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Economie Puncte de vedere

Nevoia de promovare a 
practicilor de econimisire

Despre efi cientizarea utilizării resurselor

Din 2013, în Republica Mol-
dova activează Programul Na-
țional de Producere mai Pură 
(NCPP�Moldova, www.ncpp.
md) – instituție neguvernamenta-
lă, scopul de bază al căreia este 
acordarea de suport întreprin-
derilor industriale, organizațiilor, 
instituțiilor, administrațiilor publi-
ce etc. în promovarea concep-
tului de eficientizare ecologo-
economică a activităților eco-
nomice. Printre multele acțiuni 
și activități realizate de PNPP la 
nivel național, sînt și șase eveni-
mente, numite Forumuri, dedica-
te posibilităților reale de ”înverzi-
re” (ecologizare cu benefi cii eco-
nomice) a activităților economi-
ce la companiile autohtone, care 
s-au produs în perioada decem-
brie 2015 – iulie 2016.

Actualmente, programul este 
susținut de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industri-
ală (UNIDO, www.unido.org) în 
cadrul programului de înverzire 
(ecologizare) a economiei țărilor 
Parteneriatului estic, numit EaP 
GREEN (http://www.eap-green.
org), lansat de Comisia Europea-
nă. Partenerul local care acordă 
asistență logistică, atît activității 
generale a ofi ciului PNPP – Mol-
dova, cît și în organizarea foru-
murilor, este Camera de Comerț 
și Industrie a Republicii Moldova 
și ofi ciile sale regionale Bălți, Or-
hei, Ungheni, Căușeni.

Vorba e de un ciclu de șase 
Forumuri cu tematică referitoare 
la efi cientizarea utilizării resur-
selor de materie primă, energie 
și apă în cadrul întreprinderilor 
mici și mijlocii, pregătite și reali-
zate de PNPP în centre industri-
ale din țară. Desfășurate în zone-
le de Centru (Chișinău și Orhei), 
Nord (Bălți) și Sud (Căușeni), fo-
rumurile au atras atenția și parti-
ciparea multor agenți economici 
din centrele numite și raioanele 
adiacente Rezina, Șoldănești, 
Rîșcani, Ungheni, Ştefan-Vo-
dă ș.a. În total au participat pes-
te 230 de specialiști și mana-
geri de la cca 110 întreprinderi, 
organizații, reprezentanți ai sec-
torului civil și academic, și din ca-
drul administrațiilor locale. 

Acțiunea de asemenea am-
ploare este parte a sprijinului 
acordat în cadrul programului 
EaP GREEN Guvernului Repu-
blicii Moldova, similar altor sta-
te membre ale Partenereatului 
estic, în lansarea procesului de 
transformare verde a economi-
ei, adică de minimizare a impac-
tului negativ al activităților eco-
nomice asupra mediului, inclu-
siv prevenirea epuizării resurse-

lor naturale. 
 Experiența mondială și eu-

ropeană din ultimile decenii de-
monstrează că cea mai bună cale 
de a promova și dezvolta eco-
nomia verde începe cu imple-
mentarea conceptului ”Efi cienti-
zarea Resurselor și Producerea 
mai Pură” cu abrevierea engleză 
- RECP. De la această abreviere, 
agenții economici locali, aplicanți 
ai conceptului în cauză, au găsit 
și o numire locală și foarte suges-
tivă – NU RISIPI.

Organizarea Forumurilor a 
avut drept scop promovarea, în 
baza celor mai bune practici lo-
cale acumulate în ultimii doi ani, a 
procedeelor de economisire a re-
surselor și de prevenire a poluării 
mediului ambiant la întreprinderi, 
în contextul dezvoltării durabile a 
țării prin efi cientizarea consumu-
lui de resurse naturale, energie, 
apă, materiale și reducerea con-
tinuă a formării deșeurilor.

În cadrul Forumurilor au fost 
examinate procedeele, mecanis-
mele și benefi ciile gestionării ne-
risipitoare a resurselor naturale, 
a materialelor, energiei, conform 
conceptului NU RISIPI, în cadrul 
întreprinderilor autohtone. Toto-
dată, s-au pus în discuție şi me-
todele de conlucrare între între-
prinderi din sectoarele producă-
toare prin Cluburile regionale NU 
RISIPI, pentru a soluționa proble-
mele comune legate de consumul 
rațional de resurse naturale şi re-
ducere a deşeurilor, emisiilor și a 
deversărilor nocive și toxice.

Pretutindeni unde s-au des-
fășurat Forumurile participanții au 
manifestat mult interes față de ca-
zurile de studiu și istoriile de suc-
ces prezentate de întreprinderile 
care au reușit să pună în agenda 
activităților promovarea continuă 
a consumului rațional de resurse 
materiale, energie, apă, să redu-
că cheltuielile legate de deșeuri 

Cea mai nouă companie aeriană din Republica Moldo-
va, lansată ofi cial la sfîrșitul lunii aprilie, este în căutarea a 
trei piloți de aeronave. Salariul de bază oferit de operato-
rul Fly One constituie, potrivit informației publicate pe site-
ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, 
8392 de lei. Piloții ajung însă la sfîrșit de lună să ridice lefuri 
mult mai mari, de pînă la 7.000 de euro, spun reprezentanții 
Fly One.

Potrivit lui Nicu Berla, director general Fly One SRL, sa-
lariul unui pilot în cadrul companiei variază în funcție de ca-
lifi care, dar și de numărul orelor de zbor efectuate pe par-
cursul unei luni.

Astfel, lefurile celor care se afl ă ore în șir la bordul unei 
aeronave variază între 1.500 de euro și 7.000 de euro. 

Fly One efectuează curse spre 11 destinaţii din Rusia şi 
Europa: zboruri regulate spre Voronej, Sankt-Petersburg, 
Verona, Florenţa, Barcelona, Londra, Lisabona, Dublin şi 
curse charter către Antalya, Heraklion şi Rhodos.

Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, compania 
Fly One SRL a fost fondată de Maria Cebotari, soția minis-
trului Justiției Vladimir Cebotari, care, potrivit anticorupție.
md, deține o cotă de participare de 40%. Informația respec-
tivă ar fi  trecută inclusiv în declarația de avere a lui Vladi-
mir Cebotari. Alte 40% din SRL le deţine Tudor Carabad-
jac, iar Nicu-Adrian Berla din România a contribuit în afa-
cere cu 20%. Acesta este și unul dintre acţionarii compa-
niei Fly Level, specializată în cursuri de pilotaj şi formarea 
însoţitorilor de bord.

Compania Fly One SRL a fost fondată cu un capital so-
cial de 500.000 de lei. 

cu benefi cii economice, în bază 
promovării principiilor NU RISIPI. 
Și-au împărtășit experiența Va-
lentin Uncu, directorul fabricii de 
conserve din orașul Căușeni, fi li-
ală a S.A. ORHEI-VIT, Alexandru 
Maler, consilier, orașul Ungheni, 
care a expus benefi ciile obținute 
de oraș de la implementarea con-
ceptului NU RISIPI la mai multe 
întreprinderi și organizații munici-
pale, alți întreprinzători și experți 
din Bălți, Chișinău,  directorul pro-
gramului NCPP-Moldova, dna 
Lucia Sop, experții programu-
lui în cauză Ion Nița și Ala Abra-
mov, specialiști de la Universita-
tea de Stat (Departamentul Chi-
mie Industrială și Ecologică), Uni-
versitatea Tehnică. Aceștia și alți 
entuziaști ai ”înverzirii economi-
ei” cu benefi cii ecologice, econo-
mice și sociale nu numai că au 
însușit menirea conceptului NU 
RISIPI, dar  au şi pus în practi-
că, îi îndeamnă și pe alții pe ca-
lea efi cientizării ecologice și eco-
nomice a activităților, ridicînd ca-
litatea produselor, sporind com-
petitivitatea acestora, îmbună-
tăţind condițiile de muncă pen-
tru angajați, însănătoșind mediul 
înconjurător. 

Despre atractivitatea concep-
tului NU RISIPI vorbește și faptul 
că în ultimii doi ani numărul între-
prinderilor și organizațiilor care 
implementează principiile efi ci-
entizării resurselor a atins cifra 
de cca 180.

 Rezultatele contabilizate și 
certifi cate, pentru anii 2014-15, 
a cîtorva zeci de întreprinderi, 
demonstrate în cadrul forumu-
rilor, i-au convins ireversibil pe 
participanți în necesitatea tre-
cerii la managementul bazat pe 
principiile efi cientizării resurselor. 
Implementarea practică a meto-
delor, soluțiilor și tehnicilor ela-
borate și înglobate în conceptul 
de Efi cientizare a Resurselor și 

Bunele intenţii

Japonezii lanseaz= un 
proiect investi\ional în Moldova

Compania japoneză „Metal Products Inc.” lansează un 
proiect investițional în Republica Moldova. Este vorba de 
proiectarea și producerea componentelor metalice. Subiec-
tul a fost discutat în cadrul unei întrevederi cu prim-minis-
trul Pavel Filip.

Investitorul nipon a venit pe piaţa moldovenească acum 
doi ani, prin participarea la un proiect în domeniul energi-
ei regenerabile şi biomasei. Acum, conducerea compani-
ei a decis să lanseze un nou proiect investițional în Repu-
blica Moldova în domeniul proiectării și producerii compo-
nentelor metalice. 

Pavel Filip a salutat această decizie, dînd asigurări că 
vor avea toată susţinerea în promovarea proiectului dat, dar 
şi a altor iniţiative care contribuie la dezvoltarea economică 
a Republicii Moldova.

Părţile au discutat şi despre perspectivele de dezvolta-
re a relaţiilor comercial-economice între Republica Moldo-
va şi Japonia. 

Compania japoneză „Metal Products Inc.” este specia-
lizată în proiectarea şi producerea componentelor care se 
folosesc la fațadele clădirilor moderne care sînt căptușite 
cu sticlă fi xată pe metal. În prezent, această companie este 
contractată pentru construcția edifi ciilor pentru Olimpiada 
ce urmează să aibă loc la Tokyo în anul 2020.

Joburi

Pl=tit ca s= zbori

Producţie mai Pură a contribuit 
la conservarea anuală a 994.616 
m3 de apă, 35.104 tone de ma-
teriale, 69.140 MWh de energie, 
prevenirea generării a 653.526 
m3 de ape uzate, 4.756 tone de 
deșeuri solide, 18.000 tone de 
emisii de gaze cu efect de seră. 
Aceste reduceri în expresie mo-
netară constituie circa 2,4 milioa-
ne EURO anual. 

 Astfel, în cadrul ciclului de 
forumuri, cca 100 de întreprin-
deri noi s-au înscris în runda a 

doua a cluburilor NU RISIPI. Pro-
gramul Național Producţie mai 
Pură așteaptă noi solicitări de 
informații, consultanță, privind 
inițierea procesului NU RISIPI 
la întreprinderile și organizațiile 
din țară, indiferent de forma de 
proprietate, statut juridic, profi l 
de producţie sau activitate, mă-
rime, nivel tehnologic etc.

Valentin BOBEICĂ,
 Expert în comunicare 

la NCPP 


