CLUBURILE „NU RISIPI”
vă oferă posibilitatea:

Devenind membru al

Programul de înverzire a economiilor din ţările Parteneriatului Estic al Uniunii Europene
(EaP GREEN) are drept scop trecerea spre un model de decuplare a creșterii economice
de la degradarea mediului şi epuizarea resurselor. EaP GREEN sustine sectorul privat,

CLUBULUI
„NU RISIPI”

cât şi administraţia publică locală şi centrală.
EaP GREEN este finanțat de Comisia Europeană, şi co-finanțat de Guvernul Sloveniei,
Banca Austriei pentru Dezvoltare, şi organizațiile partenere responsabile: Organizația
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), Comisia Economică a Națiunilor
Unite pentru Europa (UNECE), Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi
Organizația

Națiunilor

Unite

pentru

Dezvoltare

Industrială

-

UNIDO

(http://www.unido.org/eapgreen.html).
În cadrul Programului Naţional de Producere mai Pură din Republica Moldova



(www.ncpp.md), UNIDO susține implementarea proiectelor de Eficientizare a
Resurselor şi Producere mai Pură (RECP) în sectoarele procesare

alimentară,



producerea materialelor de construcții, cât şi a celor ce produc/utilizează chimicale prin
evaluări RECP, şi înființarea Cluburilor regionale „NU RISIPI” la BĂLȚI și ORHEI menite
să acorde asistenţă celor 42 întreprinderi la reducerea consumului de apă / materiale
/ energie, măsurând performanțele obținute pe unitate de produs finit/serviciu
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acordat.
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CLUBURILE
REGIONALE ”NU RISIPI” COOPERARE ÎN SCOPUL
ÎMBUNĂTĂŢIR II SECTORULUI
DE AFACERI
Cluburile „NU RISIPI” sunt menite să asiste afacerea
Dumneavoastră prin instruiri tematice și ghidarea evaluărilor
utilizând resurse tehnice personalizate de determinare a
productivității resurselor de apă / energie / materiale, cu

REZULTATELE
CLUBURILOR „NU RISIPI”

CE ESTE
EFICIENTIZAREA RESURSELOR ȘI
PRODUCEREA MAI PURĂ ?

Cei 71 membri ai Cluburilor „NU RISIPI” Căușeni, Ungheni și

Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) este

Chișinău, cu susținerea Guvernului Austriei și în colaborare

aplicarea continuă către procese, produse şi servicii a

cu primăriile locale au realizat de la început:

măsurilor de prevenire a poluării mediului înconjurător, astfel



micșorând și consumul de materiale / apă / energie pe unitate

MWh/an,

de produs finit.

predarea a 6 module:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profilul de mediu
Energie
Apa și ape uzate
Materiale şi deşeuri
Chimicale și emisii
Planul de acţiuni

reducerea consumului de energie – 1.152



reducerea consumului de materiale – 70 t/an,



reducerea consumului de apă – 355.262 m /an,

3

Beneficiul financiar total realizat fiind de 195,266 EURO/an.
Roadele următoare se așteaptă, aceasta înseamnă realizarea
doar a 46% din potențialul identificat de 419,676 EURO/an,
care include:


4.686 MWh/an,

Progresul implementării RECP la întreprinderi se monitorizează
printr-un set de indicatori referitori la consumul de energie /



întreprinderi.

potențial de reducere a consumului de apă – 291.341
3

m /an,

apă / materiale pe unitate de produs finit. Indicatorii RECP
măsuraţi anual definesc profilul personalizat RECP al unei

potențial de reducere a consumului de energie –



potențial de reducere a consumului de materiale –
327 t/an.

Realizarea potențialului identificat se stimulează şi prin
definirea planului de acţiuni pentru fiecare membru,
calcularea indicatorilor de performanţă şi elaborarea istoriei
de succes pentru întreprindere.
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