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Debarasarea comunităților moldovenești de substanțe toxice

Victor Neagu, Communications Associate in the Moldova
World Bank Office, offers this story.

Vulcănești este o comunitate rurală mică din Sudul Republicii
Moldova, unde cândva stația electrică transporta volume
masive de electricitate prin rețeaua sovietică. Și cândva
aceasta genera mii de kilograme de substanțe printre cele
mai periculoase din lume, pe care Moldova trebuia să le
lichideze după destrămarea Uniunii Sovietice.

Echipamentul abandonat încă de pe timpurile sovietice este
împrăștiat pe teritoriul stației electrice, care încă gestionează
tranzitul de electricitate către Europa de Sud Est. Însă lipsa
de bani pe parcursul anilor a dus la neglijarea îndelungată a
debarasării de biphenyl policlorinat, un poluant organic
persistent extrem de toxic (POP).

Incidența cancerului în vecinătatea stației electrice este mare
din cauza contaminării solului și a apei cu POP. Comunitățile
din Vulcănești luptă cu această problemă.

Iar Moldova luptă să curețe astfel de șantiere și alte regiuni
poluate cu substanțele chimice folosite în pesticide sau
armament. Aceasta este o sarcină destul de costisitoare într-o țară unde investițiile în infrastructura de
electricitate și gestionarea stațiilor electrice au fost mici, iar provocările economice sunt mari.

Cu finanțarea din partea Fondului Global de Mediu (GEF) și a altor donatori, un proiect de refacere
susținut de Banca Mondială a abordat problema lichidării substanțelor chimice și a echipamentului poluat
de la Vulcănești și alte șantiere. La Vulcănești, aproximativ 1800 de condensatori cu sol contaminat au
fost excavați și distruși, ceea ce a rezultat în curățirea deplină a șantierului.

Ceea ce a fost odată un șantier de depozitare a poluanților toxici, unde ființele
umane nu puteau să respire fără măști de oxigen, este acum un câmp pașnic
unde poți mirosi rânduri de copaci înfloriți proaspăt plantați.

”Am reușit să curățim uzina și chiar să generăm niște venituri de la vânzarea
fierului uzat," a spus Petru Ialanji, Managerul Uzinei Electrice din Vulcănești.
"Astăzi, această stație arată cu totul diferit, curată și verde."

Lichidarea substanțelor chimice este o provocare națională pentru Moldova.
Depozitele de pe timpurile sovietice rămân pline cu pesticide, depourile militare

sunt bucșite cu substanțe toxice de la proiectile, iar o gamă de alte substanțe care conțin POP au fost
lăsate să se dezintegreze.

Deși țările din Europa de Vest și Statele Unite au interzis unele din aceste substanțe încă la începutul
anilor 1970, sărăcia din Moldova a însemnat lipsa acțiunilor luate pentru a stopa utilizarea lor pentru
mulți ani înainte. Abia la începutul secolului curent eforturile internaționale de eliminare și restricționare a
utilizării  POP conform Convenției de la Stockholm au mobilizat resurse financiare internaționale pentru a
ajuta țările ca Moldova să lichideze aceste substanțe.

Banca Mondială s-a angajat să ajute Guvernul să soluționeze această
problemă.

"Acest proiect este unic pentru Moldova din mai multe puncte de vedere," a
spus Valentina Pleșca, Șeful Unității de Implementare a Proiectului. "Am reușit
să înregistrăm succese la soluționarea unei probleme majore de sănătate și am
atras atenția internațională asupra țării ."

Asistența din partea NATO și altor organizații a susținut în continuare țara în
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acest efort. Peste 2,300 de tone de pesticide ce conțin POP și condensatori au
fost distruse, și 17,000 de condensatori contaminați cu PCB au fost dezasamblați.

Însă problema este departe de a fi soluționată și retrasă din agendă. Problemele sociale și economice
ale Republicii  Moldova împiedică soluționarea problemei date. Mai trebuie distruse încă peste 2,000 de
tone de pesticide ce conțin POP.

Banca Mondială a asistat la crearea unui cadrul de lucru național pentru controlul și eliminarea POP și a
ajutat la crearea unui sistem de reglementare pentru a supraveghea gestionării POP și a altor substanțe
chimice și deșeuri toxice. Guvernul este determinat să finiseze această sarcină, însă angajamentul pe
termen lung este critic pentru prevenirea riscurilor de contaminare și intoxicare pentru Moldova în anii ce
urmează.
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