a
legumelor şi fructelor, având plantaţii proprii şi o
moară. În urma implementării unor măsuri
organizatorice şi de îmbunătăţire a controlului
operaţional al procesării legumelor în cadrul evaluării
RECP, compania a reuşit să economisească anual
5 000 kWh de electricitate şi 300 m3 de gaze naturale,
reducând emisiile cu 5 tone de CO2ech. Prin urmare
productivitatea energetică a sporit cu 2% iar
intensitatea carbonului a scăzut cu 9%. Economiile
anuale fiind circa 800 USD.
www.ncpp.md
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“BNV” este o companie producătoare de materiale
de construcţie cum sunt: betoane, elemente
prefabricate din beton, cărămizi, pavaje şi alte
elemente din lemn şi metal. Compania încearcă să
producă în circuit închis prin utilizarea tehnicilor RECP
de reciclare a materiei şi evitarea pierderilor inutile.
Spre exemplu reziduul de beton este colectat şi
utilizat la producerea elementelor din beton de
calitate inferioară; apa de la spălatul formelor şi
mixerelor este colectată şi reutilizată la producerea
betonului; deşeurile sunt sortate iar rămăşiţele de
metal şi lemn sunt reciclate.

“Vastdial & Co”. Apicultura şi prelucrarea produselor
apicole sunt activităţile principale ale apicultorilor cu
experienţă, pasiune şi devotament din cadrul
companiei Vastdial & Co. Produsele companiei sunt
naturale, proaspete şi corespund standardelor
internaţionale de calitate. Pe viitor compania îşi
propune să utilizeze tehnologii noi de producere a
oţetului din mierea reziduală. Transformarea
deşeurilor în produs prezintă un interes sporit pentru
Programul de Producere mai Pură şi aceasta face
atractivă cooperarea Programului cu compania
“Vastdial & Co”.

SERVICII MUNICIPALE
12 instituţii publice
Complementar evaluărilor RECP din sectorul
industrial, îndrumări ulterioare sunt acordate celor 12
instituţii publice evaluate, din cadrul sectorului
servicii municipale, prin sprijinul de implementare a
opţiunilor recomandate şi monitorizarea în timp a
beneficiilor de pe urma implementării opţiunilor.
Experţii naţionali au schiţat un set de indicaţii RECP
pentru replicare in 10 şcoli/grădiniţe din raionul
Ungheni. Profitând de rezultatele obţinute în urma
evaluărilor prin activităţi demonstrative, este
prevăzută publicarea ulterioară a acestor indicaţii
RECP în tandem cu o combinare a rezultatelor celor
12 obiecte într-o broşură pentru a fi distribuită şi
utilizată de alte instituții publice din regiune şi din
ţară. O scurtă prezentare a opţiunilor RECP
recomandate pentru 10 instituţii publice sunt incluse
în tabelul de pe urmatoarea pagină.
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Măsurile de reabilitare pentru clădirile publice

Activitățile de consolidare a capacității au coincis cu etapa de dezvoltare a NCPP. Aceste activităţi au contribuit la
conturarea NCPP în activităţile guvernamentale, sectorului de afaceri şi altor părţi cointeresate din Republica
Moldova, prin crearea cadrului de dezvoltare şi implementare a activităților RECP și stabilirea unui grup de
experți naționali. Lansarea oficială a NCPP a atras participarea Ministrului Mediului, Viceminstrului Economiei,
Șefului Misiunii Ambasadei Austriei la Chișinău, Coordonatorului Rezident Interimar al ONU în Republica Moldova,
şi Managerului de proiect al UNIDO.

Programul Naţional de Producere mai Pură
în Republica Moldova

Contacte
UNIDO Manager de Proiect: René van Berkel
r.vanberkel@unido.org
Directorul Programului: Lucia Şop
soplucia@yahoo.com
www.ncpp.md
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