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O problemă de risc major pentru sănătatea populației și a
mediului din Republica Moldova este generată de deșeurile toxice,
care sunt amestecate cu deșeurile menajere și apoi aruncate la groapa
de gunoi. Din păcate, în Republica Moldova gestionarea deșeurilor
toxice se bazează pe modelul liniar (colectare-transportaredepozitare) dar nu pe cel circular. Totuși, în prezent, nu este
suficientă separarea uniformă a deșeurilor nepericuloase şi
periculoase. Separarea deșeurilor periculoase constituie primul pas
în activitățile celor 3R, iar în general, cei 3R (Reducere, Reutilizare,
Reciclare) nu sunt folosiți în Republica Moldova. Riscul deșeurilor
periculoase asupra sănătății umane precum şi asupra mediului
înconjurător nu poate fi evaluat numai prin prisma caracterului
periculos al deșeului, dar și prin: gradul de periculozitate al deșeului
(cuprinzând: volum, concentrație, întindere, etc.); calea de expunere
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prin care substanța periculoasă trece de la sursă la receptor
(cuprinzând așezarea geografică şi hidrogeologică, etc.) și starea
receptorului. Astfel, este important de a cunoaște aceste date şi
informații pentru evaluarea riscului dat prin producerea, stocarea şi
depozitarea de deșeuri periculoase.
Procesul de gestionare a deșeurilor toxice la nivel național este
reglementată de Legea nr.209 din 2016 privind deșeurile, stipulat în
art.3. Ierarhia deșeurilor şi modalitatea aplicării acesteia. Prin
urmare, conform Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile,
deșeuri periculoase sunt orice deșeuri care prezintă una sau mai
multe din proprietățile periculoase specificate în anexa nr. 3 din lege.
Conform art.7 din lege, lista deșeurilor, inclusiv a deșeurilor
periculoase, se elaborează şi se actualizează periodic de către
Ministerul Mediului și se aprobă de Guvern. Astfel, în cazul unui tip
de deșeu care se încadrează, potrivit Listei deșeurilor, sub două
coduri diferite, în funcție de posibila prezentă a unor caracteristici
periculoase (codurile marcate cu asterisc), încadrarea ca deșeu
nepericulos se realizează de către producătorii şi deținătorii de astfel
de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor
de analiză şi a altor documente relevante.
În cadrul studiului, a fost identificat conceptul deșeurilor toxice
și procesul de gestionare a deșeurilor periculoase în Republica
Moldova, întru identificarea celor mai eficiente mecanisme care ar
impulsiona piața deșeurilor toxice din Republica Moldova prin
creșterea ratelor de colectare selectivă și reducerea cantităților ajunse
la gropile de gunoi. Analizând datele statistice oferite de BNS și
Agenția de Mediu am elucidat principalele cauze care stau la baza
comportamentului decizional a deținătorilor și generatorilor de
deșeuri la nivel național.
Conform ultimelor date statistice oferite de BNS, în anul 2019,
cantitatea totală de deșeuri periculoase generată a constituit 10484
tone, în creștere cu 1,7 ori față de anul 2014 (6223 tone), iar față de
anul 2001 această tendință este în descreștere cu 12% (11879 tone).
Totuși, tendința de agravare a problematicii deșeurilor în Republica
Moldova, în special a deșeurilor periculoase, este generată de modul
defectuos în care sunt soluționate în prezent diferite etape de
procesare a deșeurilor. Gestionarea deșeurilor periculoase se
realizează prin următoarele metode: reciclarea, neutralizarea,
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exportul pentru eliminarea finală și depozitarea. Astfel, conform
datelor statistice, generarea deșeurilor fluctuează anual, iar cantitatea
deșeurilor formate şi gestionate este în creștere. În anul 2019 a fost
gestionate o cantitate totală de 4747 mii tone deșeuri toxice iar cele
mai multe deșeuri toxice gestionate în perioada 2001-2019, au fost
înregistrate în anul 2017 cu o cantitate de 6857 tone. Dintre care o
mare parte a acestora, circa 4254 mii de tone este reprezentată de
deșeuri formate. În Republica Moldova funcționează câteva
întreprinderi de prelucrare a deșeurilor, iar informația privind
volumele de deșeuri reciclate nu este supusă evidenței statistice. Dar,
evidența deșeurilor toxice se efectuează în baza formularului „F-1
Deșeuri toxice”, unde numărul întreprinderilor ce raportează
generarea deșeurilor toxice este în creștere de la 43,7 mii de
întreprinderi în 2009 la 55,9 mii de întreprinderi în anul 2019,
respectiv și cantitățile de deșeuri acumulate sunt în creștere. Metoda
de gestionare a acestei categorii de deșeuri o reprezintă reciclarea.
Din cantitatea de deșeurilor toxice, doar 4570 tone au fost reciclate
în anul 2019, cu 5 ori mai mult față de anul 2014 (854 tone).
Deșeurile periculoase sunt în mod normal depozitate înainte de
tratare sau eliminare. O parte din deșeurile periculoase nu pot fi
tratate, eliminate sau exportate în decursul anului în care sunt
generate. Conform datelor prezentate de BNS, se observă că până în
anul 2009, majoritatea deșeurilor toxice au fost transportate la
poligoanele deșeurilor menajere sau au fost lichidate. Din anul 2010
situația se îmbunătățește, cea mai mare parte a deșeurilor toxice au
fost reciclate 90%. Astfel, în anul 2019 au fost reciclate 4570 tone de
deșeuri, iar 8 tone de deșeuri toxice au fost lichidate.
La nivel regional, în anul 2019 stocul deșeurilor toxice revine
regiunea din partea de Nord a Republicii Moldova, cu 2890,40 tone,
urmat de Centru cu 2236,80 tone și regiunea Sud cu 1732,10 tone. În
anul 2019, cele mai multe deșeuri toxice sunt acumulate în
municipiul Chișinău cu o pondere de 54%, urmat de municipiul Bălți
cu o pondere de 44% și un procent îi revinde UTA Găgăuzia. Prin
urmare, în Chișinău au fost înregistrate 3549,80 tone în 2019, în
creștere cu 1,8 ori față de 2008. Administrațiile publice au atribuția
responsabilă în organizarea sistemelor de colectare și eliminare a
deșeurilor, astfel se stabilesc taxe corespunzătoare și asigură
finanțarea acestor activități. Cele mai multe deșeuri toxice acumulate
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la nivel raional în anul 2019, sunt: Ialoveni – 1472,0 tone, Căușeni –
1053,2 tone și Orhei – 364,2 tone.
În Republica Moldova există foarte puține şi limitate instalații
dedicate tratării şi depozitării deșeurilor periculoase. În general, nici
o întreprindere nu a dezvoltat un serviciu de transport specializat
pentru generatorii de deșeuri periculoase. Autorizația de mediu
privind gestionarea deșeurilor este eliberat de Agenția de Mediu,
pentru desfășurarea activităților de gestionare a deşeurilor, care
includ colectarea, transportul, tratarea, eliminarea prin depozitare a
deșeurilor. Există şi organizații de reciclare a deşeurilor care
colectează deșeurile de la generatori, câțiva dintre aceștia colectează
deşeuri periculoase, cel mai notabil uleiuri uzate, baterii şi, mai puţin,
solvenţi. Există un număr foarte mic de furnizori de servicii pentru
gestiunea deşeurilor periculoase în Republica Moldova. Din
produsele toxice pot fi reciclabile în mai mare parte din produsele
diverselor industrii: ambalaje, sticla, metal, baterii, anvelope si mase
plastice, ulei uzat, hârtia şi cartonul; echipamente electrice şi
electronice, lemnul; deșeuri din construcții şi demolări.
În pofida celor menționate mai sus, autorii și-au propus ca scop în
cadrul studiului, elaborarea Chestionarului generalizator privind
identificarea premiselor de trecere la economia circulară în
Republica Moldova, pentru identificarea problemelor legate de
gestionarea deșeurilor din Republica Moldova axându-se pe
deșeurile periculoase. Rezultatele studiului empiric prezintă o serie
de aspecte importante cu privire la gestionarea deșeurilor periculoase
în Republica Moldova de către persoanele fizice între vârsta 14 și
peste 60 de ani predominant din regiunea Centru. Fiecare din
grupurile vizate consideră că cele mai periculoase deșeuri toxice
sunt: bateriile, lămpile, medicamente expirate, detergenții, ulei de
motor, etc. Un fapt îmbucurător este că 90,5% din respondenți
utilizează în gospodării becuri economice/ecologice LED și cunosc
de simbolurile ECO care se regăsesc pe ambalaje și diverse
echipamente electronice. Totuși, prin prezentul studiu, respondenții
continuă să păstreze deșeurile toxice în gospodării și sunt aruncate în
amestec cu alte deșeuri la groapa de gunoi, astfel 82% din
respondenți au indicat că există o problemă cu deșeurile toxice din
localitatea lor. Iar, 70% din respondenți nu cunosc unde se colectează
deșeurile periculoase și 53% nu cunosc de existența punctelor de
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colectare a deșeurilor toxice din localitate. Motivul cel mai
important, că nu se colectează separat deșeurile toxice după părerea
respondenților ar fi: lipsa punctelor de colectare (81,5%), lipsa
tomberoanelor (59,4%), informații insuficiente (52,4%), etc. Din
păcate, 64% din respondenți nu au auzit sau 28,7% nu cunosc de
existența companiilor sau întreprinderilor care ar desfășura activități
de gestionare a deșeurilor toxice în localitatea lor. Prin urmare,
respondenții au indicat o apreciere slabă ale acțiunilor cu privire la
reciclarea deșeurilor toxice și nu există o colaborare bună și
comunicare deschisă între autoritatea centrală, autorități locale,
salubrizatori, colectori, reciclatori și mediul de afaceri. Lipsa
activităților și proiectelor în domeniul colectării selective și reciclării
deșeurilor periculoase din localitate. Lipsa punctelor de colectare a
DEEE-urilor (baterii uzate, pile, acumulatori uzați) la nivel național,
fiind accesibil pentru populație.
Conform acestui studiu, concluzionăm că la moment în Republica
Moldova, nu există standarde pentru colectarea, transportul,
reciclarea, tratarea şi eliminarea deșeurilor periculoase. De
asemenea, este evidentă lipsa de instalații, iar în aceste condiții,
conștientizarea gestionării corespunzătoare a deșeurilor periculoase
nu este bine percepută de către populație, mediul de afaceri,
autoritățile locale și centrale cât și de organizațiile generatoare de
deșeuri periculoase.
În urma celor expuse de autori în cadrul studiului, se constată
următoarele concluzii generale:
- Cadrul normativ național în domeniului gestionării deșeurilor
este în curs de dezvoltare;
- Mecanismele de constrângere ineficiente;
- Gestionarea, inclusiv depozitarea deșeurilor la nivel local
neclară;
- Aplicarea soluțiilor neecologice (eliminarea sau incinerarea
necontrolată, amestecul în alte produse sau vânzarea ca atare,
etc.).
- Lipsa de transparență când se raportează deșeurile produse.
- Cantitățile mici raportate şi colectate în prezent nu asigură
stimulente adecvate pentru industria cimentului în sensul
de a investi în măsuri necesare pentru tratarea şi reciclarea
deșeurilor.
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-

Lipsa unor companii specializate în colectarea, transportul/
pre tratarea deșeurilor.
- Lipsa unui Centru de Gestionare a Deșeurilor Periculoase.
- APL: lipsa viziunii holistice privind gestionarea deșeurilor;
- APL: tarife sub asigurarea eficienței;
- Populație: consum iresponsabil și ne dorință de plată pentru
sericii.
Prin urmare, gestionarea deșeurilor periculoase este insuficient
controlată în Republica Moldova. Nu este stabilit fluxul
corespunzător al deșeurilor periculoase/toxice. Posibilele activități
private în această zonă nu dețin informațiile necesare despre volumul
de deșeuri periculoase care ar trebui să fie tratate şi eliminate în mod
corespunzător, astfel încât costurile şi taxele nu pot fi estimate cu
precizie. Încă mai este nevoie să se stabilească cadrul legal şi de
reglementare pentru reciclarea şi tratarea deșeurilor conform
cerințelor UE. Astfel, pentru gestionarea eficientă a deșeurilor
toxice/periculoase, venim cu următoarele recomandări:
- Armonizarea cadrului normativ și legislativ aferent Legii
deșeurilor conform legislației europene;
- Populația: consum rațional, deșeuri colectate și separate,
servicii achitate;
- APL: integrare în sistem regional de gestionare a deșeurilor,
stații de sortare/incinerării, depozite regionale.
Gestiunea deșeurilor periculoase este un subiect complex format din
mai multe părți componente. Nu există nici un model perfect care să
poată fi aplicat în orice situație, dar UE are principii ferme pe care se
bazează abordarea sa în ceea ce privește gestiunea deșeurilor ce pot
fi aplicate și în Republica Moldova.
În acest studiul s-a făcut analiza situației curente și dinamice a
deșeurilor toxice/periculoase. Studiul conține analiza cantității,
structurii deșeurilor, precum și analiza principalelor funcții ale
managementului deșeurilor periculoase, precum generarea,
colectarea și utilizarea, o atenție s-a atras aspectelor ce țin de
reciclarea sau lichidarea acestora. Rezultatele studiului au fost
publicate în articole științifice, precum și diseminate la manifestări
științifice sub formă de rapoarte, comunicări, teze.
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