Programul Naţional de Producere mai Pură în Republica
Moldova (NCPP Moldova)
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

Obiective

Programul Naţional de Producere mai Pură (NCPP
Moldova) în etapa actuală s-a constituit în 2011 în
Republica Moldova, cu lansarea oficială în anul 2012,
spre promovarea și adoptarea conceptului de
Eficientizare a Resurselor și Producerii mai Pure
(RECP) de către întreprinderi și organizații.
Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Industrială (UNIDO) acordă sprijinul profesional și
managerial către NCPP Moldova, cu finanțarea
acordată de către Guvernul Austriei.

Obiectivul general al Programului Naţional de
Producere mai Pură (NCPP Moldova) 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, în special prin:

NCPP Moldova este găzduit de Universitatea Tehnică
a Moldovei și este membrul observator în RECPnet
(www.recpnet.org) – rețeaua globală în țările în curs
de dezvoltare și tranziție.



Instruirea experților naționali și asistența în
implementarea RECP;



Asistență către întreprinderi și alte
organizații
privind
identificarea
și
implementarea opțiunilor RECP, prin
evaluări detaliate și sprijin la auto-evaluări;



Susținerea promovării politicilor de aplicare
a RECP la nivel guvernamental.
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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 resurselor naturale (materiale,
energie și apă), generarea redusă a deșeurilor și
emisiilor, și minimizarea riscurilor asupra angajaților,
comunității și consumatorilor (www.unido.org).
Acest concept este benefic pentru întreprinderile,
mediul și clima, angajații și comunitățile lor și desigur
pentru economie și societate în întregime.

Beneficiile RECP în Republica Moldova pe
parcursul anilor 2012-2014
56 de companii și organizații din Republica Moldova
au beneficiat de asistența acordată de NCPP
Moldova în perioada anilor 2012-2014.
Prin utilizarea unui set standard de indicatori RECP
au fost monitorizate beneficiile de post-

implementare realizate de către întreprinderile
evaluate în perioada 2012-2014, economisirile totale
cumulative fiind de 1,1 milioane USD realizate prin
punerea în aplicare a măsurilor de RECP cu cost
redus și chiar zero. Conservarea totală cumulativă a
resurselor se ridică la circa 9043 MWh de energie,
444000 m3 de apă, 123000 m3 de apă uzată și circa
7500 de tone de materiale. Unele dintre aceste
realizări sunt ilustrate mai jos pe sectoare.
Un efort considerabil s-a depus la inițierea
replicării/multiplicării RECP la condițiile naționale,
care include un program de instruire în grup pentru
întreprinderi mici prin cluburile regionale NU RISIPI.
Un pachet de resurse a fost întocmit, și în cooperare
cu primăriile au fost create Cluburile regionale NU
RISIPI ce au acordat asistență la circa 25 de
companii. Runda următoare a Cluburilor a fost
lansată în anul 2015 în Ungheni și Căușeni cu
participarea a 46 de companii.
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SECTORUL INDUSTRIAL
PROCESAREA ALIMENTARĂ / BĂUTURI ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Filiala Căuşeni a S.A. “ORHEI-VIT”, procesează
fructe şi legume cultivate regional. Directorul de
filială fiind dedicat conceptului RECP, s-a implicat
personal în evaluarea RECP. Ca rezultat, compania a
reuşit să reducă cumulativ: consumul de electricitate
cu 502000 kWh, gaze naturale cu 177000 m3;
consumul de apă cu 78000 m3 diminuând şi volumul
apelor uzate cu 48000 m3; emisiile în aer cu 828

tone CO2ech; totodată circa 23 tone de deşeuri solide
au fost reciclate. De asemenea s-a redus volumul
materialelor auxiliare utilizate ca: sarea tabletată
pentru filtru şi re-agenţi pentru de-aerarea apei. În
urma implementării opţiunilor RECP economiile
totale ale întreprinderii pentru perioada 2012-2014
constituie circa 300000 USD.

ORHEI-VIT Căușeni profilul RECP

“DOINA VIN” este o companie cu tradiţii în
vinificaţie. Vinăria produce vinuri de calitate
superioară şi ordinare din soiuri europene de
struguri, care sunt recoltate manual. Vinurile
companiei sunt păstrate pentru maturare 2-3 ani în
butoaie de stejar.
În urma identificării şi implementării opţiunilor RECP,
compania a reuşit să reducă consumul cumulativ de
energie electrică cu 149000 kWh, păcură cu 94 tone,
consumul cumulativ de apă cu 4600 m3 şi s-au redus

emisiile în atmosferă cu 284 tone CO2ech. Prin
aceasta compania şi-a îmbunătăţit indicatorii de
productivitate a resurselor şi a obţinut economii
totale de circa 85000 USD pentru perioada 20122014. Beneficiile netangibile realizate includ
controlul mai bun al procesului de producere,
procesul de producere mai uniform, calitatea și
productivitatea ridicată, îmbunătățirea accesului la
finanțare, mediul de lucru îmbunătățit, loialitatea și
motivarea personalului.
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DOINA VIN profilul RECP

Fabrica de vin din Stăuceni, este o subdiviziune a
Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie care
produce o gamă variată de vinuri.
Primele implementări au vizat utilizarea sistemului
de încălzire pe gaz natural, monitorizarea
consumului de energie electrică în principalele secţii
ale întreprinderii, precum şi optimizarea procesului

de stoarcere a mustului utilizând forța naturală de
gravitație. Ca rezultat, compania a reuşit să reducă
cumulativ: consumul de electricitate cu 46000 kWh,
consumul de apă potabilă cu 600 m3, şi s-au redus
emisiile atmosferice cu 45 tone și generarea apelor
uzate cu 600 m3. Beneficiile cumulative sunt de circa
7600 USD.

STĂUCENI 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
cumulativ 76 m3 de apă, 18000 kWh de electricitate,
reducând emisiile cu 17 tone de CO2ech, precum și
reutilizează circa 72 tone de deșeuri organice ca

îngrășăminte. Economiile cumulative sunt circa
16000 USD. Indicatorii de performanță a
întreprinderii ne arată productivitatea apelor și
materialelor în creștere, și indicatorii de intensitate a
apelor uzate și deșeurilor în descreștere, deși
productivitatea energiei a scăzut din cauza creșterii
consumului de gaz natural în comparație cu anul de
bază.

AGROSFERA-BM profilul RECP

„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 cumulativ de energie
electrică cu 689000 kWh, reducând emisiile de
carbon cu 1500 tone CO2ech, astfel economisind circa
105000 USD cumulativ.

BUCURIA profilul RECP
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SERVICII MUNICIPALE
24 instituții publice
Complementar la evaluările RECP din sectorul
industrial, îndrumări ulterioare sunt acordate celor
24 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.
Primele două instituții publice evaluate în regiunea
Ungheni au primit aproape 375000 EURO de la

Fondul de Eficiență Energetică pentru punerea în
aplicare a opțiunilor recomandate.
A fost finalizat și publicat ghidul de RECP în clădiri
publice.
O scurtă prezentare a opţiunilor RECP pentru 24
instituţii publice sunt incluse în tabelele ce urmează.
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Activitățile de consolidare a capacități au coincis cu
etapa de dezvoltare a NCPP Moldova. Aceste
activităţi au contribuit la conturarea NCPP Moldova
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.

Mai mult ca atât, NCPP Moldova promovează
conceptul RECP la nivel național. Un feedback
excelent a fost primit de la părțile interesate
relevante în cadrul atelierului de consultare în
materie de politici de RECP, care a dus la conturarea
unei foi de parcurs în materie de politici RECP pentru
Republica Moldova.

Programul Naţional de Producere mai Pură
în Republica Moldova

Contacte
UNIDO Manager de Proiect: René Van BERKEL
r.vanberkel@unido.org
Directorul Programului: Lucia SOP
soplucia@yahoo.com
www.ncpp.md
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Universitatea Tehnică din Moldova,
Facultatea de Energetică,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Tel. 373 (0) 68656167

Acest proiect și publicație au fost sprijinite generos cu suportul Guvernului Austriei.
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