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Introducere

Infl uenţa deşeurilor asupra mediului înconjurător este exprimată prin impactul 
negativ asupra elementelor şi factorilor de mediu, ecosistemelor, sănătăţii şi securităţii 
populaţiei, precum şi asupra bunurilor materiale. Potenţialul de poluare al deşeului 
depinde de capacitatea acestuia de dispersare (evaporare, solubilizare, asimilare) in 
cadrul componentelor mediului şi de infl uenţa lui asupra stării biosistemelor. 

În acest context prezintă interes evaluarea deşeurilor din punct de vedere al 
posibilului impact asupra mediului înconjurător. Scopul prezentei lucrări constituie 
identifi carea parametrilor şi indicilor esenţiali de evaluare a deşeurilor periculoase şi 
caracteristica acestora din Republica Moldova. 

Pentru realizarea scopului au fost trasate următoarele obiective: 
- elaborarea schemei pentru caracterizarea deşeurilor periculoase din Republica 

Moldova cu includerea parametrilor şi indicilor esenţiali de evaluare a acestora;
- caracteristica deşeurilor periculoase amplasate pe teritoriul conform indicilor 

de evaluare;
- estimarea riscului deşeurile periculoase pentru mediul înconjurător.

Parametrii şi indicii de evaluare a deşeurilor periculoase

Evidenţa deşeurilor în  RM  până în anul 2006 se efectua conform formelor F-1 
(Deşeuri toxice) şi F2 (Restul deşeuri) [10]. Aceste forme, completate conform legislaţiei 
în vigoare de către secţiile de statistică raionale în coordonare cu organele locale de 
mediu, conţineau date despre cantităţile de deşeuri periculoase şi nepericuloase. În acest 
proces un rol important î-l are provenienţa deşeurilor periculoase, a responsabililor 
de gestionare a deşeurilor, a cantităţilor generate într-o unitate de timp, a locului şi 
modului de depozitare, modului de transportare a deşeurilor, de procesare şi depozitare 
fi nală, precum şi evaluarea pericolului  la fi ecare etapă [9].

Pentru estimarea riscului pe care î-l prezintau deşeurile periculoase asupra 
mediului anterior evaluarea se efectua utilizand doar numai parametrii speci  ci, ceea 
ce nu permitea stabilirea caracteristicii complete a deşeurilor periculoase. Pentru 
evaluarea multicriterială, mai informativă şi efectivă a deşeurilor periculoase, noi am 
elaborat schema (fi g.1), care în afară de parametrii specifi ci mai conţine şi indicii de 
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evaluare. Indicii ce caracterizează deşeurile sunt: organoleptici, cantitativi ai substanţei, 
cantitativi ai proprietăţilor, categoria şi gradul de nocivitate, potenţialul energetic, 
potenţialul economic, culoarea, densitatea, formula şi compoziţia chimică, valoarea pH 
a mediului, proprietăţile corozive.

Parametrii refl ectă compoziţia structurală a deşeului, proprietăţile fi zico-chimice, 
procesele de transformare a deşeului sub acţiunea factorilor mediului înconjurător, 
caracteristicile toxicologice şi ecotoxicologice ale deşeului. O deosebită importanţă 
pentru organizarea gestionării deşeurilor o au parametrii lor de toxicitae. Direcţiile 
principale de studiu al toxicităţii includ: efectele toxicologice, toxicocinetice, doza 
toxică şi impactul toxicităţii. Studiul efectelor substanţelor chimice asupra mediului 
este complex, deoarece chimicalele utilizate  nu au puritatea de 100%. Natura şi 
cantitatea impurităţilor pot avea un impact impunător asupra proceselor din mediul 
ambiant. Printre parametrii periculoşi deosebit de senzitivi la prezenţa impurităţilor 
sunt: solubilitatea substanţelor toxice în apă, mirosul, consumul chimic de oxigen şi 
toxcitatea.

Conform recomandărilor Centrului Internaţional de Studii chimice [9], etapele 
de lucru cu substanţele chimice potenţial periculoase includ: (1) identifi carea surselor 
organizate şi neorganizate; (2) perfectarea protocolului analitic pentru prelevarea, 
izolarea, concentrarea, fracţionarea şi identifi carea substanţelor chimice din mostrele 
colectate; 3) utilizarea metodelor pentru determinare a parametrului cinetic pentru 
pronosticul celei mai probabile evaluări a substanţelor chimice în mediul înconjurător şi 
distribuirii lor în diverse compartimente ale mediului; 4) efectuarea biotestărilor pentru 
screeningul toxicologic şi ecotoxicologic; 5) standardizarea procedurilor analitice.

Astfel, parametrii de evaluare a deşeurilor periculoase, prezentaţi în fi g.1, servesc 
ca  suport la etapa iniţială în procesul de estimare a  infl uenţei exercitate de ele asupra 
mediului. Stabilirea valorilor acestor parametri pentru deşeurile cercetate permite doar 
efectuarea unei analize limitate a capacităţii  lor de a infl uenţa asupra componentelor 
mediului înconjurător şi calităţii mediului în ansamblu. De aceia pentru o caracteristică 
mai completă a acestor deşeuri  în schema prezentată sa inclus şi utilizarea indicilor de 
evaluare a deşeurilor (fi g.1 şi tab.1).

Caracteristica deşeurilor periculoase amplasate pe teritoriul Republicii 
Moldova conform indicilor de evaluare.

După cum s-a menţionat în literatura de specialitate [6,7,9] la gestionarea deşeurilor 
periculoase un rol important revine criteriilor şi indicilor de evaluare. Criteriile de 
evaluare a deşeurilor sunt detaliat elucidate în lucrare lui Gh. Duca şi coaut. [7]. Pentru 
determinarea categoriei şi gradului de nocivitate a deşeurilor periculoase anterior se 
utiliza, doar un singur indice - indicele de nocivitate DL50. Luînd în considerare că 
pînă în prezent restul indici n-au fost utilizaţi la gestionarea deşeurilor periculoase din 
RM, în prezenta lucrare a fost efectuată caracteristica  acestor deşeuri conform tuturor 
acestor indici (tab.1) [9, 6].

După cum s-a menţionat mai sus clasifi carea deşeurilor periculoase după 
gradul de nocivitate a substanţelor (deşeurilor) poate fi  efectuată conform dozei letale 
(DL50). Valorile DL50 sunt indicate in indrumarele de specialitate. In cazul cand pentru 
substanţele periculoase din componenţa deşeului este cunoscută CMA în sol, gradul de 
nocivitate este determinat conform indicelui de nocivitate ( Ki ) [7]. 
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Ki = CMA1 / (S + CB)i , 

unde  S - valorile solubilităţii compuşilor din componenţa deşeului (în g/100 ml 
apă) ; CB  este conţinutul componentului în deşeu (mg/kg).

Exemplu de calcul al indicelui de nocivitate a unor substanţe periculoase când 
CMA în sol nu este cunoscută.

Calculul indicelui de nocivitate pentru clorura de mercur se efectuează conform 
relaţiei:

Ki = lg (DL50)i / (S + 0,1F + CB)  [7],

unde F - valoarea volatilităţii componentului respectiv care de obicei are valori 
cuprinse in intervalul de la 0 la 1;

Solubilitatea HgCl2 într-o 100 g de apă constituie 6,59 g, adică S =0,0659. 
Valoarea minimală  DL50 =17,5 mg/kg pentru şoareci, de unde  K = lg(17,5)/0,0659 
+0+1)=1,16. 

Aşadar, valoarea indicelui de nocivitate pentru clorura de mercur constutuie 1,16 
şi este mai mică decît 1,2, ceea ce indică că substanţa dată se referă către substanţele 
cu gradul de nocivitate extrem de nociv şi aparţine la substanţele de categoria I de 
nocivitate.

Din datele prezentate în tab. 1 privind indicii cantitativi se vede că unele deşeuri 
periculoase sau acumulat în cantităţi esenţiale în RM. Deşeurile albastru de Prusia ce 
se formează la demetalizarea vinurilor cu K4[Fe(CN)6] la fabricile de vinuri şi sunt 
amplasate la aceste intreprinderi constituie cca (6678 t) [8]. Datele estimative  privind 
generarea anuală a acestui tip de deşeuri indică o cantitate de cca 1600 t. 

Reziduurile galvanice ce s-au format la tratarea apelor reziduale în secţiile 
galvanice sunt depozitate in r-l Singerei, com. Secenii Noi (2500 t). Pesticidele 
inutilizabile şi interzise cu termenul de utilizare expirat şi scoase din uz (2476 t) sunt 
amplasate pe întreg teritoriul republicii. Deşeurile de la CET-1 Chişinău, ce s-au format 
la neutralizarea apelor reziduale rezultate la spălarea cazanelor de la CET cu consum 
de păcură, reprezintă reziduuri semilichide care conţin circa 3 % de vanadiu, şi alte 
metale (Cr, Zn, Fe) grele, în cantităţi mai mici. Cantitatea acestor reziduuri în prezent 
constituie cca (500 t). Nămolurile formate la epurarea apelor uzate la SEB Chişinău 
pînă în prezent s-au acumulat circa 600 mii t. Tuburle luminiscente de la diverse 
întreprinderi pe întreg teritoriul republicii la ieşirea din funcţie (cca 800 mii bucăţi) 
devin deşeuri cu conţinut de mercur.

 În urma aplicării indicilor de evaluare pentru caracteristica deşeurilor 
periculoase se observă, că deşeurile enumerate mai sus prezintă un risc esenţial pentru 
mediul înconjurător. Cunoaşterea indicilor asigură evaluarea completă a proprietăţilor 
deşeurilor periculoase şi permite luarea deciziilor corecte privind managementul 
(valorifi carea, neutralizarea şi a.) acestor deşeuri. De exemplu, pentru sedimentele 
albastru de Prusia, valoarea criteriului DL50 demonstrează, că aceste deşeuri se referă 
la substanţe extrem de nocive, şi nu pot servi ca surse energetice şi nu au potenţial 
economic, ceea ce confi rmă necesitatea neutralizării lor prin metode chimice cu costuri 
economice acceptabile. Aceste premise au servit ca bază pentru elaborarea tehnologiei 
de neutralizare a acestor deşeuri [2]. 
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 Analiza deşeurilor galvanice conform indicilor de evaluare ne demonstrează, 
că acestea deasemenea se referă la deşeurile cu un grad înalt de nocivitate, nu dispun 
de potenţial energetic, însă au totuşi potenţial economic, pot servi ca sursă de obţinere 
a metalelor preţioase şi necesită a fi  valorifi cate prin procedee chimice de extragere a 
metalelor din ele [4]. 

Examinarea indicilor privind deşeurile de pesticide inutilizabile şi interzise 
demonstrează necesitatea lichidării lor, deoarece ele se referă la substanţe cu grad  înalt 
de nocivitate şi nu prezintă interes din punct de vedere energetic şi economic.

Reziduurile de la CET conform indicilor de evaluare se  caracterizează printr-un 
grad înalt de nocivitate, dar prezintă un potenţial economic. În legătură cu acest fapt a 
fost elaborat procedeul chimic de extragere a vanadiului din aceste deşeuri [3]. În mod 
analogic indicii de evaluare pot   utilizaţi şi pentru caracterizarea deşeurilor de nămol 
şi celor de mercur cu propunerea metodelor de valorifi care sau neutralizare [5].

Deşi, Convenţia Basel cere utilizarea acestor indici pentru cazurile de transport 
transfrontalier, introducerea lor într-o schemă de caracterizare a deşeurilor facilitează 
esenţial gestionarea lor, prognozarea riscului, etc.

Astfel, aplicarea parametrilor şi indicilor de evaluare a deşeurilor periculoase în 
managementul deşeurilor din RM permit prevenirea riscului pe care î-l prezintă aceste 
deşeuri pentru mediul înconjurător prin elaborarea de măsuri corespunzătoare. 

CONCLUZII:

A fost elaborată schema utilizării parametrilor şi indicilor esenţiali de 1. 
evaluare a deşeurilor periculoase la prognozarea gestionării deşeurilor.

A fost demonstrată necesitatea utilizării indicilor de evaluare pentru 2. 
caracteristica deşeurilor periculoase, estimarea riscului pentru mediul înconjurător şi 
prevenirea acestuia prin elaborarea unor tehnologii speciale de valori  care sau lichidare 
a acestor deşeuri. 
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ACADEMICIANUL M. LUPAŞCU – CTITOR ŞI PATRIARH AL 
ŞTIINŢELOR AGRICOLE ŞI AGRICULTURII CONTEMPORANE 

AUTOHTONE

Există în ştiinţa autohtonă contemporană câteva nume emblematice, nume care 
au conturat nu numai dezvoltarea unor domenii ale ştiinţei, dar şi a unor domenii ale 
economiei ţării. Steaua, ce i-a luminat calea unuia din aceste nume distincte – acad. 
M. Lupaşcu, a răsărit pe fi rmamentul ce acoperă ţara noastră în anii 30 ai secolului 
XX. Dar a fost să fi e dăruit atît cu harul de savant, la care rîvnesc mulţi, dar care este 
dat  numai unora, cît şi înzestrat cu aptitudini de sacrifi ciu. Au fost condiţii obiective şi 
subiective, ce-au contribuit la crearea  acestei somităţi în ştiinţa autohtonă.

A prezenta fi gura nobilă a acad. M. Lupaşcu cu aşa autoritate necontestată şi 
binecunoscută în domeniul ştiinţelor agrare şi agriculturii contemporane autohtone într-
un discurs festiv este de facto irealizabil. Că-i aşa, poate mărturisi chiar şi  enumerarea 
aprecierilor activităţii ştiinţifi ce: academician al Academiei de Ştiinţe al Republicii 
Moldova, academician al Academiei Agricole din Federaţia Rusă, academician al 
Academiei Central – Europene de Ştiinţe şi Arte, membru de onoare al Academiei 
Agricole şi Silvice din România, doctor habilitat, profesor universitar, doctor honoris 
cauza a diferitor universităţi, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, al 
Premiului „Gheorghe – Ionescu - Seşeşti” al Academii Române, cavaler al mai multor 
ordine de stat de inalt prestigiu.

Jubileul de 80 de ani este un eveniment semni  cativ nu numai pentru acad. M. 
Lupaşcu, el vizează şi se răsfrînge integral asupra ştiinţei agricole autohtone. E un 
eveniment,  am menţiona, de talie naţională, nu numai dat fi ind faptul că  activitatea 
acad. M. Lupaşcu alcătuieşte o epocă deosebită în dezvoltarea ştiinţei agricole şi 
agriculturii ţării, dar şi graţie circumstanţei naşterii Dumnealui în perioada, cînd în 
R.A.S.S. Moldovenească s-au desfăşurat primele acţiuni în vederea organizării 
cercetărilor ştiinţifi ce în domeniul ştiinţelor agricole. În 1925 Consiliul Comisarilor 
Poporului al RASSM a aprobat Regulamentul staţiunilor ştiinţifi ce experimentale, fi ind 
în acelaşi an organizată Staţiunea agricolă experimentală centrală din Gherebkovo, aria 
investigaţiilor cuprinzînd culturile cerealiere, iar în anul 1930 a fost creată Staţiunea  
de ameliorare pentru cultivarea fructelor şi a legumelor. Staţiunea avea în componenţa 
sa secţia de selecţie şi seminală, sectoarele de fi ziologie a plantelor şi de agrochimie, 


