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Concurs Propuneri de Proiecte 

Program de inovare în gestionarea deșeurilor din plastic 

 
Contextul 
 
Poluarea cu plastic, dacă nu va fi redusă, va pune în pericol atingerea multor obiective de dezvoltare 
durabilă. Deși niciunul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD-uri) nu are drept subiect de 
bază poluarea cu plastic, este clar că poluarea cu plastic afectează multe dintre aceste obiective, inclusiv 
ODD 3, 6, 11, 12, 13, 14 și 15. Poluarea cu plastic este o provocare globală care necesită cooperare 
internațională și parteneriate globale pentru a fi abordată în mod colectiv (ODD 17). Mai jos sunt 
prezentate explicații specifice privind impactul poluării cu plastic asupra sănătății, a ecosistemelor marine 
și terestre, cât și a schimbărilor climatice.  

• Materialele plastice și riscurile pentru sănătatea umană (ODD 3). Plasticul prezintă riscuri 
distincte pentru sănătatea umană (ODD 3) la fiecare etapă a ciclului său de viață, de la extracția 
de petrol, producere, utilizare, reciclare până la eliminare.i Producerea plasticului duce la 
degajarea multor substanțe toxice, deoarece multe produse chimice care sunt parte integrantă a 
producției de plastic sunt poluanți atmosferici periculoși. Peste 170 de substanțe chimice de 
fracturare care sunt utilizate la producerea materiei prime de bază pentru plastic au efecte 
cunoscute asupra sănătății umane, prezentând riscuri directe pentru oameni și afectând sistemele 
imunitare umane, și nu numai. De-a lungul timpului, materialele plastice se fragmentează în 
microplastic și nanoplastic, contaminând alimentele, apa și solul. Potrivit unui raport al World 
Wildlife Fund (WWF), fiecare om mănâncă, înghite sau inspiră aproximativ 2 000 de bucăți mici 
de plastic în fiecare săptămână, o cantitate egală cu greutatea unui card bancar.ii Prin contactul 
cu pielea, inhalare și ingestie, materialele plastice pot provoca cancer, dereglări de reproducere 
și iritații ale ochilor și ale pielii, precum și alte riscuri de sănătate.  
 

• Impactul asupra ecosistemelor maritime, de coastă și terestre (ODD 14 și 15). În fiecare an, până 
la 13 milioane de tone de plastic – echivalentul unui camion de gunoi pe minut – se scurg în 
ocean.iii Se estimează că mai mult de 100 000 de animale marine sunt ucise de materialele de 
plastic în fiecare aniv și aproximativ 40% dintre cetacee, cum ar fi balenele și delfinii au ingerat 
materiale de plastic.v Majoritatea plasticului se dezintegrează în particule mai mici de cinci 
milimetri, considerat microplastic, și se descompune ulterior în nanoparticule, care au o 
dimensiune mai mică de 0,1 micrometru. Substanțele chimice care se scurg din plastic pot afecta 
sistemele hormonale ale vertebratelor și nevertebratelor. De asemenea, microplasticul 
interacționează cu fauna solului, afectându-i starea și funcțiile acestuia.  
 

• Materialele plastice și schimbările climatice (ODD 13).  Materialele plastice se obțin din materie primă 
de combustibili fosili și pot emite gaze cu efect de seră de la început până la sfârșit. Cele 400 milioane de 
tone de materiale plastice produse anual consumă aproximativ 6% din petrolul global: 3% ca materie 
primă și 3% ca energie pentru producerea, transportarea și incinerarea acestora, ceea ce duce la emisii 
enorme de CO2. Doar în anul 2019, producerea și incinerarea deșeurilor de plastic a generat în atmosferă 
850 milioane de tone metrice de gaze cu efect de seră – echivalentul emisiilor de la 189 centrale electrice 
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de 500 de megawați pe bază de cărbune.vi Până în anul 2050, emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de materialele plastice ar putea atinge la peste 56 giga tone – 10-13% din întregul buget de carbon 
rămas.vii  

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP) a obținut principalele fonduri în 
cadrul facilității GEF-7 pentru a sprijini țările să întreprindă inițiative în vederea atingerii nivelului zero de 
poluare cu plastic. Din cauza eșecului intervențiilor anterioare – care au fost axate preponderent de sus 
în jos – de a aborda problema substanțial, GEF SGP urmărește să promoveze o strategie pe mai multe 
direcții care combină măsuri de pre-consum și post-consum pentru a aborda problema de la sursă (în 
amonte) și de la sfârșitul procesului (în aval). Acest lucru este o schimbare drastică față de accentul 
predominant pus pe măsurile în aval.  
 
Conform ultimelor dovezi disponibile, scurgerile de la populația din preajma coastelor (la 50 de kilometri 
de coastă) sunt între 4,8 și 12,7 milioane de tone anual1. De aceea, țările, orașele și comunitățile de pe 
litoral vor constitui zone geografice prioritare. Pe lângă acordarea de granturi, GEF-SGP va oferi servicii 
strategice pentru autoritățile publice locale, societatea civilă și organizațiile comunitare prin consolidarea 
capacităților instituționale, logistice și tehnice ale acestora; va dezvolta platforme și rețele; și va sprijini 
extinderea proiectelor.  
 
 
Solicitare de propuneri de proiect 
 
GEF SGP lansează Concursul de Propuneri  de Proiect pentru a acorda granturi mici de până la 50 000 
USD organizațiilor neguvernamentale, organizațiilor societății civile (OSC-urilor) și grupurilor comunitare 
pentru a pune în aplicare o abordare de analiză a sistemelor pentru elaborarea și implementarea soluțiilor 
care vizează gestionarea poluării cu plastic în amonte, de centru şi în aval, inclusiv analiza situației actuale, 
advocacy pentru elaborarea și implementarea politicilor, elaborarea și implementarea modelelor, a 
programelor educative și a campaniilor de gestionare a deșeurilor: 
 

1) Elaborarea și implementarea proiectelor demonstrative ale sistemelor comunitare de 
gestionare a deșeurilor până la nivelul zero (comunități și orașe inteligente din punct de 
vedere al gestionării deșeurilor)  

• Prevenirea, reducerea și eliminarea produselor din plastic inutile și neesențiale pentru a opri 

poluarea de la sursă; 

• Dezvoltarea și implementarea a unor acțiuni de regândire, reutilizare, reducere, reciclare și 

eliminare ecologică a deșeurilor, conform ierarhiei de gestionare a deșeurilor; 

• Sprijinirea elaborării alternativelor și soluțiilor ecologice (start-up-uri) 

• Incorporarea sectoarelor informale de gestionare a deșeurilor și îmbunătățirea mijloacelor de 

existență a lucrătorilor informali; 

• Desfășurarea acțiunilor regulate de salubrizare pentru sensibilizare, advocacy și schimbarea 

comportamentului. 

 

 

 
1 Karasik, R., T. Vegh, Z. Diana, J. Bering, J. Caldas, A. Pickle, D. Rittschof, şi J. Virdin. 2020. 20 Years of Government Responses to the 

Global Plastic Pollution Problem: The Plastics Policy Inventory. [„20 de ani de intervenții guvernamentale privind problema globală 

de poluare cu plastic: Catalogul politicilor privind materialele plastice”]. NI X 20-05. Durham, NC: Universitatea Duke. 
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2) Elaborarea și implementarea politicilor 

• Sprijinirea formulării și implementării politicilor (inclusiv interzicerea utilizării materialelor 

plastice de unică folosință, responsabilitatea sporită a producătorilor sau importatorilor și 

stimulente pentru un mediu curat); 

• Desfășurarea acțiunilor de sensibilizare și advocacy pentru a interzice utilizarea materialelor 

plastice neesențiale de unică folosință; 

• Organizarea ședințelor/dialogurilor între guvern, societatea civilă și sectorul privat pentru a 

formula și implementa politici și regulamente. 

 

3) Sensibilizare, participarea publică și campanii globale 

• Elaborarea materialelor de sensibilizare și a activităților de promovare a interacţiunii cu 

comunitatea (outreach); 

• Elaborarea și implementarea acțiunilor intensive și regulate de sensibilizare și participare publică 

(cum ar fi activități săptămânale de salubrizare, programe radio/TV și campanii pe rețele 

sociale); 

• Organizarea campaniei anuale a Săptămânii de utilizare zero a plasticului de unică folosință, sau 

a Campaniei de salubrizare de Ziua Mondială de Salubrizare, în a treia zi de sâmbătă din luna 

septembrie, cu participarea întregii societăți (a oficialilor guvernamentali de rang înalt, a 

întreprinderilor și a organizațiilor societății civile); 

Rezultate și măsurări 

Domeniile de intervenție Indicatori și măsurări ale 
rezultatelor 

Perioada de implementare 

Dezvoltarea și implementarea 
comunităților cu nivel zero de 
deșeuri plastice 

Numărul de comunități și oameni 
care au beneficiat 

Tone de deșeuri de plastic 
prevenite sau reduse 

10 luni 

Politici de eliminare, inovare, 
circulație și gestionare a deșeurilor 

Numărul de politici (interzicerea 
plasticului, amenzi și stimulente 
etc) elaborate, introduse și 
discutate. Măsuri alternative 
pentru plasticul de unică folosință 

Numărul de dialoguri și ședințe 
desfășurate între guvern, 
societatea civilă și sectorul privat 

10 luni 

Sensibilizare, campanii și 
dezvoltarea capacităților 

Numărul de materiale de 
comunicare realizate 

Numărul de persoane implicate 

10 luni 
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Numărul de acțiuni de salubrizare 
organizate 

Tone de deșeuri de plastic 
îndepărtate din mediul 
înconjurător 

Eligibilitate 
• să fie organizații neguvernamentale sau non-profit cu mandat legal de a funcționa; sau  
• să fie grupuri/organizații comunitare și organizații de antreprenoriat social recunoscute de către 

autoritățile locale relevante; și  
• să posede experiență relevantă și evidențe certe de lucru cu comunități și grupuri în cadrul activităților 

de mediu, silvicultură și/sau agricultură, și ar trebui să fie stabilite sau deja să activeze în țările 
respective și în zonele geografice prioritare; 

• organizația coordonatoare ar trebui să propună un plan de implicare a guvernelor, instituțiilor de 
cercetare, comunităților, mass-mediei și altor părți interesate. Universitățile/instituțiile de cercetare 
pot fi implicate în analiza situației actuale. 

 

Propunerile de proiect înaintate ar trebui să conțină o analiză a sistemelor pentru a înțelege poluarea 
și a veni cu propuneri Propunerile de proiect înaintate ar trebui: 

 
• Să includă cel puțin una din cele două componente de mai sus; 
• să descrie succint problemele privind zona geografică; 
• să explice în ce moc obiectivele, rezultatele și activitățile proiectului înaintat vor avea un impact 

concret și vor contribui la soluționarea problemelor identificate; 
• să demonstreze cum proiectul este aliniat la țintele și obiectivele strategiei programului de țară al 

SGP; 
• să demonstreze că proiectele sunt inovative, cu impact și durabile. 
• să promoveze incluziunea socială, inclusiv egalitatea de gen și abilitarea femeilor. 
 

Ce sprijinim? 
 

• Accentul trebui pus pe prevenirea, reducerea și eliminarea utilizării plasticului neesențial, în special 

utilizarea plasticului de unică folosință.  

• Identificarea responsabilităților producătorilor, a distribuitorilor și a utilizatorilor, și elaborarea 

politicilor privind responsabilitatea extinsă a producătorilor, și politici și instrumente precum 

„poluatorul plătește”. 

• Sprijinirea femeilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități și asigurarea unor activități legate de 

mijloacele de subzistență pentru a elabora și pilota alternative ecologice pentru plasticul de unică 

folosință. 

• Sprijinirea formalizării și împuternicirea sectorului informal de gestionare a deșeurilor, și dezvoltarea 

capacităților sectorului informal de gestionare a deșeurilor 

• Trebuie încorporate măsuri intensive de sensibilizare, educare și angajament civic. 
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• Identificarea și dezvoltarea bunelor practici și extinderea bunelor practici prin învățare, schimb de 

informații și adoptare de politici. 

• Sprijin puternic din partea guvernului și activități de elaborare a politicilor. 

• Parteneriate puternice cu autoritățile publice locale, întreprinderi și organizații ale societății civile. 

 

Ce nu sprijinim? 
 

• Doar activitățile de salubrizare nu vor fi eficiente. Salubrizarea ar putea fi parte a strategiilor de 

sensibilizare, însă nici un proiect nu ar trebui să fie finanțat doar pentru a curăța deșeurile locale. 

• Doar activități de sensibilizare nu vor determina schimbările de comportament. Sensibilizarea ar 

trebui să fie parte a unei propuneri cuprinzătoare care include măsuri cu caracter de reducere, 

demonstrativ și de politici care abordează poluarea cu plastic. 
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