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Rezumat. Una dintre problemele cele mai stringente, la nivel 
mondial, în domeniul protecţiei mediului, este reprezentată în acest 
moment de gestionarea deşeurilor. Generarea unor cantităţi tot mai mari 
de deşeuri creează probleme, în ultimă instanţă, autorităţilor statale, 
managementul şi tehnologiile valorificării acestora devenind un important 
domeniu de cercetare. Recuperarea şi reciclarea deşeurilor, oricare ar fi 
natura acestora, reprezintă una dintre activităţile prioritare pentru 
economia mondială. 

 
Cuvinte-cheie: deşeuri; azbest, polibest; deşeuri polimerice; 

managementul deşeurilor cu conţinut de azbest. 
 
 
Coduri JEL: Q57. 
Coduri REL: 15C, 15D.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVIII (2011), No. 9(562), pp. 103-109 



Silvian Ionescu 
 

104 

Introducere 
 
Identificarea unor alternative la depozitarea deşeurilor trebuie să 

reprezinte o prioritate a sistemelor de management al deşeurilor din ţările 
europene în contextul noii directive privind deşeurile, în cadrul căreia 
operaţiunea de reciclare reprezintă elementul central. În ceea ce priveşte 
deşeurile cu conţinut de azbest, la acest moment, reciclarea acestora nu este 
permisă de legislaţie, respectiv HG nr. 124/ 2003 privind prevenirea, reducerea şi 
controlul poluării mediului cu azbest, actualizată, stipulând că „în scopul protecţiei 
sănătăţii populaţiei şi a mediului, de la 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile 
de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest”.  

Scopul cercetării realizate de către autor a fost acela de a studia, pe baze 
ştiinţifice, această problemă, respectiv de a cerceta dacă produsul finit, rezultat din 
încapsularea deşeurilor de azbociment în masă polimerică, este neutru şi stabil şi 
prin urmare dacă acesta ar putea fi comercializat fără interdicţii. În condiţiile unor 
rezultate favorabile, obţinerea de compozite cu matrice polimerică şi elemente de 
ranforsare de azbociment măcinat va avea, în egală măsură, scopul de a reduce 
dezavantajele asociate depozitării deşeurilor toxice şi de a obţine produse 
secundare cu aplicabilitate industrială largă în condiţii de siguranţă maximă. 

 
Managementul deşeurilor cu conţinut de azbest în România 
 
România deţine o cantitate însemnată de produse şi deşeuri cu conţinut de 

azbest, ca o consecinţă a lipsei de aplicare a oricăror tehnologii de reciclare a 
acestora, rata de aplicabilitate a acestora fiind de altfel foarte redusă şi pe plan 
mondial, multe dintre ele rămânând doar la faza experimentală.  

Pe de altă parte, de cele mai multe ori, costurile de tratare şi reciclare a 
acestei categorii de deşeuri le depăşesc pe cele de depozitare, un motiv în plus 
pentru aplicarea pe scară redusă a acestor tehnologii. În categoria deşeurilor, a 
căror eliminare se face cu predilecţie prin depozitare, se numără şi deşeurile 
polimerice provenite din deşeurile din echipamente electronice şi electrocasnice 
(DEEE), gradul de reciclare a acestora fiind extrem de redus.   

 
Inertizarea şi reciclarea deşeurilor de azbociment 
 
Pornind de la aceste premise, respectiv de la necesitatea alinierii 

României la legislaţia şi reglementările europene în ceea ce priveşte prevenirea, 
reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, autorul  propune studierea 
posibilităţilor de elaborare a unei tehnologii de inertizare şi reciclare a 
deşeurilor de azbociment, sub forma unor compozite cu matrice polimerică, 
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utile din punct de vedere tehnic, cu o compoziţie stabilă chimic şi eficiente din 
punct de vedere economic (care să reziste competiţiei comerciale cu alte 
produse din aceeaşi categorie sau cu aceeaşi utilitate), obiectivele urmărite 
fiind: 

 reducerea efectului toxic al deşeurilor de azbociment prin încapsulare 
în masa polimerică; 

 valorificarea deşeurilor polimerice din deşeurile din echipamente 
electronice şi electrocasnice (DEEE) şi a altor mase plastice reziduale 
sub formă de fază continuă a acestor compozite; 

 dezvoltarea unei componente economice prin reintroducerea 
deşeurilor de azbest şi materiale plastice în circuitul economic; 

 contribuţia la îndeplinirea unor obiective fundamentale ale strategiei 
naţionale în domeniul gestiunii deşeurilor care promovează 
recuperarea, reciclarea şi reutilizarea acestora, cu respectarea astfel a 
unor principii de bază în etica mediului (reducerea poluării prin 
deşeuri, conservarea resurselor naturale etc.). 

 
Propuneri de modificare a legislaţiei care reglementează managementul 
deşeurilor cu conţinut de azbest 
 
Ca urmare a cercetărilor efectuate, incluse într-o  teză de doctorat,  autorul 

a constatat că legislaţia românească care transpune, practic, legislaţia 
comunitară, este pasibilă de modificări. 

Studiul asupra deşeurilor de azbest şi polimerice s-a derulat ţinând cont de 
prevederile actuale ale legislaţiei, care reglementează managementul deşeurilor 
cu conţinut de azbest, respectiv Directiva nr. 87/217/EEC privind prevenirea şi 
reducerea poluării mediului cauzată de azbest, transpusă în legislaţia 
românească prin HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul 
poluării mediului cu azbest, actualizată. 

Amendamentul principal care ar putea fi adus textului european în vigoare 
are în vedere, în opinia autorului, două aspecte operaţionale. 

Primul aspect operaţional se referă la posibilitatea manipulării, spargerii, 
mărunţirii şi măcinării produselor istorice cu conţinut de azbest care, dacă sunt 
operate, manipulate şi procesate fără prezenţă umană (cu roboţi sau linii de 
procesare mecanizate) să poată fi exonerate de la prevederile actualei legislaţii a 
Parlamentului European.  

Conceperea schemelor de operaţii care au descris producerea polibestului 
(material sigur din punct de vedere al toxicităţii, stabil chimic şi eficient din 
punct de vedere economic pentru unele utilizări, obţinut printr-un model 
experimental de reciclare a deşeurilor de azbociment şi a deşeurilor polimerice 
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sub formă de compozite cu matrice polimerică) şi inertizarea azbestului au fost 
gândite tocmai în acest mod, eliminându-se astfel riscul expunerii la azbest pe 
parcursul desfăşurării proceselor. 

Cel de-al doilea aspect operaţional se referă la inertizarea azbestului crud, 
cu potenţial toxic, prin încapsularea  acestuia în masă polimerică, ipostază în 
care, la începutul procesului de obţinere a materialului compozit, fracţia 
azbestiformă este inclusă în categoria substanţelor periculoase, iar în produsul 
final aceasta este inertă şi sigură pentru sănătatea umană, aşa cum au dovedit 
testele efectuate, certificate prin determinările Institutului Naţional de Sănătate 
Publică. Chiar în aceste condiţii, deşeurile de azbest trebuie manipulate în 
condiţii de izolare completă. 

Prin urmare, pornind de la aceste rezultate experimentale, legislaţia 
europeană ar putea fi îmbunătăţită în sensul acceptării ca, în condiţii de izolare, 
crisotilul şi amfibolii să poată fi neutralizaţi prin încapsularea într-un polimer, 
iar produsul finit rezultat să poată fi considerat: 

 neutru; 
 stabil; 
 comercializabil fără interdicţii. 

Ca o consecinţă directă a acestor amendamente, azbestul încapsulat într-o 
masă polimerică poate fi reutilizat economic, diferitele produse având, în final, 
calitatea de deşeu ultim. 

Acceptând ideea că un astfel de proiect economic, valid din punct de vedere 
al analizei cost-beneficiu, poate fi inferior unor opţiuni alternative, autorul susţine 
că în acest caz primează beneficiile de ordin ecologic şi tehnologic. 

În analiza proiectului, autorul a avut în vedere cel puţin trei alternative:  
 scenariul inerţial sau alternativa a nu face nimic;  
 alternativa a face minimum; 
 alternativa a face ceva, agreată de către autor, varianta de lucru fiind 

aceea de a promova o alternativă rezonabilă, un proiect bazat pe un 
concept tehnologic novator. 

În contextul în care elementul central al Directivei nr. 2008/98/CE privind 
deşeurile şi de abrogare a anumitor directive îl constituie operaţiunea de 
reciclare, găsirea unor alternative la depozitarea deşeurilor de azbociment, care 
în prezent constituie singura opţiune sustenabilă din punct de vedere economic, 
de eliminare, trebuie să reprezinte o prioritate pentru ţările europene.  

Astfel, autorul consideră că rezultatele raportate la nivel experimental, în 
ceea ce priveşte lipsa de nocivitate a produsului obţinut în urma inertizării termice a 
azbocimentului sau a înglobării acestuia în masă polimerică, ar putea constitui 
punctul de plecare în discuţiile privind flexibilizarea legislaţiei europene care 
creează cadrul general al managementului deşeurilor cu conţinut de azbest. 
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În ceea ce priveşte legislaţia românească în domeniu, se poate afirma că 
HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu 
azbest, actualizată, excede prevederile directivei europene, aceasta introducând 
elemente extrem de categorice de restricţionare, până la interdicţia totală a 
comercializării şi utilizării azbestului şi a produselor care conţin azbest. 

Prin urmare, având în vedere că studiile efectuate au evidenţiat faptul că 
azbestul poate fi inertizat cu succes prin înglobarea în masă polimerică sau tratament 
termic, prevederile stricte ale HG nr. 124/2003, actualizate, pot fi adaptate.  

Autorul are în pregătire un set de propuneri legislative care să determine, 
în final, elaborarea unui nou text de lege, mai flexibil, care, în condiţii de 
siguranţă maximă, să permită utilizarea produselor pe bază de azbest, în cazul 
în care acestea sunt certificate ca fiind inerte. 

Fabricarea polibestului deschide calea către reutilizarea produselor cu 
conţinut de azbociment în aplicaţii casnice sau industriale mult mai complexe 
decât cele existente până în prezent. Dacă, pentru moment, autorul are în vedere 
reciclarea în produse cum ar fi parazăpezile, lamele de garduri exterioare, stâlpi 
rutieri  etc., în viitor gama acestor utilizări poate fi extinsă.  

Prin urmare, o nouă reglementare legală a acestui domeniu este necesară, 
rezultatele cercetărilor efectuate constituind, în opinia autorului, o bază 
importantă privind forma  finală a actului normativ. 

Un alt domeniu legislativ necesar a fi modificat este cel al stimulentelor 
pe care statul le-ar putea acorda în scopul promovării utilizării tehnologiilor de 
tratare şi reutilizare a produselor cu caracter periculos asupra mediului şi 
sănătăţii umane. Având drept exemplu succesul înregistrat de programul Rabla, 
se poate afirma că beneficiile materiale concrete reprezintă pentru populaţie un 
stimulent semnificativ în adoptarea unor forme de reciclare. 

Aplicabilitatea unui asemenea program în cazul reciclării deşeurilor cu 
conţinut de azbest trebuie să vizeze, în opinia autorului,  două aspecte: 

 stimularea materială pentru înlocuirea azbocimentului din clădirile 
existente; 

 stimularea societăţilor specializate în reciclarea azbocimentului pentru 
adoptarea soluţiei de inertizare prin înglobarea acestuia în masă 
polimerică şi/sau inertizarea termică. 

Toate acestea, pe de altă parte, trebuie dublate de iniţierea unei campanii 
publice de conştientizare a populaţiei privind pericolul pe care îl reprezintă 
menţinerea materialelor cu conţinut de azbociment în clădiri, locuinţe ori 
gospodării. 

O altă măsură, care ar contribui la un management mai eficient al 
deşeurilor cu conţinut de azbest, ar fi lansarea unei linii de finanţare în cadrul 
Administraţiei Fondului de Mediu care să stimuleze extinderea la scară 
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industrială a proceselor de reciclare a deşeurilor cu conţinut de azbest, întrucât 
datele centralizate de către instituţiile abilitate (Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului) evidenţiază că depozitele de deşeuri periculoase din 
România nu dispun de capacitatea necesară pentru a primi întreaga cantitate de 
azbociment raportată pe piaţă.  

Chiar şi în condiţiile în care această capacitate ar fi creată, locurile de 
depozitare ar putea să devină pe viitor focare de poluare/îmbolnăvire, privând 
totodată suprafeţe mari de teren de orice altă utilizare. 

De aceea este necesară, consideră autorul, realizarea unui studiu la nivel 
naţional care să evalueze cantitatea de azbociment existentă în construcţii, să 
estimeze timpul necesar eliminării acestei cantităţi de pe piaţă, să estimeze 
capacitatea de depozitare de care ar fi nevoie, precum şi modurile de stimulare a 
colectorilor de astfel de deşeuri pentru a grăbi acest proces sau cel puţin a-l 
menţine într-un ritm stabilit şi controlabil. 

În plus, ca urmare a faptului că încapsularea azbestului generează, prin 
utilizarea a două deşeuri, un material nou, participant potenţial important la 
lanţul de aprovizionare a unei componente a industriei de prelucrare, dată fiind 
existenţa unor cantităţi de materii prime autohtone importante, autorul 
consideră necesară dezvoltarea unui Program naţional de dezvoltare a 
capacităţilor de prelucrare a deşeurilor din azbest. 

Îndepărtarea din clădiri, locuinţe şi gospodării a materialelor care conţin 
azbest necesită elaborarea unei strategii naţionale care să cuprindă un set de 
măsuri ce urmează a fi îndeplinite pentru a asigura realizarea acestui obiectiv. 

Programul aferent strategiei trebuie să identifice şi să includă măsurile şi 
acţiunile care trebuie implementate, într-o anumită perioadă, precum şi 
mecanismele de susţinere a acestora. 

 Programul trebuie elaborat în corelaţie cu prevederile principalelor acte 
normative anterior menţionate, statul urmând să  acorde susţinere proiectului. 

Obiectivul general, pe termen lung, al programului îl constituie 
identificarea celor mai adecvate măsuri şi acţiuni prin care să se asigure 
extragerea azbestului din mediu, reintroducerea acestuia în circuitul economic 
şi dezvoltarea la scară industrială a tehnologiilor de inertizare a azbestului, 
protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei fiind principalul corolar. 

  Obiectivele specifice, pe termene mediu şi scurt, care vor contribui la 
atingerea scopului acestui program, au în vedere majorarea ponderii deşeurilor 
de azbest şi polimerice în industria de prelucrare, creşterea volumului total al 
producţiei industriale de profil, promovarea produselor şi tehnologiilor 
„ecologic pure”, economisirea de energie, creşterea gradului de utilizare a 
resurselor locale, întărirea mecanismelor de piaţă privind alocarea resurselor, 
reducerea cotei utilizării unor materiale şi materii prime (plastic şi metal), 
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crearea unor condiţii atractive pentru investiţii străine şi autohtone în unităţi de 
producţie care prelucrează azbestul,  dezvoltarea unei baze eficiente de materie 
primă autohtonă etc. 

 
Concluzii 
 
Pornind de la faptul că Directiva Consiliului  87/217/CEE (privind 

prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest) a fost emisă la data de 19 
martie 1987, ţinând seama de elementele referitoare la tendinţa de evoluţie a 
cadrului care a generat această reglementare, autorul consideră că orizontul de timp  
(numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni) este uşor depăşit. 

Exceptările pe care Directiva Consiliului  nr. 87/217/CEE  le cuprinde (de 
exemplu art. 4, alin. 2), demonstrează că fiecare stat membru poate solicita 
aplicarea  particulară a acelor prevederi care comportă condiţii proprii de 
manifestare, cu respectarea cadrului general. 

Ţinând seama de prevederile  Articolului  9 din Directiva nr. 87/217/CEE 
privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest („În scopul 
protecţiei sănătăţii şi a mediului, un stat membru poate introduce dispoziţii mai 
stricte decât cele ale prezentei directive, în conformitate cu condiţiile prevăzute 
de Tratat”), pe cale de consecinţă, un stat membru poate introduce  dispoziţii 
care să ţină seama, deopotrivă, de cadrul legislativ european şi de priorităţile 
naţionale. 
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