GHID
PENTRU ÎNTREPRINZATORI
ȘI ANGAJAŢII LOR
Cum să reduc cheltuielile
îmbunătăţind afacerea/gospodăria?
Cum să devin prieten mediului înconjurător
aplicând conceptul NU RISIPI?
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Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului „Înverzirea economiilor în țările Parteneriatului estic (EaP GREEN)”, ﬁnanțat de
Uniunea Europeană și implementat de către OECD, UN Environment, UNIDO și UNECE.
Opiniile exprimate aici nu reﬂectă neapărat opinia oﬁcială a Uniunii Europene.
Acest ghid a fost produs fără editarea oﬁcială a Națiunilor Unite. Denumirile utilizate și prezentarea materialului în acest
document nu implică exprimarea vreunei opinii din partea Organizației pentru Dezvoltare Industrială a Națiunilor Unite
(UNIDO) cu privire la statutul juridic al oricărei țări, teritoriu, oraș sau zonă sau ale autorităților acestora, sau cu privire la
delimitarea frontierelor sau hotarelor sale, sau cu privire la sistemul economic sau nivelul de dezvoltare.
Desemnările, cum ar ﬁ „dezvoltat”, „industrializat” și „în curs de dezvoltare” sunt destinate pentru facilitare statistică și nu
exprimă în mod necesar o hotărâre cu privire la nivelul atins de o anumită țară sau zonă în procesul de dezvoltare.
Selectarea proiectelor pentru a ilustra angajamentul UNIDO are ca scop demonstrarea varietății geograﬁce și tematice cât și
domeniul de aplicare a acestor proiecte.

Ghidul de Eﬁcientizare a Resurselor și Producere mai Pură în Republica Moldova
Sub egida EaP GREEN
Cuvânt înainte
Protecția mediului înconjurător și acțiunile ce țin de schimbările climatice nu sunt doar o obligațiune a noastră; de asemenea acestea sunt o
bună investiție ce generează noi locuri de muncă, venituri mai mari, și o economie mai rezilientă. Asigurarea creșterii durabile, ecologizarea
industriei existente și înﬁințarea sectorului de producere ecologic într-o țară este esențială. Industria verde reduce emisiile de carbon și
poluarea prin îmbunătățirea eﬁcienței energetice și eﬁcienței utilizării resurselor naturale și contribuie la păstrarea biodiversității și
ecosistemelor. Acestea sunt esențiale pentru calitatea vieții cetățenilor noștri.
Este îmbucurător faptul că, datorită sprijinului Uniunii Europene, s-au demonstrat progrese în ceea ce privește dezvoltarea ecologică, și că mai
multe întreprinderi din Moldova, cât și în alte țări ale Parteneriatului Estic sunt conștiente de oportunitățile economiei verzi și au început să le
utilizeze. Cluburile de Eﬁcientizare a Resurselor și Producere mai Pură cunoscute sub denumirea Cluburile regionale NU RISPI! activează în
municipiile Orhei și Bălți contribuind la o mai bună înțelegere reciprocă și cooperare între întreprinderi, administrația publică locală și cea
centrală. Cu sprijinul Uniunii Europene, 84 de întreprinderi în diferite regiuni ale țării au aplicat Eﬁcientizarea Resurselor și Producerea mai
Pură. Această abordare îi ajută să economisească anual 1,45 milioane de Euro, în urma aplicării a unui prim set de măsuri fezabile la preturi
neînsemnate. Perioada medie de recuperare a investițiilor necesare este mai puțin de 2 ani. Rezultatele de mediu sunt de asemenea
impresionante și includ reducerea anuală a:
•
•
•
•
•
•

consumului de energie cu 22 000 MWh,
consumului de apă cu 1 000 000 m3,
consumului de materiale cu 7 000 tone,
emisii în aer cu 9 000 tone de CO2eq,
apei uzate cu 900 000 m3,
deșeurilor solide cu 7000 tone.

Mai mult ca atât, 80 de experți și reprezentanți ai companiilor au beneﬁciat de stagiere în Eﬁcientizarea Resurselor și Producerea mai Pură.
S-au desfășurat șase forumuri tematice unde mai mult de 200 de experți s-au întâlnit pentru a discuta experiența dobândită în aplicarea
practică a conceptului de Eﬁcientizare a Resurselor și Producere mai Pură. Aceste rezultate au fost atinse ca parte a proiectului de „Înverzire a
economiilor în țările Parteneriatului Estic” (EaP GREEN) ce sprijină guvernele din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova
și Ucraina pentru identiﬁcarea unor soluții eﬁciente în materie de politici și a unor măsuri concrete pentru aplicarea economiei durabile și
verzi.
În cadrul proiectului EaP GREEN au fost elaborate și pilotate o varietate de instrumente și acțiuni de economie verde care pot ﬁ utilizate în
continuare de către țările în tranziție spre o economie mai verde. Componenta demonstrativă de Eﬁcientizare a Resurselor și Producere mai
Pură ca parte a EaP GREEN vizează în mod speciﬁc întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).
Ghidul de Eﬁcientizare a Resurselor și Producere mai Pură a fost elaborat pentru a oferi o privire de ansamblu asupra Eﬁcientizării Resurselor
și Producerii mai Pure într-un mod ce vorbește întreprinderilor direct. Ghidul reprezintă un argument adecvat cu relevanță locală pentru
industrie.
Ghidul reﬂectă opiniile părților interesate participante la forumuri și informații obținute pe parcursul conlucrării cu companiile demonstrative,
și din documentele și experiența proiectului din țară.
Ghidul contribuie la transformarea întregii economii spre o cale mai verde, ceia ce este un obiectiv comun pentru Republica Moldova și
Uniunea Europeană.
Pirkka Tapiola, Ambasador

Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova

Acest Ghid este produsul componentei demonstrative RECP implementată de UNIDO în Republica Moldova prin
intermediul Programului Național de Producere mai Pură (NCPP-Moldova, www.ncpp.md) cu contribuția
experților naționali.
NCPP-Moldova dorește să mulțumească următorilor membri ai Cluburilor NU RISIPI și promotorilor activi ai
Eficientizării Resurselor și Producerii mai Pure (RECP), care inspiră în mod continuu întreprinderile să urmărească
și să implementeze conceptul de RECP, și oferă feedback echipei Programului Național de Producere mai Pură:
Dl Sergiu Pătrunjel din or. Căușeni
Dl Alexandru Maler din or. Ungheni
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Dl Valeriu Șarcov din mun. Chișinău
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și mulți alții ...

Această publicație a fost elaborată de către Valentin Bobeică și Lucia Sop, cu contribuții sporite din partea
personalului NCPP-Moldova, în special Ion Niță, Alla Abramova. Publicația a beneficiat în mod semnificativ de o
revizuire și sugestii suplimentare ale părților interesate la nivel național.
Mulțumiri speciale se aduc Uniunii Europene pentru asistenţa financiară generoasă a Componentei UNIDO în
vederea implementării RECP în Republica Moldova.
Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă necesar opiniile oficiale ale UNIDO.
Componenta demonstrativă RECP, coordonată de UNIDO în cadrul Programului Naţional de Producere mai Pură
(NCPP) în Republica Moldova, contribuie la implementarea conceptului de Eficientizare a Resurselor şi Producere
mai Pură (NU RISIPI) prin evaluări/demonstrări la nivel de întreprinderi industriale, training-uri și este finanțată
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Introducere

Dacă simți necesitatea de a-ți îmbunătăți afacerea,
de a-i creşte eficiența economică și ecologică, de a
spori beneficiul de la ea, dacă ești în căutarea unei
soluții la aceste probleme, poți începe de la
familiarizarea cu prezentul Ghid. Acesta vă va
inspira încrederea că îmbunătățirea e posibilă în
orice activitate, în orice stare nu s-ar afla.
Ghidul te va călăuzi să faci primii pași spre succes,
vei lua cunoştinţă de conceptul Eficientizarea
Resurselor și Producerea mai Pură (NU RISIPI),
aplicat astăzi pe larg în lume și care, în esență, este
abordarea schimbării spre bine a oricărei afaceri de la cea mai mică (chiar și de la gospodăria
casnică) până la afaceri dintre cele mai mari.
Conceptul NU RISIPI este aplicabil pentru orice tip
de întreprindere, organizație, instituție, și orice
formă de activitate. Important este ca acestea să fie
consumatoare de materii prime, energie și apă.
Dar există oare multe activități și afaceri care nu
consumă asemenea resurse?

Aşadar Ghidul este destinat tuturor și, în primul
rând întreprinderilor. Experiența acumulată
demonstrează că anume în cadrul acestora se obțin
cele mai mari beneficii economice și ecologice de la
apicarea conceptului NU RISIPI. Concluzia este
confirmată și de rezultatele celor peste o sută de
întreprinderi din Republica Moldova, care cu 2-4
ani în urmă au pășit pe drumul aplicării conceptului
NU RISIPI în managementul întreprinderii.
Conceptul NU RISIPI promovează metode și soluții
pentru reducerea consumului resurselor de
materiale, energie, apă și neadmiterea formării de
deșeuri la sursă; măsuri de la cele mai simple și
necostisitoare, cum ar fi principiile bunei
gospodăriri, substituirea unor materiale
dăunătoare și utilaje ce consumă energie în cantități
mari, până la soluții mai sofisticate vizând
modificări ale utilajului, tehnologiilor, precum și
modificarea serviciilor și a produselor. Conceptul
are și o structură model de care puteți lua
cunoștință în Anexele 3 , 4.

În trei compartimente Ghidul vă va ajuta să găsiți răspunsuri simple, de inițiere, la trei întrebări
fundamentale:
•
•
•

De ce conceptul NU RISIPI ar fi relevant și benefic pentru afacerea mea?
Ce impacturi și riscuri de afaceri pot fi îmbunătățite implementând conceptul NU RISIPI?
Cum aș putea implementa conceptul NU RISIPI în afacerea mea?

Exemplele din experiența aplicării conceptului NU RISIPI de către întreprinderi din Republica
Moldova, incluse pe paginile Ghidului vă vor convinge că răspunsurile la ”De ce ?”, ”Ce ?” și ”Cum ?”
sunt doar pozitive.
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Sumar
Este cunoscut că întreprinderile noastre astăzi sunt
consumatoare enorme de energie, apă, materiale.
Am spune chiar că sunt RISIPItoare de resurse. Dar
cum să le facem nerisipitoare?
Trebuie regândită atitudinea noastră față de
utilizarea resurselor în procesele de producere a
bunurilor. Soluţia ne este oferită de conceptul NU
RISIPI. Conceptul NU RISIPI nu pur și simplu ne

Tomberoanele de gunoi din aur din poza de mai sus
și Capitolul 1 vă invită să regândiți felul de
administrare și gospodărire, de management al
resurselor în cadrul întreprinderii. Abordarea NU
RISIPI va fi benefică tuturor: întreprinderii,
conducerii, angajaților. Mai mult ca atât, chiar și
soțiile angajaților vor fi bucuroase, atunci când se
vor adăuga bani la bugetul familiei din contul
„golirii lăzilor de gunoi”. La propriu, noi nici nu vom
umple lada cu gunoi, fiindcă nu vom risipi
resursele, transformându-le în deșeu, dar vom
preveni scurgerile de apă, supraconsumul de
energie și materiale, acestea constituind bani de
acuma investiți.

învață, ci aplicat în practică ne aduce dividende,
beneficii și nu numai de mediu, ci și economice,
financiare etc. Se spune că banii nu aduc fericirea.
Aceasta se întîmplă atunci când nu avem de unde-i
obține. Dar ne-am întrebat noi vreodată dacă nu cumva
îi putem găsi chiar în interiorul întreprinderii /
gospodăriei noastre, unde nu sunt prea adânc ascunși?
S-ar putea să fie chiar în lada de gunoi.

Atunci când vom reduce consumul de apă, energie,
materiale, vom înțelege că aceasta se răsfrânge
benefic nu numai asupra produsului finit sau
servciilor prestate, ci și asupra mediului
înconjurător. Și nu doar prin faptul economisirii de
resurse naturale, ceea ce e de importanță
primordială în relația dintre noi și generațiile
viitoare, dar și prin reducerea poluării mediului
înconjurător cu deșeuri solide, ape uzate, gaze de
seră, substanțe toxice și altele.
Reducerea poluării are atât aspect ecologic cât și
economic, dat fiind că gestionarea deșeurilor este o
activitate costisitoare:

Plățile pentru depozitarea deșeurilor
Plățile pentru stațiile de epurare a apelor
Filtre pentru purificarea aerului
Plățile și amenzile pentru poluare și depășirea limitelor de poluanți
Eficientizarea Resurselor şi Producerea mai Pură este o noțiune tradusă din limba engleză: Resource Efficient and Cleaner Production (RECP),
care în limba română a fost interpretată – NU RISIPI
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Dar pot și să nu bată la buzunar! Vedeți în capitolul
2 cum întreprinderile, care se au de bine cu
conceptul NU RISIPI, reduc din impactul asupra
mediului obţinînd din aceasta și beneficiu bănesc.
Dacă veți binevoi să recuperați banii de pe jos și din
lada de gunoi, și să continuați să vă dezvoltați
deprinderile de a NU RISIPI resursele naturale –
bogățiile ce urmează a fi moştenite de nepoți și
strănepoți, și dacă vă împrieteniți cu metodele de
economisire, prezentate în capitolul 3, veți obține
beneficii la care poate niciodată nu v-ați gândit!
Plata facturilor și amenzilor de mediu bate la
buzunar întreprinderea, iar metodele NU RISIPI vă
vor ajuta să nu se întâmple așa, totodată câștigând
bani și devenind prieten al naturii.
În capitolul 4 veți găsi sfaturi pentru primii pași în
domeniul în care în mod destul de avantajos se
îmbină ecologia cu economia în cadrul unei
întreprinderi. Începeți cu pași simpli și nu vă opriti.
Nu veți regreta! NU RISIPI este accesibil tuturor.

După spusele unui manager, conceptul NU RISIPI
este sarea managementului general al
întreprinderii. Și dacă-i așa, apoi e știut că sarea e
utilă când e introdusă în bucate, nu și atunci când
doar se află pe poliță. Așa e și cu conceptul nostru –
este util când se aplică în practică.
Menirea Ghidului este să aducă la cunostința cât
mai multor întreprinzători metodele (soluțiile) de a
NU RISIPI resursele de apă, energie, materiale și de
a nu admite deșeuri, astfel ajutându-i să obțină
deprinderi de a NU RISIPI, și să culeagă beneficii,
uneori fără eforturi prea mari, chiar în
ograda/curtea, întreprinderea proprie. Cine nu va
păși pe această cale riscă să ajungă în situația când
o parte din munca depusă va fi fără rost, va fi o
pierdere de enegie și bani, aidoma muncii din
povestea celor doi cu beschia neascuțită.

Se zice că într-o zi, într-o curte, doi bărbați tineri și bine făcuți tăiau lemne mânuind cu multă putere și cu
puțin spor o beschie. Trecând pe lângă ei, văzându-i obosiți și transpirați, vecinul i-a întrebat de ce lucrul lor
e cu puțin spor, aceștia răspunzându-i că ziua și puterile sunt pe sfârșite, iar lemne de tăit încă mai sunt
multe, și sporul nu e prea mare. Vecinul trecător a mai urmărit un timp munca depusă de cei doi, și la un
moment a zis cu zâmbet: „Măi băieți! Poate încercați să ascuțiți beschia!”
(Exemplul a fost adus de Sergiu PĂTRUNJEL din Căuşeni la una din întrunirile Clubului NU RISIPI Căușeni)
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1. SĂ NU RISIPIM RESURSELE DE ENERGIE, APĂ ȘI MTERIALE!
DE CE ?

Economisiri
de resurse

Salarizare
suplimentară

Angajați mulțumiți

V-ați întrebat vreodată:
• De ce ar trebui să Nu Risipim resursele de apă,
energie, materiale?
• În ce ar consta beneficiul de la neadmiterea risipei
resurselor naturale pentru afacerea mea?
• Ce va avea din aceasta întreprinderea, angajații,
eu, familia mea?
Răspunsuri sunt multe, dar, probabil, nu v-ați oprit
în mod serios la multe din ele. Vă îndemnăm doar
să încercați a găsi cinci posibile răspunsuri și vă veți
convinge că risipa de resurse, chiar și atunci când se
pare că e mică și nesemnificativă, în realitate e
costisitoare și trebuie recunoscută ca problemă, dar
totodată și ca oportunitate de îmbunătățire ce
urmează a fi valorificată. În mare măsură, aceasta
depinde și de atitudinea noastră față de resursele
pe care le avem, să fim economicoşi.

Deșeuri mai puține

Selectăm benevol
deșeurile, șeful ne
tratează cu respect

Globul pământesc suferă de febră (încălzirea
globală, urmată de schimbarea climei), respiră greu
(atmosfera devine tot mai poluată), plămânii
Pământului, care este învelișul verde, slăbesc (se
reduc suprafețele de păduri și cresc cele de pustiu),
se găurește căciula Pământului (se topesc ghețarii
arctici), se găurește scutul globului – cerul
(formarea găurilor de ozon).

Globul pământesc ar putea să nu ne mai ofere toate
resursele necesare și dorite de noi pentru a merge
înainte pe spirala civilizației. Adevărul trist este că
planeta Pământ e în suferință!

Eficientizarea Resurselor şi Producerea mai Pură este o noțiune tradusă din limba engleză: Resource Efficient and Cleaner Production (RECP),
care în limba română a fost interpretată – NU RISIPI
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Mai suferă și de alte metehne planeta, și trebuie de
recunoscut că acestea sunt provocate de om. Însă
vorba ceea: până nu te ajunge focul nu-i simți
fierbințeala. Iar focul deja ne ajunge. Printre
loviturile de bumerang, care le primim deja ca
răspuns, se află și reducerea/epuizarea resurselor
naturale de energie, materiale, apă, pe utilizarea
cărora se ține existența și dezvoltarea societății.

Generația actuală nu poate admite creșterea
acestei epuizări. Admiterea acestui fapt ar însemna
să-i lipsim de viitor pe urmașii noștri. Aceasta ar
însemna că noi ne trăim veacul din contul nepoților
și strănepoților noștri. Le vom lăsa noi oare
generațiilor ce vin condiții de supraviețuire în timp,
în primul rând resurse de apa curată, petrol,
cărbune, gaz natural, materiale de construcție,
minereuri de metale, sol fertil, păduri?

Pierderi de resurse prin vărsări, scurgeri, izolări și ermetizări necalitative
Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Este mult mai convenabil să prevenim pierderea
unei părți de resurse. Micile economii vor aduce
beneficii mari, așa cum micile pârâiașe fac râurile
mari, sau cum se mai spune „picătură cu picătură se
face marea”.

Fiecare dintre noi, chiar şi numai intuitiv, ar putea
presupune o serie de beneficii de la prevenirea
pierderilor de resurse (apă, energie, materiale).
Iată doar unele răspunsuri din multe posibile, cu
privire la întrebarea: DE CE să nu risipim resursele
naturale?

O primă idee ar fi economiile de la plățile pentru energie, apă, materiale
Personal motivat, atitudine nerisipitoare față de resursele naturale și prevenirea accidentelor industriale
Creșterea eficienței din utilizarea resurselor: cu resurse mai puține să producem mai multe bunuri/servicii,
să reducem deșeurile. Acest beneficiu evident are un caracter dublu – de mediu și economic: reducerea
poluării mediului, dar și a plății pentru depozitarea deșeurilor și evitarea eventualelor amenzi pentru
posibile emisii și deversări de poluanți supra limita admisă
Sporirea calității produselor în urma creării condițiilor optime de producere
Creșterea competitivității produselor fabricate
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2. CE VOM OBȚINE DIN NEADMITEREA RISIPEI DE APĂ/ENERGIE/
MATERIALE ? – CE ?
În primul rând, vom proteja mediul înconjurător,
deoarece într-o zi se vor termina resursele
naturale: cărbune, petrol, gaz natural, minereuri,
chiar și apa – care devine tot o resursă greu de
obținut și este de neînlocuit.

eficientă a resurselor de (I) energie, (II) materiale și
materie primă și, (III) apă, atenție deosebită se
acordă minimizării (IV) emisiilor gazoase - CO2, (V)
deșeurilor solide, și (VI) deversărilor lichide – ape
uzate.

Epuizarea resurselor, într-adevăr, este o mare
problemă pentru supraviețuirea umanității, dar și
poluarea mediului, transformarea resurselor în
deșeuri nu este o provocare mai mică. Se zice că
omenirea ar putea dispărea înainte de epuizarea
resurselor din cauza poluării.

Astfel vom obține utilizarea eficientă și rațională a
resurselor de energie, apă, materiale, și vom
reduce deșeurile, apele uzate, și poluarea asupra
mediului. Mai jos se indică modul în care putem
măsura și monitoriza utilizarea rațională a acestor
resurse cât și un exemplu convingător de la fabrica
de conserve din Căușeni:

Iată de ce în cadrul conceptului NU RISIPI aceste
aspecte sunt abordate în cuplu: alături de utilizarea

1.1. Energie
Raportând/împărțind volumul de produse fabricate
la consumul lunar sau anual de energie, veți
cunoaște – au crescut ori s-au micșorat cheltuielile
de energie pentru o unitate de produs finit/serviciu
acordat.
Comparând rezultatele cu perioada anterioară, veți
vedea diferența: a crescut sau a scăzut cantitatea de
produse finite sau servicii prestate la o unitate de
energie (MWh, MJ etc.) consumată.

PRODUSE
FABRICATE

PRODUCTIVITATEA
ENERGIEI

CONSUMUL DE:
• ENERGIE

1.2. Materiale și materie primă
Raportând/împărțind volumul de produse fabricate
la consumul lunar sau anual de materiale veți
cunoaște dacă au crescut ori s-au micșorat
cheltuielile de materiale pentru o unitate de produs
finit/serviciu acordat.
Comparând rezultatele cu perioada anterioară veți
vedea diferența: a crescut sau a scăzut cantitatea de
produse finite sau servicii prestate la o unitate de
materiale (tone,m3, etc.) consumată.

PRODUSE
FABRICATE

PRODUCTIVITATEA
MATERIALELOR

CONSUMUL DE:
• MATERIALE
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1.3. Apă
Raportând/împărțind volumul de produse fabricate
la consumul lunar sau anual de apă, veți cunoaște
dacă au crescut ori s-au micșorat cheltuielile de apă
pentru o unitate de produs finit/serviciu acordat.
Comparând rezultatele cu perioada anterioară,
putem vedea diferența: a crescut sau a scăzut
cantitatea de produse finite sau servicii prestate la
1m3 de apă consumată.
Productivitatea apei este o problemă extrem de
importantă, economică și de mediu, în general,
pentru economia și populația Republicii Moldova,
pentru industria țării, inclusiv pentru întreprinderile
mici și mijlocii.
Resursele de apă subterane și de suprafață sunt la
limita satisfacerii necesităților populației și
industriei. De aici și beneficiile eficientizării din
utilizărea apelor de către întreprinderi și gospodării
casnice. Reducerea consumului de apă, similar
reducerii consumului de energie și materiale, trage
după sine reducerea cheltuielilor legate de captare,
pompare, transportare, tratare, distribuire.

PRODUSE
FABRICATE

PRODUCTIVITATEA
APEI

CONSUMUL DE:
• APĂ

Reducerea consumului nu este neapărat legată
numai de modernizări tehnologice, de schimbul de
utilaje etc., chiar și acolo unde apa se pierde
încontinuu cu picăturile - 5 picături căzute pe
secundă dintr-un robinet adună 60 tone de apă la
sfârșitul anului. Gândiți-vă câtă apă se consumă
numai pentru spălatul podelelor în spațiile de
producere cu furtunul deschis.
Pentru a îndepărta un bob de mazăre, lucrătorul a
alergat după acesta cu jetul de apă consumând
peste 100 litri de apă din furtun. Era mai avantajos
dacă, mai întâi, se mătura podeaua, apoi se spăla
cu apă. Și dacă pe lângă utilizarea măturii se mai
dotează și furtunul cu pistoale de întrerupere
automată a jetului de apă, atunci economia de apă
poate depăși închipuirea noastră. Exemplele
despre cauzele pierderilor și soluțiile posibile de
nerisipire a apei le veți găsi în capitolele următoare.

Sursa: NCPP-Moldova, 2013
Sursa: NCPP-Moldova, 2013
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Mazărea de jos mai întâi se strînge cu mătura
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1.4. Emisii de carbon
Raportând/împărțind cantitatea emisiilor de
carbon generate la volumul/cantitatea produselor
fabricate, veți cunoaște dacă au crescut ori s-au
micșorat emisiile de carbon la o unitate de produs
finit/serviciu acordat.
Comparând aceste rezultate cu perioada
anterioară, veți vedea diferența: a crescut sau a
scăzut cantitatea de emisii de carbon la o unitate de
produs finit/serviciu prestat.

1.5. Deșeuri
Raportând/împărțind volumul/cantitatea
deșeurilor generate la volumul/cantitatea
produselor fabricate, veți cunoaște dacă au crescut
ori s-au micșorat deșeurile la o unitate de produs
finit/serviciu acordat.
Comparând aceste rezultate cu perioada
anterioară, veți vedea diferența: a crescut sau a
scăzut cantitatea de deșeuri la o unitate de produs
finit/serviciu prestat.

1.6. Ape uzate
Raportând/împărțind volumul/cantitatea apelor
uzate generate la volumul/cantitatea produselor
fabricate, veți cunoaște dacă a crescut ori s-a
micșorat volumul/cantitatea de apă uzată la o
unitate de produs finit/serviciu acordat.
Comparând aceste rezultate cu perioada
anterioară, putem vedea diferența: a crescut sau a
scăzut volumul/cantitatea apelor uzate la o unitate
de produs finit/serviciu prestat.
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EXEMPLU
Ținând cont de formulele de mai sus și aplicându-le continuu, și având o atitudine prietenoasă față de mediu,
Fabrica de Conserve din Căușeni, filială a S.A. „ORHEI-VIT”, a obținut următoarele rezultate doar în ultimii trei ani:
economii de energie electrică de peste 545 MWh, gaz natural peste 297.000 m3, apă potabilă circa 96.000 m3,
reducerea a circa 59.000 m3 de ape reziduale. În total a rezultat o economie în valoare de peste 360.000 USD.
„Beneficiile bănești în urma nerisipirii resurselor sunt estimate pentru anul 2014 la nivelul de circa 155.980 USD, ceea ce
permite dezvoltarea în continuare a afacerii. Sunt și beneficii netangibile, imposibil de evaluat financiar, dar care ne
încurajează să continuăm eforturile. Măsurile NU RISIPI transformă munca angajaților într-o experiență plăcută și mai
convenabilă, sporind și atașamentul exprimat în atitudine conștiincioasă și calitate în realizări.
Angajații au fost stimulați material suplimentar pentru selectarea deșeurilor, premiul anual fiind de circa 32.000 lei. După
aceasta, lucrătorii s-au obișnuit și se ocupă intens cu separarea deșeurilor …”
(din comunicarea dlui Valentin Uncu, Directorul executiv al Întreprinderii S.A. „ORHEI-VIT”, filiala Căușeni).

Exemple de opțiuni NU RISIPI implementate la Fabrica de Conserve din Căușeni, fililală a S.A. „ORHEI-VIT”
Opțiune de RECP
Înlocuirea contorului de gaz cu
sensibilitatea de 75m3 /ora cu altul cu
o sensibilitate de 8m3 / ora

Investiție
USD

4100

Economie
Rata de
USD
recuperare

5900

Impact asupra mediului

4 luni

Economia de circa 2% din consumul de
gaze total al companiei
3

3

Reutilizarea condensatului de la
procesul de producere a concentratului
de mere

Forţele proprii

12000

Imediat

12000 m gaz natural, 3000 m apă
potabilă, 91 kg reagenţi pentru de
3
aerare, 400 kg sare tabletată, 3000 m
apă uzată, 22,5 t CO2 eq.

Sortarea şi reciclarea deşeurilor

Forţele proprii

7000

Imediat

2.5 tone peliculă, 3 tone de carton,
2 tone cioburi sticlă

Procurarea şi punerea în funcţiune a
unui cazan de aburi cu productivitatea
de 3t/h

65000

16338

3.9 ani

Reparația duzelor din sterilizatorul de
castraveţi

Forţele proprii

Achiziţionarea unui refractometru
pentru măsurarea precisă a substanţei
uscate din sucul concentrat BRIX – 65 %

7700

Izolarea a circa 300 m de ţevi de
transport a aburului din secţia de
procesare a legumelor şi prunelor
Utilizarea staţiei CIP pentru spălarea
vaselor şi ţevilor
Instalarea unui schimbător de căldură
regenerativ în procesul de pasteurizare
a sucului
Total

1

3

35.000 m de gaz (8 % din consumul de
gaz pe sezon), 67 t CO2 eq.

Imediat

Reducerea consumului de apă cu ≈ 400
3
m /an; reducerea consumului de abur cu
10% pentru sterilizarea castraveţilor

7300

Circa 1 an

economii de suc concentrat de ≈ 7-8
tone; reducerea consumului de gaz
3
natural cu ≈ 4300 m

9200

7700

1.7 an

Reducerea consumului de gaz natural cu
3
14000 m pe an

Forţele proprii

15 500

Imediat

Reducerea consumului de apă cu ≈ 6500
3
m /an reducând si volumului apei uzate
3
cu 6500 m /an

Forţele proprii

1700

13 700

Imediat

Economia de gaze naturale de 34 000
3
m /an

Reducerea consumului de electricitate cu 340 137 kWh, gaze naturale cu
154 214 m3, apa potabila cu 28 325 m3, apa reziduala cu 17 365 m3, emisii
de carbon cu 626 tone de eqCO2

¹ Anul de funcționare la compania coincide cu sezonul de recoltare a materiei prime și durează 7-8 luni
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3. CUM SĂ OBȚINEM BENEFICIILE NU RISIPI ?
CUM ?
Pentru a răspunde la această întrebare, vom încerca iniţial să găsim sursele și cauzele risipelor,
înlăturarea cărora ne va ajuta să obținem beneficii.

•
•
•
•

Sursa:
Unde se folosesc resursele și pentru ce scop?
Unde generează deșeuri, emisii?
Cauza:
Ce factori influențează consumul mărit de resurse, pierderile, poluarea?
Opțiuni = măsuri = posibilități = variante = soluții:
Cum să minimizăm consumul de resurse, pierderile și poluarea?
Acțiuni:
Consumăm rațional resursele de energie, apă, materiale!

Iată câteva din primele acțiuni care trebuie întreprinse pentru a obține beneficii concrete, economice și de
mediu, aplicând conceptul NU RISIPI:
Să găsim locurile unde se varsă/scurg/se pierd/risipesc apa/energia/materialele

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Exemple de scurgeri
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Să măsurăm/monitorizăm/cunoaștem/ consumurile de apă/energie/materiale

Sursa: NCPP-Moldova, 2016

Sursa: NCPP-Moldova, 2016

Măsurarea și monitorizarea resurselor la întreprinderi

Să stopăm scurgerile/risipele/pierderile – să fim gospodari la locul de muncă și acasă

Sursa: NCPP-Moldova, 2016

Sursa: NCPP-Moldova, 2016

Sursa: NCPP-Moldova, 2016

Exemple de bună gospodărire la locul de muncă

Să nu risipești înseamnă să ai o deprindere zilnică de neadmitere a pierderilor (scurgerilor de apă,
supraconsum de energie, formare de deșeuri, produs rebut etc.
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Metodele NU RISIPI care pot conduce la beneficii ecologice și economice
Opt metode care, fiind aplicate în scopul eficientizării resurselor sau/și reducerii poluării conduc la
obținerea beneficiilor ecologice și economice. Din cele ce urmează veți înțelege cum întreprinderea,
afacerea dvs., poate îmbunătăți indicatoriii de mediu și economici și care este rostul aplicării fiecăreia din
cele opt metode NU RISIPI în obținerea progreselor.
Substituirea
materialelor
la intrare

Bună
gospodărire

Control mai bun
asupra procesului

Modificări
în echipamente

Eficientizarea Resurselor şi Producerea mai Pură
Schimbarea
tehnologiei

Bună
gospodărire

Reciclare &
reutilizare

Produse
secundare utile

Modificare
în produs

Sunt măsuri ușor de implementat, fără prea mulţi bani sau chiar deloc, însă
necesită spirit de observaţie, creativitate și puţin efort din partea tuturor.

• Mentenanța sistemului de aer comprimat
O fabrică de conserve utilizează aerul comprimat pentru procesele
de curățare a borcanelor cu produse și pentru ambalare. Aerul comprimat este produs de un compresor de tip BOGE, presiunea
maximă de 8 bar și puterea motorului de 22 kW.
O vizualizare simplă a sistemului de aer comprimat a permis depistarea unei scurgeri de aer la o îmbinare a țevilor, care a fost imediat
înlăturată. Prin acea gaură în țeava de aer comprimat, întreprinderea
pierdea circa 20000 m3/an, ceea ce înseamnă un consum suplimentar de electricitate de 3000 kWh/an.
În plus curățarea periodică a suprafeței compresorului de praf și
grăsimi sporește eﬁciența lui, astfel înlăturarea scurgerii de aer comprimat și curățarea regulată a compresorului a adus economii companiei de circa 3500 kWh/an și economii ﬁnanciare de 7000 lei/an.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Compresorul întreprinderii,

Diametrul scurgerii,
mm
<1

Pierderi de aer,
m 3/an
27 494

Costul pierderilor,
lei/zi
12

1 –3

139 196

60

21 930

3 –5

508 343

219

80 070

>5

1 347 200

581

212 190

Costul pierderilor, lei/an
4 335

Pierderile ﬁnanciare și de aer comprimat prin diferite diametre de scurgeri de aer comprimat
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• Eliminarea scurgerilor de abur
La fabrica de producere a sucului concentrat de mere s-a observat o
scurgere de abur.
Utilizând diagrama pierderilor de abur printr-o scurgere, știind
diametrul găurii și presiunea aburului, s-a determinat că pierderile
de abur erau de 24 tone pe un sezon de producere a sucului de mere
(circa 100 zile de funcționare continuă), sau pierderile de gaz erau de
1917 m³/sezon.
Astfel după eliminarea scurgerii de abur întreprinderea economisește
circa 11900 lei/sezon.
Debitul de scurgere a aburului, kg/h

Diametrul scurgerii

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Scurgerea de abur

Presiunea aburului, bar
Determinarea scurgerilor de abur în dependență de
diametrul scurgerii și presiunea aburului în sistem

• Fierberea apei / gătirea bucatelor cu capacul pus pe cratiță
La o cafenea ﬁerberea apei se făcea în câteva cratițe
mari de 20-30 litri, fără a avea capacul pus. Această
practică duce la formarea vaporilor de apă în
încăpere pentru care trebuie să se cheltuiască
electricitate cu un ventilator care să scoată vaporii
afară.
Există și o istorie hazlie la această temă: „Se spune că
un împărat avea trei fete care au ajuns la vârsta de
măritat. Prima și a doua fată se certau care să se
mărite prima, așa că s-au adresat la tatăl lor ca să le
facă dreptate. Împăratul le-a chemat pe toate trei,
le-a dat câte o cratiță cu capac, cu același volum de
apă și le-a pus să ﬁarbă la același foc, spunând
fetelor că la cine va ﬁerbe mai repede apa acea fată
se va mărita prima”. Cum credeți care fată a trebuit
să se mărite prima?

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Fierberea apei în cratițe fără capac

Rezultatul neașteptat a fost că cea de treia fată prima se va mărita, ﬁindcă la ea apa a ﬁert mai repede, și știți de ce?
Fiindcă celelalte două fete ridicau întruna capacele să vadă dacă nu cumva ﬁerbe apa.
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Așa și în cazul nostru, în cratița cu capacul pus, vaporii de apă formează o presiune în vas, iar la o presiune mai mare
apa ﬁerbe mai repede, și astfel mai puțin gaz sau electricitate se consumă.
Datorită punerii capacelor la cratițele de gătit, cafeneaua noastră reușește să economisească circa 720 kWh/an.
• Mentenanța adecvată a utilajelor – curățarea congelatoarelor, utilizarea
la capacitate maximă
Într-o cafenea s-a observat un congelator pentru
înghețată care avea un strat de gheață cu grosimea de
2 cm. Se știe că pentru a menține acest strat de gheață
congelatorul consumă mai multă electricitate. De
aceea se recomandă de a dezgheța și curăța congelatoarele când stratul de gheață depășește 0,5 cm.
Chiar și producătorii de echipamente frigoriﬁce recomandă dezghețarea / curățarea interioară și exterioară a congelatoarelor și condensatoarelor acestora.
În plus congelatoarele care nu sunt utilizate ar trebui
deconectate și utilizate altele la capacitatea lor
maximă.

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Congelatorul cu înghețată cu stratul de gheață de 2 cm

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Anunțul despre curățarea condensatorului la ﬁecare două luni
Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Un congelator în funcțiune dar gol

Implementând aceste măsuri de bună gospodărire, întreprinderea noastră a reușit să economisească de la un
congelator 240 kWh/an (10% din consumul de electricitate anual) și 480 lei/an. Dar pentru 4 congelatoare
economiile ﬁnanciare vor ﬁ de 1920 lei/an, sau pentru 10 congelatoare – 4800 lei/an.
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Substituirea
materialelor
la intrare

Substituim materialele necalitative, costisitoare, neprietenoase pentru natură
cu materiale regenerabile, durabile, mai puţin poluante, accesibile etc.

• Utilizarea panourilor solare pentru încălzirea apei

O spălătorie și-a instalat pe acoperiș panouri
solare cu ajutorul cărora încălzește apa pentru
mașinile automate de spălat. Bateriile sunt
conectate și cu sistemul de gaz natural să încălzească apa în zile posomorâte. Apa caldă este
acumulată în două rezervoare de câte 500 litri,
de unde apoi este utilizată de mașinile de spălat.
Astfel în timpul sezonului cald mașinile de spălat
aproape că nu consumă electricitate pentru
încălzirea apei, ﬁindcă cu ajutorul panourilor

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Panourile solare pentru încălzirea apei

apa se încălzește până la 70-80ºC în timpul verii și până 30ºC în timpul iernii. Datorită panourilor solare întreprinderea economisește circa 60% din necesarul de energie pentru încălzirea apei, sau circa 20400 kWh/an, sau ≈
35000 lei/an.
• Colectarea și utilizarea apei de ploaie în locul apei potabile
O întreprindere de colectare a deșeurilor, organizează
odată pe lună spălarea tomberoanelor folosind apă din
rețea. Totodată întreprinderea are capacitatea de a colecta apa de ploaie de pe o suprafață de 100 m² a
acoperișurilor unității sale. Astfel anual întreprinderea ar
putea economisi în jur de 30 tone de apă din rețea.
O parte din sistemul de colectare a apei de ploaie ﬁind
deja instalat (ulucele) întreprinderea doar a adăugat
unele plase pentru ﬁltrarea apei de impurități solide și
vase pentru colectare apei.

Exemplu sistem de colectare a apei de ploaie
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Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Plasă pentru curățarea apei de impurități

Tomberoanele care trebuie spălate

Vasele pentru acumularea apei de ploaie
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Control mai
bun asupra
procesului

Stabilim cele mai bune condiţii pentru procesele noastre, le monitorizăm, le
măsurăm, le optimizăm, pentru a obţine consumuri minime de resurse de energie,
apă, materiale.

• Implementarea unui regim continuu de funcționare a cuptorului de napolitane
O fabrică care produce napolitane are graﬁcul de funcționare de la 08:00 până la 17:00 de luni până vineri. Astfel
cuptorul de napolitane era încălzit în ﬁecare zi până la
temperatura de coacere de 220ºC. Însă, doar pentru procesul de încălzire se consumă în jur de 25 m³ de gaz natural.
Opțiunea simplă a fost organizarea unui regim de funcționare continuu a cuptorului, de luni dimineața până vineri
seara. Astfel 4 zile pe săptămână nu se consumă gaz pentru
încălzire.
Prin urmare întreprinderea obține economii de gaz natural
de 5000 m³/an, economiile ﬁnanciare ﬁind de 35000 lei/an.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Cuptorul pentru napolitane

• Reducerea temperaturii de spălare cu utilizarea
dezinfectanților pentru spălarea vaselor
O fabrică de biscuiți și torturi are câteva locuri special amenajate (spălătorii) pentru spălarea vaselor. Temperatura
apei de spălare și clătire a vaselor este setată la 60ºC, cu
scopul de a dezinfecta vasele. Iar pentru o dezinfecție
calitativă vasele care se clătesc ar trebui ținute sub jetul de
apă ﬁerbinte circa 15-20 secunde.
În realitatea însă apa de 60°C este prea ﬁerbinte pentru
mâinile muncitorilor, astfel aceștia țin mai puțin timp
vasele la clătire pentru a nu se frige.
Opțiunea implementată a fost utilizarea detergenților
profesionali care au și posibilitatea de dezinfecție, astfel
temperatura apei de clătire poate ﬁ redusă până la
40-45°C.
Această măsură aduce întreprinderii economii de gaz natural de circa 5800 m³/an, economiile ﬁnanciare ﬁind de
aproximativ 36400 lei/an.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Locul pentru spălarea vaselor unde clătirea se face cu apă
curgătoare la temperatura de 60ºC.
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• Controlul mai bun a consumului de gaz natural – înlocuirea contorului de gaze
O fabrică de conserve avea un contor de gaz vechi cu limita minimă de
măsurare de 75 m³/h. Însă erau zile când întreprinderea avea un
consum mult mai mic, de circa 40-50 m³/h, astfel se întâmpla că 20-30
m³/h de gaz erau achitate fără a ﬁ consumate.
Un contor nou de gaz natural cu corector a fost instalat, care are limita
minimă de măsurare de 8 m³/h. Astfel consumul de gaz natural este
monitorizat exact.
O analiză a consumului de gaz în raport cu producția cu contorul vechi
ne prezintă un graﬁc cu multe semne de întrebare, spre exemplu de ce
la o producție de 24 tone s-a înregistrat un consum de 3000 m³ de gaz,
iar altădată tocmai 7000 m³?

Consumul de gaz în raport cu producția cu contorul vechi

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Contorul nou de gaz natural

Consumul de gaz în raport cu producția cu contorul nou

Iar după instalarea noului sistem de monitorizare a consumului de gaz vedem un graﬁc liniar corect, mai puțin se
produce – mai puțin gaz se consumă, mai mult se produce – mai mult gaz este necesar.
Datorită înlocuirii contorului întreprinderea economisește anual în jur de 12500 m³ de gaz, economiile ﬁnanciare ﬁind
de ≈85500 lei/an. Pentru instalarea contorului întreprinderea a investit circa 40000 lei, astfel că investițiile s-au recuperat timp de 4 luni.
• Controlul umplerii autoclavelor pentru sterilizarea mazării
La fabrica de conserve, borcanele cu mazăre se sterilizează în
autoclave. Sterilizarea se face cu apă ﬁerbinte care este încălzită
direct cu abur. În autoclave mereu trebuie să ﬁe o cantitate de
apă caldă ﬁindcă borcanele cu mazăre să nu sufere șocuri
termice. Conform legii lui Arhimede, cu cât borcanele se introduceau în autoclave cu atât apa se ridica spre suprafață. Astfel
când se introduceau ultimele 2 loturi apa caldă de 40°C se revărsa peste marginile autoclavei.
Opțiunea simplă a fost monitorizarea treptată a volumului de apă
necesară în autoclavă astfel încât la umplerea acesteia cu
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Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Revărsarea apei calde din autoclave
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borcane să nu ﬁe pierderi de apă. În total întreprinderea a reparat și reglat volumul de apă la 10 autoclave.
Datorită acestei opțiuni întreprinderea economisește circa 1000 m³/sezon de gaz natural; 150 tone de apă caldă; 150
tone/sezon de ape uzate nu se aruncă în canalizare; beneﬁciul ﬁnanciar ﬁind de 12600 lei/sezon.

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Autoclava cu apă plină ochi

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Autoclava plină cu apă prin reglare

• Reorganizarea unor procese de producere pentru eliminare unor etape de spălat
La întreprinderea unde se produc torturi cremele sunt
făcute în vase separate. Astfel că ﬁecare vas în care s-a
produs cremă trebuie să ﬁe spălat după ﬁecare ciclu, ﬁindcă
cremele au diferite culori în dependență de tipul tortului.
Reorganizarea proceselor de producere a cremelor constă în
faptul de a produce mai întâi cremele de culori deschise,
apoi tot în acel vas cremele de culori medii, și mai apoi
cremele de culori închise, și astfel se elimină 2 etape de
spălare a vaselor.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Producerea cremelor

Implementând această opțiune întreprinderea reușește să
economisească apă circa 140 m³/an, sau în jur de 5% din
consumul de apă pentru spălare în această secție. Alte
beneﬁcii vizează reducerea încărcării cu grăsimi a apelor
uzate și prin urmare un proces mai uniform și eﬁcient de
epurare.
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• Controlul mai bun a concentrației sucului de mere
Fabrica de conserve produce suc de mere cu concentrația de 65% adică conținutul de substanță uscată într-o tonă de
suc nu trebuie să ﬁe mai mică de 65%, mai mare se poate spre plăcerea clientului. Cantitatea substanței uscate se
măsura în laborator din probe prevalate la ﬁecare două ore, și în dependență de rezultate să dădea comandă la stația
de evaporare de a mări sau micșora durata de evaporare.
În așa mod concentrația sucului era menținută în limitele
66-68%. Însă aceasta înseamnă un consum mai mare de
materie primă, la fel se consuma mai mult gaz pentru
producerea aburului necesar stației de evaporare. Din cauza că
concentrația sucului era mai mare de 65% întreprinderea
pierdea anual circa 7-8 tone de suc concentrat, prețul mediu al
căruia este de 500 €/tonă.

Refractometrul pentru măsurarea online a
concentrației sucului de mere

Astfel întreprinderea a instalat un refractometru cu ajutorul
căruia se măsoară online concentrația sucului. Prin urmare
sucul deja se produce cu concentrația dorită de 65%, ceea ce
înseamnă reducerea timpului de evaporare, care duce la
economii de gaz natural de circa 4300 m3/sezon, recuperarea a
circa 7-8 tone/sezon de suc concentrat, reducerea consumului
de materie primă.
Beneﬁciul ﬁnanciar total se ridică la circa 95000 lei/sezon;
investiția în echipamentul modern de măsurare s-a recuperat
într-un sezon.

Modificari
în echipamente

Încercăm să perfecţionăm, să modernizăm echipamentele noastre pentru a
crește randamentul lor și pentru a nu admite risipele de resurse.

• Instalarea unui schimbător de căldură regenerativ în procesul de pasteurizare a sucului
Producerea sucului concentrat prevede pasteurizarea lui, pentru
a distruge prin șoc termic potențialele bacterii. Pasteurizarea
constă din încălzirea sucului într-un schimbător de căldură cu
ajutorul aburului până la temperatura de 90°C, apoi după 4
secunde trebuie imediat răcit până la 50ºC. Răcirea se face cu apă
rece în alt schimbător de căldură.
Întreprinderea unde se produce sucul concentrat a instalat un al
treilea schimbător de căldură care are funcția de recuperare a
căldurii. Adică pentru răcirea sucului ﬁerbinte în schimbătorul
regenerativ se utilizează sucul proaspăt, și sucul ﬁerbinte cedând
căldura sucului proaspăt, acesta din urmă are nevoie de mai
puțin abur pentru a se încălzi până la 90ºC.

24

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Schimbătorul de căldură regenerativ (din stânga)
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Respectiv, dacă este necesar mai puțin abur – mai puțin gaz se consumă în centrala termică. În plus directorul
întreprinderii spune că apă pentru răcirea sucului aproape că nici nu trebuie.
Prin urmare, în urma implementării acestei
opțiuni, întreprinderea economisește în jur de
34000 m³/sezon. Considerând și reducerea
consumului de apă, atunci beneﬁciul ﬁnanciar
obținut depășește 200000 lei/sezon.

Schema de pasteurizare a sucului cu schimbător de căldură regenerativ

• Instalarea unui echipament nou de tăiere a armăturii
O întreprindere care produce elemente de construcție achiziționa bare de armătură cu lungimea de 12 m. Astfel în urma
producerii elementelor de construcții cu lungimi mai mici de 12
m, de la ﬁecare unitate de armătură se obțineau capete care
trebuiau aruncate (se dădeau la ﬁer uzat).
Pentru eﬁcientizarea consumului de materiale și reducerea
deșeurilor, întreprinderea a achiziționat un utilaj care dezdoaie
armătura din colaci cu lungimi de 200 m, și taie lungimile necesare de armătură.
Utilajul pentru dezdoirea armăturii din colaci

Înainte, armătura era procurată în bare de 12 m lungime

După, armătura se procură în colaci de 200 m lungime

Astfel deșeurile de metal s-au redus cu circa 4,5 tone/an; a crescut productivitatea utilizării materialelor.
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• Reducerea lungimii transportoarelor la fabrica de vin cu 70%
O fabrică de vin a efectuat modiﬁcări privind amplasarea secțiilor, astfel că secția de fermentare a fost adusă
lângă secția de primire și procesare a strugurilor. Aceasta a rezultat în reducerea lungimii țevilor pentru pomparea vinului, reducerea lungimii transportoarelor pentru ciorchine și tescovină. Prin urmare s-a redus consumul de
apă astfel că de două ori mai mult produs ﬁnit se obține consumând 1 m³ de apă. La fel s-a redus și consumul
de electricitate, ﬁindcă au fost schimbate motoarele de puteri mai mari cu altele mai mici.

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Amenajarea secției de fermentare lângă secție de zdrobire și presare

Indicatorii de productivitate a resurselor arată că de ori mai mult
produs ﬁnit se obține consumând 1 kWh de energie sau 1 m³ de apă

• Modiﬁcarea mașinii de tăiat hârtie la tipograﬁe
O tipograﬁe achiziționează hârtia în rulouri. Pentru tipărirea
cărților, hârtia este tăiată în plăci cu ajutorul unei mașini
speciale de tăiat hârtie. Plăcile de hârtie se taie de diferite
dimensiuni în dependență de mărimea cărții, sau revistei, etc.
Pentru obținerea diferitor lungimi a plăcilor de hârtie se
utilizează roți dințate, astfel un dinte la o roată înseamnă 1 cm
lungime. Prin urmare întreprinderea trebuia să aibă la
dispoziție mai multe roți dințate. Oricum gama de lungimi era
limitată, iar întreprinderea trebuia mereu să taie hârtia de
dimensiuni un pic mai mari, iar capetele rămase se înlăturau
mai apoi la ghilotină. Din alt punct de vedere dacă se dorea o
lungime de 92,5 cm nu există roți dințate cu jumătate de dinte.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Deșeuri de hârtie după tăiere la ghiliotină
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Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Roțile dințate ale mașinii de tăiat hârtia

Care a fost soluția? – Instalarea unui servomotor cu
convertizor de frecvență și fotoelement pentru
măsurarea lungimii. Mașina modiﬁcată
funcționează în felul următor: operatorul setează la
un microcomputer lungimea necesară a hârtiei
care trebuie tăiată, apoi servomotorul rulează
hârtia de pe val în timp de fotoelementul măsoară
lungimea. Când se atinge valoare setată cuțitul
mașinii taie hârtia. Astfel hârtia poate ﬁ tăiată cu
exactitate de mm.
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Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Hârtia până la implementarea măsurilor

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Hârtia după modiﬁcarea utilajului

În urma implementării acestei măsuri întreprinderea a reușit să-și reducă deșeurile de hârtie cu 42,5 tone/an,
prin urmare să reducă consumul de hârtie.
Schimbarea
tehnologiei

Găsim tehnologia mai potrivită pentru procesele noastre.

• Schimbarea compresoarelor vechi cu altul de generație nouă cu posibilitatea
de recuperare a căldurii
La tipograﬁe majoritatea echipamentelor au necesitate de aer comprimat pentru funcționare. Sistemul de
distribuție a aerului comprimat era de tip ramiﬁcat, astfel că pentru a ajunge presiunea de 6 bar la ultimul echipament din sistem trebuia să se introducă aerul comprimat cu 8 bar.
În plus pentru producerea aerului comprimat întreprinderea utiliza mai multe compresoare cu piston care din
motiv că făceau un zgomot prea mare au fost scoase afară, ceea ce a cauzat mărirea lungimii sistemului de aer
comprimat. Prin urmare funcționa un sistem ineﬁcient.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Compresoarele vechi

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Compresorul nou cu șurub, cu sistem de recuperare a căldurii
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Astfel întreprinderea a instalat un compresor cu șurub, cu posibilitatea recuperării căldurii. Deci în timpul iernii
căldura recuperată de la compresor este utilizată pentru încălzirea încăperilor, iar în timpul verii pentru încălzirea
apei. Totodată noul compresor a fost amplasat în interior, iar schema sistemului de distribuție a fost modiﬁcată în
una inelară, ceea ce a permis reducerea presiunii inițiale în sistem. Aceasta înseamnă economii de energie, ﬁindcă
reducerea cu 1 bar a presiunii permite economii de 10% din consumul compresorului.
Implementând această opțiune întreprinderea economisește circa 43000 kWh/an, economiile ﬁnanciare ﬁind de
≈82000 lei/an.

• Iluminarea logo-ului companiei cu LED în locul tuburilor ﬂuorescente
Pe clădirea principală a întreprinderii de
producere a dulciurilor stau două logo-uri
care sunt iluminate în ﬁecare seară. Instalația de iluminat era alcătuită din tuburi
ﬂuorescente, care însumau o putere de
9,5 kW și lungimea totală de peste 200
metri.

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Pentru raționalizarea consumului de
energie, întreprinderea a schimbat
sistemul de iluminat vechi cu altul nou de
tip LED, care însumează o putere de doar 2,5 kW.

Logo-ul companiei

Astfel întreprinderea obține economii de energie de 15330 kWh/an, economiile ﬁnanciare ﬁind de 29000 lei/an.

Reciclare/
reutilizare

Utilizăm repetat resursele de energie, apă, materiale, astfel reducem
plăţile pentru evacuarea deșeurilor, apelor uzate, etc.

• Colectarea și reutilizarea condensatului
Fabrica de conserve a instalat cu forțele proprii
un sistem de colectare a condensatului care
constă din două rezervoare amplasate lângă
cazanele de abur, țevile de transportare a
condensatului și pompe.
La moment condensatul se recuperează de la
secția de producere a sucului de mere, de la
stația de concentrare (ﬁerbere). Condensatul
este acumulat într-un vas de 1 m³ de unde cu
ajutorul unei pompe este pompat la rezervoarele
de lângă cazane.
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Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Cazanele de abur ale întreprinderii
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Condensatul are temperatura medie de 65-70°C.
Datorită acestei măsuri, întreprinderea nu aruncă în
canalizare aproximativ 3000 m³/sezon de condensat, respectiv economisește 3000 m³/sezon de apă,
și deoarece condensatul este apă caldă de 65ºC,
ﬁind utilizat pentru producerea aburului, se economisesc și circa 12000 m³/sezon de gaz natural. În
total economiile ﬁnanciare se ridică la aproximativ
145000 lei/sezon.
Întreprinderea deja efectuează lucrări pentru colectarea și reutilizarea condensatului de la celelalte
secții, astfel că beneﬁciile vor ﬁ mult mai mari.

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Rezervoarele pentru acumularea condensatului

• Reutilizarea apei de la ultima etapă de clătire pentru prima etapă de prespălare
O întreprindere de colectare a deșeurilor organizează în perioada caldă a anului spălarea tomberoanelor cel
puțin odată pe lună. În perioada rece, spălarea se face cel puțin odată la 2 luni. Anual întreprinderea consumă
în jur de 1280 m³ de apă pentru spălarea tomberoanelor. De aceea întreprinderea și-a propus să construiască
o platformă pe care să clătească tomberoanele, iar apa de la clătire s-o recupereze.
Această platformă poate ﬁ construită cu forțele proprii, cheltuielile ﬁind necesare pentru achiziționarea materialelor necesare.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Spălarea obișnuită a tomberoanelor fără
colectarea apei de la clătire

Proiectul platformei pe care se vor clăti tomberoanele,
iar apa va putea ﬁ colectată
Sursa: NCPP-Moldova, 2014
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Produse
secundare utile

Transformăm deșeurile într-un nou produs.

• Reutilizarea deșeurilor de biomasă
O întreprindere care usucă fructe și produce gem din prune,
obține ca deșeu sâmburii de prune și vișine. Cantitatea medie
anuală a sâmburilor obținuți este de circa 36 tone. O parte din
acești sâmburi erau luați de muncitori, iar pentru cealaltă parte
întreprinderea era nevoită să plătească pentru a ﬁ aruncată la
depozitul de gunoi.
Însă acești sâmburi înglobează o cantitate de energie considerabilă, astfel că întreprinderea și-a propus să-i reutilizeze pentru
producerea căldurii necesare pentru uscarea fructelor.
Astfel întreprinderea poate economisi jumătate din gazul natural utilizat, ceea ce înseamnă circa 17000 m³/an, iar economiile
ﬁnanciare sunt în jur de 120000 lei/an.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

• Producerea cherestelei secundare din resturile de cherestea

Colectarea sâmburilor de prune

O întreprindere care prelucrează lemnul natural și produce uși, ferestre, și diverse articole de mobilă, obține resturi de cherestea care sunt vândute în calitate de material lemnos la un preț de 15 ori mai mic decât cheresteaua
procurată inițial, ceea ce înseamnă pierderi ﬁnanciare considerabile.
Pentru reducerea resturilor de cherestea soluția este ca bucățile de cherestea să ﬁe lipite între ele la temperaturi

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Resturile de cherestea

Sursa: NCPP-Moldova, 2016

ridicate și sub presiune pentru a
produce o cherestea secundară
calitativă care poate ﬁ utilizată în
îmbinările de mobilă.
O soluție rezonabilă și accesibilă
pentru această afacere de familie
constă în asamblarea cu forțele
proprii a strungurilor necesare
pentru îmbinarea și lipirea
bucăților de cherestea și
încleierea unei pelicule lemnoase
de 5mm, care să dea aspectul
ﬁnal al cherestelei secundare.

Strungul pentru îmbinarea și lipirea bucăților de cherestrea

Această opțiune contribuie la reducerea resturilor de cherestea de la 16 tone la 4,8 tone anual, sau cu aprox.
70%. Aceasta înseamnă reducerea consumului de lemn natural cu 14 m³/an în calitate de materie primă.
Economiile ﬁnanciare de la implementarea acestei opțiuni sunt de 44800 lei/an, cu un termen rezonabil de
recuperare al investiției în jur de 8 luni.
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• Colectarea separată și reciclarea deșeurilor
La o fabrică de conserve opțiunea de colectare separată a
deșeurilor de sticlă, metal, plastic-peliculă, hârtie se
realizează odată cu adoptarea abordării de Eﬁcientizare a
Resurselor și Producere mai Pură.
Realizarea opțiunii nu a necesitat cheltuieli mari, doar pentru
procurarea tomberoanelor. Cel mai mare efort a fost depus
de către directorul întreprinderii să convingă angajații privind
necesitatea și beneﬁciile de colectare separată a deșeurilor.
Întreprinderea colectează separat circa 7-8 tone/sezon de
deșeuri, obținând un beneﬁciu ﬁnanciar de aprox. 32000 lei
de pe urma comercializării deșeurilor pe piața de reciclare,
care este utilizat pentru motivarea angajaților. Iar la moment,
muncitorii deja se îndeamnă unul pe altul pentru a colecta
separat materiale reciclabile.
• Producerea biogazului din dejecțiile animaliere
O fermă de porci care crește anual circa 2500 capete și-a propus
să reutilizeze gunoiul de grajd pentru producerea biogazului.
Dejecțiile de la porcine sunt unele dintre cele cu un potențial
mare pentru producerea biogazului.
Evident că pentru a obține biogaz sunt necesare câteva instalații
pentru prelucrarea și fermentarea dejecțiilor, adică a materiei
organice. Aceste instalații pot ﬁ făcute de întreprindere cu forțele
proprii din beton armat, sau metal, îngropate în pământ sau la
suprafață. Pentru aceasta este necesar de a analiza unele date
despre dimensiunile acestor instalații, cum ar ﬁ reactorul sau
fermentatorul, instalația de colectare a biogazului, și altele, toate
acestea ﬁind determinate din cantitatea de dejecții disponibilă.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Tomberoanele amplasate în secții pentru colectarea
separată de deșeurilor

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Vedere a fermei de porci

Schema instalației de fermentare pentru producerea biogazului

Astfel pentru ferma noastră de 2500 porci, potențialul de biogaz este de circa 107100 m³/an. Acest biogaz poate ﬁ
utilizat direct pentru încălzirea încăperilor pe timp de iarnă, prepararea apei calde, pregătirea mâncării, ca combustibil pentru automobile. O altă utilizare ar ﬁ arderea într-un motor pentru producerea electricității. În cazul nostru
primele variante de utilizare a biogazului sunt mai fezabile.
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4. CE SĂ FACEM ÎN CONTINUARE pentru a NU RISIPI?
MIȘCĂM ÎNAINTE !
Odată ce ați luat cunoștință, în capitolele
precedente, cu principiile și metodele conceptului
NU RISIPI, și v-ați convins de necesitatea lansării,
implementării în afacerea dvs a acestui concept,
probabil vă apare întrebarea: Care ar fi acțiunile
următoare? Cum de început procesul NU RISIPI? și
altele.
Fiind un concept benevol, NU RISIPI lasă mult loc
pentru creativitatea managerului, specialiștilor și
tuturor lucrătorilor de la întreprindere.

Unele exemple de măsuri posibile sunt indicate în
Anexa 1.
Începutul poate fi foarte simplu – de la câțiva pași
care vă vor aduce beneficii chiar în timpul realizării
lor. În cele ce urmează veți găsi câteva din primele
acțiuni care trebuie întreprinse pentru a vă mișca
înainte și a obține beneficii economice și de mediu
concrete de la aplicarea conceptului NU RISIPI în
practică:

1. Managerul/Patronul va stabili echipa de lucru pentru implementarea activităților NU RISIPI.
2. Echipa de lucru va examina intrările de energie/apă/materiale și ieșirile de produse și
deșeuri; va desena schemele proceselor tehnologice pentru fiecare secție/departament.

INTRĂRI

IEȘIRI
PRODUSE

MATERIALE

materie primă
ambalaj, auxiliare

APĂ

din rețea, din
fântâna proprie,
apă de ploaie

ENERGIE

combustibil solid,
lichid, gazos
energie electrică
și/sau termică
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Întreprinderea
dvs

ﬁnite sau
semifabricate

DEȘEURI DE
MATERIALE

deșeuri solide,
lichide, ape uzate

EMISII DE
ENERGIE

căldură reziduală,
gaze de ardere,
emisii
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3. Se vor efectua măsurările și monitorizările necesare pentru a cunoaște consumurile de energie,
apă, materiale. Este bine-venită contorizarea consumurilor în cât mai multe locuri posibile.
4. Efectuarea bilanțurilor de energie, apă, materiale.
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5. Identificarea surselor și cauzelor unde se varsă, se scurg, se pierd, se risipesc energia, apa,
materialele.

ENERGIE - surse și cauze de pierderi

Sursa pierderii de energie: temperatura în
camera frigoriﬁcă, setată prea joasă
Cauza pierderii: neaplicarea standardelor de
ramură pentru produse de paniﬁcație (temperatura necesară pentru păstrarea produselor de
paniﬁcație 0 … -3ºC)
Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa pierderii de energie: congelatorul gol
conectat la rețea și un strat de gheață cu grosimea
prea mare

Sursa: NCPP-Moldova, 2016

Sursa pierderii de energie: un strat gros
de praf pe suprafața motorului electric
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Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Cauza pierderii: lipsa bunei gospodăriri,
necunoașterea consumului de energie la frigider,
lipsa unui graﬁc de mentenanță

Sursa: NCPP-Moldova, 2016

Cauza pierderii: supraîncălzirea motorului, lipsa
bunei gospodăriri și a graﬁcului de mentenanță

Eficientizarea Resurselor şi Producerea mai Pură este o noțiune tradusă din limba engleză: Resource Efficient and Cleaner Production (RECP),
care în limba română a fost interpretată – NU RISIPI

ENERGIE - surse și cauze de pierderi

Sursa pierderii de energie: ochiul la aragaz
lăsat aprins
Cauza pierderii: comoditatea sporită a muncitorilor, însă neconștientizatarea că gazul natural este o
resursă scumpă
Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa pierderii de energie: țevi cu temperaturi înalte
la suprafață neizolate sau izolație deteriorată
Cauza pierderii: neconștientizarea pierderilor de
căldură prin țevi neizolate - ceea ce duce la consum în
exces de gaz natural

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa pierderii de energie: supapă
defectată, necolectarea condensatului
Cauza pierderii: neglijența operatorilor
care nu repară la timp defectele

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa: NCPP-Moldova, 2015
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APA - surse și cauze de pierderi

Sursa pierderii de apă: furtunul simplu
pentru spălatul automobilelor
Cauza pierderilor: necunoașterea costului real
al apei, precum și costul evacuării apelor uzate

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa pierderii de apă: spălarea cu furtunul deschis,
lăsarea furtunului cu apă care curge pe podea
Cauza pierderilor: lipsa monitorizării consumului de apă

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Sursa pierderii de apă: spălarea cu furtunul deschis,
lăsarea furtunului cu apă să curgă pe podea
Cauza pierderilor: lipsa monitorizării consumului de apă

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Sursa pierderii de apă: vărsarea apei calde
peste marginile autoclavei
Cauza pierderilor: nimeni n-a măsurat volumul
de apă suﬁcient acestui proces
Sursa: NCPP-Moldova, 2013
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APA - surse și cauze de pierderi

Sursa pierderii de apă: duzele de dispersie a
apei defectate
Cauza pierderilor: lipsa programului de
mentenanță, nimeni nu consideră că reparația
duzei este importantă

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Sursa pierderii de apă: scurgere de apă cu
debit mai mare de 5 picături pe secundă
Cauza pierderilor: nimeni nu consideră că
acest debit este un ﬂux stabil care aduce pierderi
semniﬁcative
Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Sursa pierderii de apă: robinetul ce este
instalat la țeavă
Cauza pierderilor: robinetul este defectat, nu
a fost reparat, înlocuit la timp

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa pierderii de apă: scurgerea de apă
caldă din sterilizatorul de castraveți
Cauza pierderilor: echipamentul totdeauna
funcționa așa
Sursa: NCPP-Moldova, 2013
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MATERIALE - surse și cauze de pierderi

Sursa pierderii de materiale de ambalare:
ruperea, deteriorarea lăzilor de transportare
Cauza pierderilor: atitudinea negrijulie a personalului

Sursa pierderii de materiale reciclabile: un coș cu
deșeuri reciclabile
Cauza pierderilor: lipsa tomberoanelor pentru colectarea
separată
Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa pierderii materialelor: atelierul de
vopsit în dezordine
Cauza pierderilor: lucrul în grabă, lipsa spiritului de gospodar
Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa pierderii materialelor: utilaj nesupravegheat
Cauza pierderilor: lipsa bunei gospodăriri

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa pierderii materialelor: aruncare la
coșul de gunoi a materialelor reciclabile
Cauza pierderilor: lipsa colectării separate
Sursa: NCPP-Moldova, 2015
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6. După toate aceste examinări, se recurge la elaborarea unui PLAN de ACȚIUNI care să includă
măsurile/opțiunile de reducere a risipelor de resurse și prevenire/reducere a formării și
acumulării deșeurilor. Un exemplu de plan este prezentat în Anexa 2.
7. SĂ ACȚIONĂM! Să întreprindem toate măsurile de stopare/neadmitere a
scurgerilor/risipelor/pierderilor de energie/apă/materiale – să fim gospodari la locul de
muncă și acasă. Unele exemple de acțiuni sunt indicate în continuare, la fel și în Anexa 1 veți
găsi sugestii pentru continuarea acțiunilor.

Sursa: NCPP-Moldova, 2014

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Înlocuim furtunul simplu cu altul dotat cu pistol pentru stoparea automată a ﬂuxului de apă, reducând astfel
consumul de apă și transformând acțiunile muncitorului într-o experiență plăcută.

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Sursa: NCPP-Moldova, 2013

Măsurăm și reducem apa caldă din autoclava plină ochi până la nivelul necesar.

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Colectăm separat deșeurile și le reciclăm, după posibilitate.
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Și nu ne oprim! … Un bun gospodar continuă să identifice alte surse, alte cauze ale pierderilor/risipelor de
energie/apă/materiale, și mereu găsește chiar dacă, la prima vedere, se pare că totul deja e perfect după
primele eforturi de a NU RISIPI.
Acționăm conform roții „de îmbunătățire continuă”!
TOTDEAUNA ESTE LOC DE MAI BINE! – spune Valentin UNCU, managerul Fabricii de Conserve din Căușeni…

Uneori este dificil să convingi întreprinderile să aplice
conceptul NU RISIPI, de aceea abordarea poate fi
comparată cu învățarea unui urs să meargă pe bicicletă.
După ce ursul s-a deprins, îi place activitatea și dorește să
continue. Tot așa și întreprinderile care au savurat
beneficiile NU RISIPI, sunt dornice să continue și să
împărtășească experiența cu alții.
Alexandru MALER, coordonatorul Clubului NU RISIPI
Ungheni, și consilier municipal Ungheni.
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ANEXA 1
Unele măsuri de eficientizare a consumului de energie, apă, materiale
ENERGIE
1. Sisteme / camere frigoriﬁce
Un program de mentenanță interioară și exterioară (condensator) a camerei frigoriﬁce

Economii până la 10%

Depunerile de praf cu grosimea de 1 mm pe tuburile condensatorului măresc consumul de
energie cu 40%
Utilizarea camerei frigoriﬁce/congelatorului la capacitate maximă

Economii de 10-30%

Amplasarea corectă a frigiderului, mai la o parte de sursă de căldură, într-un loc aerisit

Economii de 2-5%

Setarea temperaturii în camera frigoriﬁcă conform necesităților reale

Economii până la 30%

Creșterea temperaturii în camera frigoriﬁcă cu 1 0C, reduce consumul de electricitate cu 6%
Un sistem de deconectare a ventilatoarelor când se deschid ușile camerei frigoriﬁce
previne scurgerea aerului rece afară și pătrunderea aerului cald

Economii de 2-5%

Recuperarea căldurii de la condensator
Deconectarea iluminatului când acesta nu este necesar

Economii de 2-3%

2. Sistem de aer comprimat, compresor
Un program de depistare și eliminare a scurgerilor de aer comprimat

Economii de 10-15%

Într-o companie fără un program de depistare a scurgerilor, 20-40% din aer se pierd prin
scurgeri
Un program de întreținere, mentenanță, curățare periodică

Economii de 3 - 5%

Presiunea în sistemul de aer comprimat este la nivelul necesar, sau poate ﬁ redusă?

Economii până la 20%

Reducerea presiunii aerului comprimat duce la diminuarea consumului de electricitate cu până
la 10% per bar
Instalarea compresorul într-un loc curat, fără încălzire în exces

Economii până la 5-10%

Fiecare creștere cu 5 0C a temperaturii aerului de alimentare a compresorului va SPORI consumul
electric cu 1%
Curățarea regulată a ﬁltrelor de aer de admisie (astfel se evită pierderile de presiune)

Economii de 1-2%

Dacă este posibil, compresorul să ﬁe răcit cu apă sau ulei, astfel încât să se poată
recupera și reutiliza căldura

Până la 25% din energia
consumată de compresor
se poate recupera
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1. Cazane pentru apă caldă / abur
Un program de mentenanță regulară a cazanului
Un sediment cu grosimea de 1 mm pe suprafaţa interioară a cazanului poate spori consumul de
combustibil cu 5–8 %
Implementarea măsurilor de eﬁcientizare a consumului de apă caldă, (capăt de duș cu
debit redus, reductor/aerator de debit, reducerea temperaturii de spălat, spălarea în
cascadă).
Izolarea țevilor de apă caldă/abur
Un program de depistare și eliminare a scurgerilor de abur
Recuperarea și reutilizarea condensatului
Utilizarea unui economizor pentru preîncălzirea apei
Utilizarea unui economizor pentru preîncălzirea aerului de ardere
Ridicarea temperaturii aerului de ardere cu 20 0C, reduce consumul de combustibil cu 1%
Utilizarea energiei solare pentru prepararea apei calde menajere.

Economii de 10-15%
Economii de 20-25% din energia
consumată pentru încălzirea
apei
Economii de 10-15%
Economii de 10-15%
Economii de 10-20%
Economii de 10-20%
Economii de 2-5% din consumul
de combustibil
Economii de 45-50% din energia
necesară pentru încălzirea apei

2. Cuptoare
Recuperarea căldurii gazelor de ardere pentru preîncălzirea apei , pentru preîncălzirea
aerului
Izolarea pereților
3. Sisteme de condiționare, sisteme de ventilare pentru birouri sau săli de modelare
Condiționarea aerului doar în locul unde este necesar
Deconectarea automată a sistemului de aer condiționat când se atinge nivelul setat de
temperaturi
Deconectarea sistemului prin senzori de mișcare
Întreținere într-o stare curată a suprafețelor de transfer de căldură și hotelor
Curățarea periodică a ﬁltrelor de aer pentru a mări schimbul de aer

Se pot economisi până la 50%
din energia utilizată pentru
încălzirea apei, aerului
Economii posibile de până la
30% din consumul de energie
Economii de 2-5%
Economii de 2-5%
Economii de 2-5%
Economii de 2-5 %
Economii de 2-3%

4. Motoare electrice / transportoare
Corespunde capacitatea motoarelor instalate sarcinii actuale?
Atunci când sarcina motorului este mai mică de 50% din puterea sa nominală pe durata a 50%
din timpul de lucru reduce, eﬁcacitatea acestuia cu 40%

Economii de până la 30-40% în
caz de discrepanță

Un program de mentenanță, veriﬁcare, curățare periodică a suprafețelor motoarelor

Economii de 5-10%

5. Sisteme de iluminat
Utilizarea luminii zilei cât mai mult posibil – spălarea periodică a ferestrelor, asigurarea
unui design eﬁcient al încăperilor

Economii de 5-10%

Deconectarea sistemului de iluminat prin senzori de mișcare

Economii de 5-10%

Deservirea și curățarea periodică a sistemelor de iluminat

Economii de 2-3%

Utilizarea becurilor eﬁciente (LED, CFL) pentru iluminatul exterior și interior

Economii de până la 80%

6. Alte echipamente electrice
Deconectarea completă a aparatelor electrice, nu le lăsaţi în regim stand-by
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Economii de până la 15%
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APA
1. Grupuri sanitare
Un program de detectare și eliminare a scurgerilor de apă

Economii de până la 510% din consumul
menajer

Instalarea reductoare de debit la instalațiile sanitare, robinete, dușuri, WC

Economii până la 20%

Un reductor de debit performant reduce consumul de apă până la 10 litri pe minut pentru

din consumul menajer

robinet, 6 litri pe minut pentru dușuri
2. Procese de curățare/spălare
Spălarea veselei in cascadă. Evitați spălarea vaselor sub apă curgătoare

30-40% din consumul
de apă pentru spălare

Eliminarea unor etape de spălat prin reorganizarea proceselor de umplere, de

10-15% din consumul

producție (cremelor de diferite culori) etc.

pentru spălare

Curăţirea uscată pentru curățarea materialelor înainte de folosirea apei

15% din consumul
pentru spălare

Utilizarea duzelor de pulverizare cu stopare automată a ﬂuxului de apă la capătul furtunului 15-20% din consumul
pentru spălare
Localizarea sursei de risipă și reducerea necesitații de spălare - covoraşe pe podea,

15-20% din consumul

„zone-curate” şi alte măsuri spre reducerea răspândirii deşeurilor şi reziduurilor peste

pentru spălare

toată suprafaţa
Automatizarea proceselor de spălat (mașini profesionale de spălat, dozare automată,

20-30% din consumul

etc.)

pentru spălare

Dacă se utilizează mașini de spălat rufe – de setat temperaturile la minimum, de

10-15% din consumul

utilizat la capacitate maximă, de utilizat apa rece la clătire, de uscat în aer

pentru spălare

Dacă în urma proceselor de spălare exista un potențial de a reutiliza apa si detergenții,

Economii de până la

utilizarea stațiilor CIP pentru cicluri închise de spălare

50% din vărsările de
ape uzate

Eficientizarea Resurselor şi Producerea mai Pură este o noțiune tradusă din limba engleză: Resource Efficient and Cleaner Production (RECP),
care în limba română a fost interpretată – NU RISIPI

43

APE UZATE
De evaluat toate măsurile de RECP pentru consum mai eﬁcient de apă, care vor
conduce la volumul redus de ape uzate

Potențial de reducere a
apelor uzate cu 20%

De considerat colectarea selectivă a apelor cu conținut ridicat de grăsimi în urma
primei spălări

Potențial de reducere a
încărcării apelor uzate
cu grăsimi şi substanțe
organice

De considerat opțiunea de producere a biogazelor din ape uzate, fracția organica

Potențial de recuperare
a substanțelor organice

MATERIALE ȘI DEȘEURI
Un program general de „buna gospodărire” reduce vărsări și risipe de materiale în
cadrul întreprinderii : achiziții în cantități necesare şi în forma convenabila pentru
manevrare, amplasarea secțiilor pentru a reduce necesitați de transportare şi
transmisie a materialelor, depozitare în condiții sigure pentru a evita efectul advers al
condițiilor climaterice etc.

Economii de până la 1020% din consumul de
materiale

Un program de controlare a proceselor şi mentenanță împreună cu informarea
operatorilor despre economisiri şi îmbunătățiri realizate

Economii până la 10%
din risipe și emisii

Dacă există practica de colectare separată a deșeurilor - pentru hârtie, carton, plastic,
deșeuri organice

Potențial de a recupera
materiale valoroase și
de a vinde pe piața de
reciclare

Lucrul cu furnizorii materialelor pentru a îmbunătăți calitatea ambalajului (ambalaj
returnabil) si a evita pierderi de materiale din cauza ambalajelor necalitative si greu de
manevrat

Economii până la 1020% din consumul de
materiale

Un program de evaluare a proceselor şi planiﬁcarea secvențelor de a evita pierderile
de la bun început
Revizuirea și automatizarea procesului de control al produsului ﬁnit (reducerea
numărului de probe, mostre etc.)
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ANEXA 2
Exemplu de plan concret de acţiuni
Nr. Opțiune RECP

Acțiune

Resurse

Responsabil

1

Instalarea tomberoanelor
pentru colectarea separată

3 ore,
1 persoană

Managerul

15.08.2016

Colectarea separată a
deșeurilor de plastic, hârtie,
menajeră

3 persoane

Managerul,
angajaţii

permanent

Reutilizarea deșeurilor organice pentru ferme de animale,

Managerul

permanent

Colectarea separată a
cartonului şi hârtiei

10 minute,
1 persoană

Managerul

permanent

Arderea deșeurilor de hârtie
într-un cazan pentru încălzirea
apei

15 minute
1 persoană

Managerul

permanent

1 zi,
1 persoană

Managerul

15.08.2016

ploaia

-

Periodic, când
plouă

Utilizarea apei de ploaie pentru
scopurile menajere

2 persoane

angajaţii

Periodic

Revizuirea calculelor tehnicoeconomice

2 ore,
1 persoană

Managerul

30.03.2017

Identificarea maşinii de spălat
necesare

3 ore,
1 persoană

Managerul

04.04.2017

Achiziţionarea şi instalarea
maşinii de spălat vase

1 persoană

Managerul

15.04.2017

Revizuirea calculelor tehnicoeconomice

2 ore,
1 persoană

Managerul

25.12.2017

Căutarea soluțiilor tehnice
pentru panourilor solare

3 zile

Managerul

30.12.2017

Achiziţionarea sistemului de
panouri solare şi vasul de
acumulare

4 ore

Managerul

30.03.2018

2

3

4

5

Colectarea separată a
deșeurilor

Utilizarea deșeurilor de
carton pentru încălzirea
apei calde pentru dușul
muncitorilor

Colectarea apei de ploaie Identificarea unor cisterne
şi reutilizarea ei pentru
pentru colectarea apei
necesităţi de curăţare
Colectarea apei de ploaie

Achiziţionarea unei
maşini profesionale
automate pentru spălat
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Instalarea panourilor
solare

Termen
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ANEXA 3
Structura-model a conceptului NU RISIPI
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ANEXA 4
Termeni care se referă la problemele abordate de conceptul NU RISIPI
Mai întâi să luăm cunoștință mai detaliată de concept. Ca și oricare alt concept, NU RISIPI, după cum se vede din
diagrama Anexei nr.3, se distinge prin definiția și scopurile sale, metodologie, problemele soluționate și tehnicile
aplicate întru soluționarea cu succes a problemelor abordate.
Totodată esenţa definiţiei conceptului NU RISIPI poate fi expusă și astfel: 1. totalitatea activităților menite să
mărească în continuu beneficiile economice și ecologice ale organizației, întreprinderii, din contul reducerii
consumurilor şi măririi eficienţei resurselor; sau 2. strategia obținerii în permanență de beneficii economice și
de mediu cât mai mari, cu cheltuieli și consumuri de resurse cât mai mici. (Prin ”resurse” se au în vedere materiile
prime, energia, apa, aditivii etc.).
Prin problemele care formează domeniul abordărilor NU RISIPI se înțeleg chestiunile de funcționare a
întreprinderii asupra cărora se aplică strategia NU RISIPI în scopul îmbunătățirii activităților, ceea ce în consecință
trebuie să conducă la îmbunătățirea indicatorilor economici și de mediu. În acest sens, NU RISIPI se referă la două
grupuri de probleme strâns legate între ele: ridicarea productivității resurselor: materialelor , apei și energiei și
reducerii intensității poluării, adică micșorarea cantității de deșeuri: emisii gazoase, deversări lichide, deșeuri
solide, care se formează la fabricarea unei unități de produs. În acest sens:

1. Productivitatea resurselor – este indicatorul economic de bază și sursa de bază pentru sporirea beneficiului

economic al întreprinderii. Exprimată printr-o formulă concisă, productivitatea este cifra obținută din divizarea
volumului de produs fabricat la volumul de resurse consumate și se referă la orice resursă de materie, energie ,
apă, iar scopul NU RISIPI este de a asigura mărirea productivității resurselor încontinuu, ceea ce înseamnă
obținerea unei cantități mai mari de produs finit dintr-o unitate de resursă sau, altfel spus, reducerea cantităților
de materie primă, energie și apă consumate pentru o unitate de produs. În sensul activităților din cadrul NU RISIPI
privind creșterea productivității resurselor:
productivitatea materialelor – înseamnă cantitatea de resurse materiale (materie primă, ambalaj, materiale
secundare etc.) de orice natură (vegetală, animală, minerală ) și proveniență (spontană din natură, agricolă,
extrasă din subsol, obținută prin anumite procesări etc. ) utilizată pentru transformărea într-o unitate de produs;
PRODUSE
FABRICATE
PRODUCTIVITATEA
MATERIALELOR

CONSUMUL DE:
MATERIALE

productivitatea energiei – cantitatea de energie de orice tip (electrică, termică, mecanică, aer comprimat,
presiunea aburului, energia combustibilului consumat în cadrul întreprinderii: gaz, cărbune, petrol, biomasă etc.)
consumată de întreprindere, care revine obținerii unei unități de produs.
Eficientizarea Resurselor şi Producerea mai Pură este o noțiune tradusă din limba engleză: Resource Efficient and Cleaner Production (RECP),
care în limba română a fost interpretată – NU RISIPI

47

PRODUSE
FABRICATE
PRODUCTIVITATEA
ENERGIEI

CONSUMUL DE:
ENERGIE

productivitatea apei – volumul de apă de orice proveniență: apă de suprafață, apă din conductă, din fântâni
arteziene, consumat de întreprindere, care revine unei unități de produs fabricat.
PRODUSE
FABRICATE
PRODUCTIVITATEA
APEI

CONSUMUL DE:
APĂ

2. Intensitatea poluării – este indicatorul de bază al eficienței ecologice a funcționării întreprinderii și se referă la
volumul/ cantitatea de poluanți (gazoși, lichizi, solizi) care se formează și se acumulează la întreprindere și revin
fabricării unei unități de produs. Mai concis, intensitatea poluării este rezultatul divizării cantității de emisii,
deversări și deșeuri solide la cantitatea de produs:
EMISII DE:
INTENSITATEA
POLUĂRII

• CARBON
• APE UZATE
• DEŞEURI

PRODUSE
FABRICATE

Scopul aplicării principiilor NU RISIPI asupra intensității poluării este minimizarea formării deșeurilor – ceea ce
înseamnă reducerea, micșorarea cantității de deșeuri care se formează la fabricarea unei unități de produs, fie prin
prevenirea sau reducerea formării, fie prin reutilizare în același proces sau reciclare.
Trei grupuri de bază de poluanți sunt problema centrală a conceptului NU RISIPI:
Emisiile gazoase includ formarea în procesul activității și
eliminarea în aer a unor gaze toxice, ecotoxice, cu alte
impacturi nocive asupra omului și mediului și, în special,
gazelor de seră – cauză a încălzirii globale și
schimbărilor climatice (dioxidul de carbon – CO2,
metanul – CH4, oxizii de azot – NOx, dioxidul de sulf –
SO2, compușii organici volatili – COV și a). Emisiile
gazoase se formează în procesele de ardere a
combustibililor, în unele procese de producere,
funcționarea unor utilaje (compresoare cu amoniac,
evaporarea produselor petroliere etc.). În fiecare caz
concret, în cazul implementării NU RISIPI, se identifică
cauzele emisiei și se elaborează propuneri de diminuare
a emisiei (reducere a intensității) și impactului.
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Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Sursa: NCPP-Moldova, 2015
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Apele uzate – volumul total al apelor evacuate de
companie, întreprindere, care se acumulează de la
anumite procese tehnologice (spălarea fructelor,
legumelor, recipientelor) sau se formează în anumite
procese (distilarea spirtului).
Intensitatea apelor uzate este cantitatea lor care se
formează pe unitate de produs fabricat.
Sursa: NCPP-Moldova, 2015

Deșeurile solide – sunt valoarea masei corpurilor
solide inutile, rămase sau formate în procesul de
producere și care nu au fost supuse reutilizării sau
reciclării în cadrul întreprinderii producătoare.
Intensitatea deșeurilor este cantitatea din masa totală,
care revine unei unități de produs în cadrul activităților
NU RISIPI. Reducerea intensității deșeurilor se obține
prin modificări tehnologice menite să prevină formarea
unor deșeuri, sau să reducă formarea acestora, precum
și prin reutilizarea și reciclarea unor deșeuri.

Sursa: NCPP-Moldova, 2015

3. Metodologia NU RISIPI:
La nivel de concept, metodologia NU RISIPI constă în elaborarea/formularea propunerilor și a variantelor de
îmbunătățire a șase indicatori economici și de mediu, care sunt indicatorii productivității resurselor și intensității
poluării, în baza identificării și examinării originii sursei şi a cauzei pierderilor de resurse, randamentului mic și
altor probleme.
La nivelul procedurilor de realizare practică a conceptului, metodologia NU RISIPI include efectuarea unor
evaluări (inițială și detaliată) a situației cu întocmirea unui plan de acțiuni de îmbunătățire, elaborarea studiului
de fezabilitate privind perspectiva realizării planului și implementarea acțiunilor planificate.
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„Pe parcursul activităţii zi de zi, urmăm aceiași rutină și nu
vedem ceea ce se întâmplă în părţi, precum un cal
înhămat la trăsură. Trebuie să ne oprim și să scoatem
ochelarii care nu ne permit să vedem rutina noastră de
risipire.
Când discut cu întreprinderile, le explic că Cluburile NU
RISIPI reprezintă o metodă să te înveţi a pescui în loc să te
deprinzi să primești un pește prăjit servit pe farfurie.
Am fost sceptic când am auzit pentru prima dată despre
conceptul de Eficientizare a Resurselor și Producere mai
Pură. Însă acum vreau să stau cu echipa Programului
Naţional de Producere mai Pură din Moldova să
continuăm activităţile noastre chiar dacă ei nu ar mai
avea nevoie de mine ...”
Valentin Uncu, Coordonatorul Clubului NU RISIPI Causeni,
și Directorul întreprinderii – lider în Eficientizarea
Resurselor și Producerea mai Pură

„Uneori este dificil să convingi întreprinderile să aplice conceptul
NU RISIPI, de aceea abordarea poate fi comparată cu învăţarea
unui urs să meargă pe bicicletă. După ce ursul s-a deprins, îi
place activitatea și dorește să continue.
La fel și cu întreprinderile care au savurat beneficiile NU RISIPI,
sunt dornice să continue și să-și împărtășească experienţa cu
alţii.
Așadar, activităţile Clubului NU RISIPI s-au bucurat de un interes
vădit cu o rată mare de participare din partea producătorilor
autohtoni din diferite domenii de activitate de la procesarea
fructelor până la producerea articolelor din beton și prelucrarea
lemnului ...”
Alexandru MALER, consilier municipal Ungheni și coordonatorul
Clubului NU RISIPI Ungheni - lider în Eficientizarea Resurselor și
Producerea mai Pură
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NU RISIPI,
MOLDOVA!

www.green-economies-eap.org

