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Proiect  

AGENDA evenimentului  

„Îmbunătățirea gestionării deșeurilor medicale și farmaceutice în țările Parteneriatului 

Estic (EaP)”  

Data: 8 Iunie 2021, ora CET 

Platforma ZOOM 

https://zoom.us/meeting/register/tJMqduihrzIsEtCA1ZaQHksJ8v9vPvzeQVzs   

*După înregistrare, veți primi un e-mail de confirmare care conține informații despre aderarea la întâlnire. 

EU Green Week 2021 

09:45-10:00 Conectarea participanților la platforma online. 

10:00-10:10 Deschiderea evenimentului. Cuvânt de bunvenit. 

Vassilis Maragos, Șeful Unității Armenia, Azerbaijan, Belarus & 

Parteneriatul Estic, DG pentru Politica de vecinătate și negocieri 

privind extinderea, Comisia Europeană  

 

Ruslan Havryliuk,Coordonatorul Grupului de Lucru 3 al EaP 

„Mediu, schimări climatice și securitatea energetică”, Forumul 

Societății Civile a Parteneriatului Estic  

 

10:10-10:30 Prezența produselor farmaceutice în apele de suprafață în țările 

Parteneriatului Estic: Rezultatele proiectelor finanțate de UE 

Jaroslav Slobodnik, Institutul Mediului Slovacia; Lider de echipă 

al proiectului EMBLAS (tbc) 

10:30-11:30 Starea actuală a managementului deșeurilor medicale. 

Managementul produselor farmaceutice. Prezentarea generală 

a țărilor Parteneriatului Estic.  

Reprezentanții ministerelor din țările EaP 

 

11:30-11:50 Gestionarea deșeurilor în sectorul sănătății în țările EaP. 

Perspectiva societății civile.  

Ina Coşeru, Grupul de lucru 3 „Mediu, schimbări climatice și 

securitatea energetică”, Forumul Societății Civile a Parteneriatului 

Estic 

 

11:50-12:20 Strategia farmaceutică a UE și gestionarea produselor 

farmaceutice în statele membre ale UE 

DG Mediu, Comisia Europeană (tbc) 

Reprezentanții Țărilor membre 

 

12:20 – 12:30 Concluzii. 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJMqduihrzIsEtCA1ZaQHksJ8v9vPvzeQVzs
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Obiectivul evenimentului partener „Îmbunătățirea gestionării deșeurilor din îngrijirea sănătății și a 

deșeurilor farmaceutice în țările Parteneriatului estic (PE)”, organizat în cadrul Săptămânii Verzi a 

UE 2021, este de a aduce în discuție raportul „Prezența produselor farmaceutice în apele de suprafață din 

țările Parteneriatului Estic: rezultate proiectelor finanțate de UE ”, de Jaroslav Slobodnik de la Institutul 

de mediu din Slovacia. Vorbitorii evenimentului partener sunt, de asemenea, reprezentanți ai ministerelor 

de resort din domeniul mediului din țările Parteneriatului Estic care vor prezenta informații despre situația 

deșeurilor medicale și a deșeurilor farmaceutice din țările Parteneriatului Estic. Societatea civilă va 

prezenta o opinie alternativă cu privire la situația deșeurilor medicale din anumite țări din Parteneriatul 

estic și vorbitorii vor fi rugați să facă concluzii cu privire la următorii pași care trebuie întreprinși pentru a 

îmbunătăți situația în acest domeniu. 

În UE, liniile directoare privind colectarea separată a deșeurilor periculoase de uz casnic sunt elaborate 

având în vedere articolul 20 alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile (denumită în continuare „Directiva cadru a 

Deșeurilor”) care solicită Comisiei să adopte ghiduri privind colectarea separată a fracțiunilor de deșeuri 

periculoase, produse de gospodării, pentru a asista și facilita statele membre în punerea în aplicare a 

obligației de colectare separată prevăzută la articolul 20 alineatul (1) din Directiva-cadru privind 

deșeurile. Conform ghidurilor, o varietate de produse farmaceutice, cum ar fi analgezice, antibiotice, 

medicamente de substituție hormonală, medicamente pentru chimioterapie orală și antidepresive, se 

găsesc în mod obișnuit în gospodării și, potrivit unor estimări, o proporție semnificativă dintre acestea 

devine deșeu. Directiva 2001/83/CE privind Codul comunitar cu privire la medicamentele de uz uman 

(articolul 127b) impune statelor membre să se asigure că există sisteme adecvate de colectare pentru 

medicamentele neutilizate sau care au expirat. Statele membre pun în aplicare această obligație solicitând 

farmaciilor sau site-ului de amenajare publică să accepte deșeuri de produse farmaceutice. Perioadele de 

colectare variază de la evenimentele de colectare de o zi, colectarea continuă sau colectarea periodică. 

Colectarea separată a deșeurilor farmaceutice este importantă, indiferent de clasificarea anumitor produse 

ca deșeuri periculoase sau nepericuloase, deoarece acestea pot ajunge în mediu din gospodării. De 

exemplu, evacuarea efluenților din stațiile de epurare a apelor uzate urbane (canalizare) conține produse 

farmaceutice excretate, precum și produse farmaceutice neutilizate, care sunt aruncate în chiuvete și 

toalete. Instalațiile de tratare a apelor uzate sunt concepute în principal pentru tratarea excrementelor și a 

altor materii organice convenționale și nu pentru îndepărtarea produselor farmaceutice. În consecință, 

produsele farmaceutice, împreună cu reziduurile lor, se găsesc din ce în ce mai mult în apele de suprafață. 

În Franța, un sistem extins de responsabilitate a producătorului pentru produsele farmaceutice este 

implementat prin organizația „Cyclamed” care coordonează colectarea separată a produselor 

farmaceutice. Cyclamed organizează campanii de conștientizare pentru pacienți și parteneriate cu toți 

actorii din lanțul de aprovizionare farmaceutică. Peste 21 000 de farmacii, 200 de distribuitori și 190 de 

laboratoare participă la sistem. Cyclamed reușește să colecteze 62% din medicamentele neutilizate. 

Volumul total colectat este de 10 500 de tone, adică 162 g per locuitor pe an. Costul total al sistemului de 

colectare este de aproximativ 10 milioane euro, care provine dintr-o contribuție a producătorilor de 

0,0032 euro pe cutie de medicamente, fără TVA. Aproximativ 50% din cost este legat de eliminarea 

deșeurilor (250 euro/tonă), inclusiv costul incinerării (120 euro/tonă), depozitare și transport. 

Achiziționarea cutiilor de colectare, acordate farmaciilor, reprezintă aproximativ 25% din costurile totale, 

comunicarea - 10% și managementul general - 5%. Restul acoperă studiile, cercetările și costurile diverse. 

Săptămâna verde europeană 2021 este dedicată „ambiției zero poluare”. Săptămâna verde a UE 2021 este 

o oportunitate de a interacționa cu toate părțile interesate și cetățenii interesați cu privire la modul de a 

lucra împreună pentru a face ambiția pentru o poluare zero și un mediu fără compuși toxici o realitate. De 

asemenea, sunt analizate alte inițiative europene relevante, precum inițiativele climatice, viitoarea 

strategie pentru produse chimice, precum și inițiative în domeniul energiei, industriei, mobilității, 

agriculturii, pescuitului, sănătății și biodiversității. 


