
INVENTARUL  
INHIBITORILOR DE FLACĂRĂ  

CU CONȚINUT DE POLUANȚI ORGANICI  
PERSISTENȚI  

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Chișinău 2022

Ministerul
Mediului



Disclaimer 



Cuprins

Sumar executiv ...................................................................................................................... 6

1.  Informații generale despre inhibitorii de flacără cu conținut  
     de poluanți organici persistenți  ..................................................................................... 7

1.1  Despre poluanții organici persistenți  .................................................................... 7

1.2  Bifenili eteri polibromurați ...................................................................................... 8
1.2.1  Caracteristicile PBDE-urilor ................................................................................... 9
1.2.2  Producția de PBDE ................................................................................................. 10
1.2.3  Utilizări ale POP-PBDE  ........................................................................................... 11
1.2.4  Utilizări anterioare ale c-PentaBDE ...................................................................... 11
1.2.5  Utilizări actuale și anterioare ale c-decaBDE ....................................................... 12
1.2.6  POP-PBDE în deșeuri .............................................................................................. 12
1.2.7  Terenuri potențial contaminate ............................................................................ 14

1.3  Hexabromociclododecanul ....................................................................................... 14
1.3.1  Caracteristicile HBCD ............................................................................................ 14
1.3.2  Producția de HBCD................................................................................................ 15
1.3.3  Utilizări ale HBCD .................................................................................................. 16
1.3.4  Stocuri de HBCD, reciclare și flux de deșeuri ..................................................... 17
1.3.5  Terenuri potențial contaminate cu HBCD .......................................................... 18

1.4  Obiectivele Inventarului  .......................................................................................... 18

2.  Inventarul POP-BPDE în sectorul transporturilor  ........................................................ 20

2.1  Introducere  ............................................................................................................... 20

2.2 Estimarea POP-PBDE .................................................................................................. 20
2.2.1  Colectarea datelor .................................................................................................. 21
2.2.2  Metodologia de calcul  ........................................................................................... 24
2.2.3  Calculul POP-PBDE ................................................................................................. 25
2.2.4  Estimarea spumei PUR care conțin POP-PBDE rezultate  
          din tratarea VSU (reciclare, ardere în aer liber și eliminare) .............................. 28
2.2.5  Calculul omologilor individuali POP-PBDE în sectorul transporturilor  ........... 30



2

2.3  Rezultate finale și raportare .................................................................................... 31

2.4  Acțiuni suplimentare ................................................................................................ 32

2.5  Metode și documentarea datelor ............................................................................ 33

3.  Inventarul POP PBDE din sectorul echipamentelor electrice și electronice ............. 34

3.1  Introducere  ............................................................................................................... 34

3.2  Estimarea POP-PBDE  ................................................................................................ 35
3.2.1 Colectarea datelor  .................................................................................................. 35
3.2.2 Metodologia de calcul ............................................................................................. 43
3.2.3 Calculul POP-PBDE  ................................................................................................. 43
3.2.4 Cantitatea de POP-PBDE în polimerii DEEE  ......................................................... 48

3.3  Rezultate finale și raportare .................................................................................... 53

3.4  Metode și documentarea datelor ............................................................................ 56

4.  Inventarul hexabromociclododecanului  ....................................................................... 58

4.1  Introducere  ............................................................................................................... 58

4.2  Colectarea datelor  .................................................................................................... 58

4.3  Producția de polistiren EPS în Republica Moldova  ............................................... 60

4.4  Estimarea HBCD în EPS produs în Republica Moldova .......................................... 63

4.5  Estimarea HBCD în plăcile EPS importate  .............................................................. 67

4.6  Utilizarea HCBD în polistirenul XPS ......................................................................... 68

4.7  Estimarea HBCD în XPS importat  ............................................................................ 69

4.8  Rezultate finale și raportare .................................................................................... 72

4.9  Metode și documentație de date ............................................................................ 74

Bibliografie ............................................................................................................................. 75



3

Lista figurilor

Figura 1.  Produse și articole cu conținut de POP-PBDE ............................................................8

Figura 2: Fluxul de materiale din sectorul transporturilor și etapele ciclului  
                 de viață pentru inventarele POP-PBDE .......................................................................23

Figura 3. Un model de TV CRT produs la fabrica Alfa  ....................................................................36

Figura 4. Incendiu într-un depozit de DEEE .............................................................................48

Figura 5. Compania de valorificare plastic ABS SRL ..................................................................49

Figura 6. Compania de valorificare plastic Finplast SRL ...........................................................50

Figura 7. Depozit de deșeuri în orasul Stefan Voda  .................................................................50

Figura 8. Granule EPS utilizate pentru producția de plăci de către producătorii locali ........60

Figura 9. Plăci termoizolante în proces de condiționare  .........................................................61

Figura 11. Import materii prime, producție si export de placi EPS, kg ...................................62

Figura 12. Exemple de Fișe cu date tehnice de securitate cu sau fără HBCD,  
                   preluate de pe site-urile web oficiale ale producătorilor .......................................64

Figura 13. Declarația oficială a companiei Sibur că granulele de polistiren  
                   produse nu conțin HBCD din 2019 ............................................................................65

Figura 14. Varietatea de polistiren XPS plasată pe piață ..........................................................68

Figura 15. Comparație între producția și importul de plăci EPS și importul de plăci XPS ....70

Figura 16. Rezultate sumare ale calculelor de HBCD, kg ..........................................................71



4

Lista tabelelor 

Tabelul 1: Identitatea/denumirile chimice, numărul CAS,  
                   denumirile comerciale și structura PBDE-urilor ......................................................... 9

Tabelul 2: Compoziția c-pentaBDE* (La Guardia și colab., 2006; SFT, 2009;  
                   Schlummer și colab., 2011) .........................................................................................10

Tabelul 2. Informații de bază despre HBCD  ...............................................................................15

Tabelul 3: Numărul de vehicule, fabricate între 1975- 2004 și 2005-2017,  
                  importate, înmatriculate (vehicule în uz) și radiate (VSU)  
                  pe teritoriul RM înainte de anul 2020, unități ............................................................23

Tabelul 4: Numărul de vehicule, fabricate între 1975- 2004 și 2005- 2017,  
                   importate, înmatriculate (vehicule în circulație) și radiate (VSU)  
                   pe teritoriul RM în anii 2019 și 2020, , unități  ..........................................................24

Tabelul 5: Cantitatea de POP-PBDE în vehiculele aflate în uz curent în anul  
                   de inventar 2019 și 2020, nivelul 2 .............................................................................25

Tabelul 6: Cantitatea de POP-PBDE în vehiculele importate în anul de inventar  
                   2019 și 2020 ..................................................................................................................26

Tabelul 7: Cantitatea de POP-PBDE în vehiculele scoase din uz în anul de inventar  
                   2019 și 2020 ..................................................................................................................27

Tabelul 8: Cantitatea de POP-PBDE din componentele VSU eliminate până în anul  
                   de inventar 2020 ...........................................................................................................28

Tabelul 9. Greutatea polimerului și a spumei impactate de POP-PBDE ..................................29

Tabelul 10: Recalcularea POP-PBDE prezente în sectorul transporturilor la omologi  
                     (tetraBDE, pentaBDE, hexaBDE și heptaBDE) pentru etapele relevante  
                     ale ciclului de viață .....................................................................................................30

Tabelul 11: Cantitatea de c -decaBDE prezentă în sectorul transporturilor pentru  
                     etapele relevante ale ciclului de viață ......................................................................31

Tabelul 12: Rezultatul final compilat al inventarierii POP PBDE  
                     în sectorul transporturilor .........................................................................................31

Tabelul 14. Producția de televizoare CRT la fabrica Alfa din Republica Moldova  ..................37

Tabelul 15. Import de televizoare CRT și calculatoare și televizoare cu ecran plat  
                     în perioada 1994-2020, unități ..................................................................................37



5

Tabelul 16. Estimarea cantității de televizoare/calculatoare CRT și cu ecran plat  
                     aflate în uz/stoc în gospodăriile între 1994-2020, unități ......................................38

Tabelul 17. Estimarea cantității de televizoare/calculatoare CRT și cu ecran plat  
                     aflate în uz/stoc în instituții între 1994-2020, unități .............................................41

Tabelul 18. Date privind plasarea pe piață și estimarea deșeurilor de televizoare  
                     și computere CRT și cu ecran plat, 1980-2020, tone  .............................................41

Tabelul 19. Conținutul estimat de POP-PBDE în televizoarele și computerele  
                     CRT și cu ecran plat importate și produse în perioada 1994-2020.......................44

Tabelul 20. Conținutul estimat de POP-PBDE în televizoarele și computerele CRT  
                     și cu ecran plat în uz/stocate în perioada 1994-2020 ............................................45

Tabelul 21. Conținutul estimat de POP-PBDE în deșeurile de televizoare  
                     și computere CRT și cu ecran plat în perioada 1994-2020 ....................................47

Tabelul 22. Volumul estimat al polimerii televizoarelor și computerelor CRT  
                     și televizoarelor cu ecran plat impactat de POP-PBDE, 1994-2020 ......................51

Tabelul 23. Concentrații tipice de HBCD în diferite materiale ..................................................58

Tabelul 24. Coduri de nomenclatură combinată pentru polistirenul EPS/XPS .......................59

Tabelul 25. Producția de placi de polistiren si importul de materii prime, kg ........................62

Tabelul 26. Compilarea datelor privind utilizarea HBCD în mărcile importate .......................63

Tabelul 27. Estimarea cantității de granule EPS importate care ar putea conține  
                     HBCD și conținutul de HBCD, kg ...............................................................................66

Tabelul 28. Producția de placi de polistiren EPS în Republica Moldova si conținutul  
                     de HBCD, 2005-2020 ..................................................................................................67

Tabelul 29. Import plăci de polistiren EPS în Republica Moldova  
                     și conținut de HBCD, 2005-2020 ...............................................................................67

Tabelul 30. Import plăci de polistiren XPS în Republica Moldova  
                     și conținutul de HBCD, 2005-2020 ............................................................................69

Tabelul 31. Rezultate sumare ale calculelor de HBCD ...............................................................70



6

Sumar executiv 

În mai 2009, Conferința Părților a operat mai multe amendamente la Convenția de la Stockholm 
privind poluanții organici persistenți (POP) prin adăugarea anumitor inhibitori de flacără bromurați 
(BFR) în anexa A, cu excepții pentru reciclarea articolelor care le conțin, și anume: hexabromobifenili 
(HBB) și difenilii eteri polibromurați. În mai 2017, Conferința părților la Convenția de la Stockholm a 
amendat anexa A la convenție prin adăugarea decabromodifenileterului. În 2013, hexabromociclo-
dodecanul (HBCD), a fost adăugat la Convenție. Ca urmare, atât producția, cât și utilizarea produ-
selor chimice în sine sau a articolelor care le conțin urmează a fi interzise sau restricționate pentru 
toate părțile la convenție, inclusiv pentru Republica Moldova.

În scopul identificării magnitudinii problemei produselor chimice listate mai sus – denumite în mod 
colectiv inhibitori de flacără, a fost realizată evaluarea și inventarierea acestora în Republica Moldo-
va, ceea va permite țării să adopte măsurile necesare în vederea restricționării sau interzicerii lor, 
inclusiv măsuri de gestionare durabilă a deșeurilor de produse care le conțin. 

Inventarierea a fost realizată în baza ghidului UNEP cu privire la inventarierea POP-PBDE, dar și 
cu privire la reciclarea și eliminarea articolelor și produselor care conțin POP-PBDE (http://www.
pops.int/Implementation/IndustrialPOPs/BDEs/Guidance/tabid/5374/Default.aspx), și Ghidului 
pentru pregătirea inventarelor de hexabromobiclododecan (http://chm.pops.int/Implementation/
NationalImplementationPlans/GuidanceArchive/GuidanceforHBCD/tabid/5332/Default.aspx).

Republica Moldova nu produce inhibitori de flacără, prin urmare au fost investigate produsele care 
ar putea conține inhibitori de flacără, după cum urmează:

•	 Vehicule;
•	 Carcasele computerelor și televizoarelor cu tub catodic și ecran plat;
•	 Plăcile de izolare extrudate. 

Inventarul produselor menționate a vizat trei etape din ciclul de viață al acestora:
•	 Importuri/producere;
•	 Stocuri în uz sau depozitate;
•	 Produse care intră în fluxul de deșeuri.

Pentru fiecare din produsele menționate mai sus, a fost estimat potențialul conținut de inhibitori 
de flacără în fiecare etapă a ciclului de viață. Pentru plăcile de izolare expandate și extrudate a fost 
estimat conținutul pentru plăcile fabricate și importate. 

Deoarece inhibitorii de flacără cu conținut de POP au fost deja restricționate și interzise la nivel 
internațional, majoritatea produselor nu le mai conțin, însă devine din ce în ce mai evidentă 
problema deșeurilor cu conținut de inhibitori de flacără, care necesită o gestionare adecvată. 

http://www.pops.int/Implementation/IndustrialPOPs/BDEs/Guidance/tabid/5374/Default.aspx
http://www.pops.int/Implementation/IndustrialPOPs/BDEs/Guidance/tabid/5374/Default.aspx
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Informații generale  
despre inhibitorii de flacără 
cu conținut de poluanți 
organici persistenți 

1.1  Despre poluanții organici persistenți 

Poluanții organici persistenți (POP) sunt substanțe chimice care, datorită combinației lor 
speciale de proprietăților fizico-chimice, sunt recunoscute pentru toxicitatea lor ridicată, 
stabilitatea, bioacumularea în lanțul alimentar și persistența în mediu, inclusiv pentru toxicitatea 
lor inerentă pentru animale și om. POP pot fi transportate peste hotarele unei țări, departe de 
sursa unde au fost produse și prezintă un risc de a provoca efecte adverse asupra sănătății 
umane și mediului. Ca răspuns la solicitarea comunității internaționale de reducere și eliminare 
a producției, utilizării și emisiilor acestor substanțe chimice, au fost negociate și încheiate două 
instrumente internaționale obligatorii din punct de vedere juridic, Protocolul privind poluanții 
organici persistenți (1998) al Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe 
lungi și Convenția de la Stockholm (2001).

Republica Moldova a ratificat Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți 
prin Legea nr. 40/2004 privind ratificarea Convenției de la Stockholm privind poluanții organici 
persistenți, iar prin Legea nr. 1018/2002 a ratificat Protocolul privind poluanții organici 
persistenți. 

Prin urmare, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a reduce emisiile antropice 
totale de POP listate în Convenție și Protocol, cu scopul de a minimiza în mod continuu și, acolo 
unde este fezabil, de a elimina emisiile acestor substanțe chimice. În acest scop, țara trebuie să 
identifice, să caracterizeze și să reducă emisiile acestora.

 

1
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1.2  Bifenili eteri polibromurați

Conform articolului 7 din Convenția de la Stockholm (în continuare Convenție), Părțile sunt 
obligate să elaboreze și să pună în aplicare un plan de implementare a obligațiilor care le revin 
în temeiul Convenției. Acest plan național de implementare (NIP) trebuie să fie actualizat cu 
informații despre modul în care părțile, pentru care amendamentele la Convenție au intrat în 
vigoare, vor aborda obligațiile care decurg din acele amendamente.

În mai 2009, Conferința Părților a operat mai multe amendamente la Convenție prin adăugarea 
anumitor inhibitori de flacără bromurați (BFR) în anexa A, cu excepții pentru reciclarea 
articolelor care le conțin, și anume:

•	 Hexabromobifenil (HBB); 

•	 Difenili eteri polibromurați (denumiti în mod colectiv POP-PBDE):

	Hexabromodifenil eter și heptabromodifenil eter (c-octaBDE);

	Tetrabromodifenil eter și pentabromodifenileter (c-PentaBDE).

În mai 2017, Conferința părților la Convenția de la Stockholm a amendat anexa A la convenție 
prin adăugarea decabromodifenileterului (decaBDE; BDE-209), cu excepții specifice limitate 
în timp pentru producția și utilizarea în anumite aplicații (de exemplu, pentru utilizarea în 
vehiculele specificate la punctul 2 din partea IX din anexa A la C).

Figura 1.  Produse și articole cu conținut de POP-PBDE

 

Produse şi articole cu conţinut de POP PBDE

Interiorul vehiculelor

 

PLASTICS & RECYCLING

Echipament electric 
şi deşeuri

Spume şi covoare Materiale de forat
şi materiale de construcţii

 

Products and articles containing POP-
PBDEs

INTERIORS IN 

INTERIOR FOAM 
& CARPET PADDING 

DRILLING
& CONSTRUCTION MATERIALS  

PLASTICS & RECYCLING

ELECTRONIC 
EQUIPMENTS
AND WASTES 
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Ca și toate celelalte POP, aceste produse chimice posedă proprietăți toxice, rezistă la degra-
dare și se bioacumulează. Sunt transportate prin aer, apă și specii migratoare la nivel trans-
frontalier, fiind depuse departe de locul unde au fost eliberate/emise, unde se acumulează în 
ecosistemele terestre și acvatice.

Datorită complexității și amplitudinii utilizării POP-PBDE, eliminarea acestora reprezintă 
o provocare pentru multe părți. Acestea au fost utilizate pe scară largă în multe sectoare 
industriale pentru fabricarea unei varietăți de produse și articole, inclusiv articole de consum. 
De exemplu, POP-PBDE au fost folosite în industria produselor electrice și electronice pentru 
fabricarea carcaselor din plastic pentru echipamente informatice și în industria transporturilor 
pentru fabricarea articolelor de spumă în automobile.

Prin urmare, interdicțiile impuse părților la Convenție determină Părțile să ia măsuri pentru a 
reduce sau a elimina emisiile de POP-PBDE din stocuri și deșeuri. Pe de altă parte, Convenția 
prevede și derogări specifice de la interdicție, care se referă în special la reciclarea și utilizarea 
în articole din materiale reciclate care conțin aceste produse chimice. Această posibilitate de a 
include POP în produsele reciclate determină expunerea la aceste produse chimice în etapa de 
reciclare (și în ciclurile viitoare de reciclare) și la utilizarea produselor reciclate, generând noi 
riscuri pentru sănătate și mediu. 

În capitolele de mai jos va fi prezentat inventarul POP-PBDE în republica Moldova. 

1.2.1  Caracteristicile PBDE-urilor
Eteri difenilici polibromurați (PBDE) sunt un grup de substanțe chimice organobromaromatice 
industriale care au fost utilizate începând cu anii 1970 ca aditivi inhibitori de flacără într-o gamă 
largă de produse - în principal în produse de consum. PBDE-urile se produceau cu trei grade 
diferite de bromurare și erau comercializate ca c-PentaBDE, c-OctaBDE și DecaBDE comercial 
(c-DecaBDE). Deși nu s-a descoperit că c-DecaBDE conține POP-PBDE, acesta poate forma POP-
PBDE prin debrominare, în timpul ciclului său de viață, reprezentând astfel o sursă importantă de 
POP-PBDE. Denumirile chimice, numărul CAS și denumirile comerciale ale PBDE sunt enumerate 
în Tabelul 1. Distribuțiile omologilor tipici ale c-PentaBDE sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1: Identitatea/denumirile chimice, numărul CAS, denumirile comerciale și structura 
PBDE-urilor

Denumiri chimice și 
sinonime

DecaBDE: CAS: Benzen, 1,1’-oxibis[2,3,4,5,6-pentabromo-] IUPAC: 
2,3,4,5,6-Pentabromo-1-(2,3,4,5 ,6-pentabromofenoxi)benzen; deca-bromodifenileter, 
deca-bromodifenil oxid, DBDPE, DBBE, DBBO, DBDPO
OctaBDE: difenileter, derivat octabrom (octa-bromodifenileter)
PentaBDE: difenileter, derivat pentabrom (penta-bromodifenileter)

Număr CAS
PentaBDE comercial (CAS 32534-81-9)
octaBDE comercial (CAS 32536-52)
DecaBDE comercial (CAS 1163-19-5); CAS 109945-70-2, 145538-74-5 și 1201677-32-8 
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Formula și structura 
moleculară (general):

C12 xHxBr10-xO

Figura 2-1: Structura eteri difenil polibromurați (PBDE)

Denumirea 
comercială:

DecaBDE: DE-83R, DE-83, Bromkal 82-ODE, Bromkal 70-5, Saytex 102 E, FR1210, 
Flamecut 110R. OctaBDE : DE-79; Bromkal 79-8DE;
PentaBDE : DE-71 Bromkal 70DE; Bromkal 70-5DE

Tabelul 2: Compoziția c-pentaBDE*

Categorii de 
PBDE

Tri- 
bromodifenileter

Tetra 
bromodifenileter

Penta 
bromodifenileter

Hexabromodifenil 
eter

Heptabromodifenil 
eter

Con- 
generator BDE-17 BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-

100/85
BDE-
153

BDE-
154 BDE-183

Conţinut Minor Minor Major Major Minor Minor Minor Minor

Distribuție 
pentru 
calcule*

0,5%** 33% ** 58% ** 8% ** 0,5% **

*  Distribuția omologului în PBDE comercial are o variație în funcție de producător sau lot de producție.  
    În scopul inventarierii, a fost aleasă o distribuție considerată ca o distribuție medie a omologilor  
    PBDE în produse. 

**  Procentul omologilor PBDE care sunt POP-PBDE.

În c-decaBDE a fost raportat un interval de 77,4-98% (în mod normal ≥97%) de decaBDE și 
cantități mai mici de congeneri ai nonaBDE (0,3-21,8 %) și octaBDE (0-0,85%).

1.2.2  Producția de PBDE
C-PentaBDE a fost produs în China, Israel, Japonia, Statele Unite și Uniunea Europeană (UE). 
În UE, producerea a încetat în 1997. Se presupune că de la sfârșitul anilor 1990, POP-PBDE au 
fost produse în principal în Statele Unite și într-o măsură mai mică în China, iar producția s-a 
încheiat în 2004.

Producția totală estimată a tuturor PBDE din 1970 până în 2005 este cuprinsă între 1,3 milioane 
și 1,5 milioane de tone. Cantitățile totale de c-PentaBDE și c-OctaBDE utilizate în lume au fost 
estimate la aproximativ 100.000 de tone fiecare. Producția de c-DecaBDE a fost estimată la 
peste 1,1 milioane de tone până în 2005. În timp ce producția de POP c-PentaBDE și c-OctaBDE 
s-a încheiat în 2004, producția de decaBDE continuă.
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1.2.3 Utilizări ale POP-PBDE 
•	 Principalele sectoare de producție care au utilizat POP-PBDE sunt următoarele:

•	 Industria electrică și electronică;

•	 Industria transporturilor;

•	 Industria mobilei;

•	 Industria textilă și a covoarelor;

•	 Industrie de construcție;

•	 Industria de reciclare.

Transport
Sectorul transporturilor (mașini, autobuze, camioane, trenuri, avioane și nave) reprezintă un 
flux mare de materiale și mărfuri și, prin urmare, devine un flux mare de deșeuri.

O mare parte din utilizarea c-PentaBDE a fost în sectorul transporturilor, utilizarea majoră fiind 
tratarea spumelor PUR (scaune auto, tetiere, tavane auto, sisteme acustice etc.) și mai puțin 
în acoperirea textilă utilizată în scaunele auto. C-OctaBDE a fost, de asemenea, utilizat într-o 
oarecare măsură în piesele din plastic ale vehiculelor (volane, tablouri de bord, panouri pentru 
uși etc.).

Spuma PUR în sectorul transporturilor ar fi putut fi utilizată pentru aplicații precum scaune 
sau brațe/tetiere la o concentrație estimată de 0,5-1 % în greutate. De asemenea, a existat o 
anumită utilizare în sectorul transporturilor a polibutilenului tereftalat (PBT) pentru conectorii 
din vehicule.

HBB a fost folosit ca ignifug în sectorul transport în spuma PUR pentru tapițeria auto. Datorită 
producției mici și utilizării limitate, este probabil ca majoritatea materialelor care conțin HBB 
să fi fost eliminate cu zeci de ani în urmă. 

1.2.4  Utilizări anterioare ale c-PentaBDE
Se consideră că între 90% și 95% din utilizarea c-PentaBDE a fost pentru tratarea spumei 
poliuretanice (PUR). Aceste spume au fost utilizate în principal în automobile și tapițerie. 
Utilizări minore au inclus textile, plăci de circuite imprimate, spumă izolatoare, cabluri, benzi 
transportoare, lacuri și eventual uleiuri de foraj. S-a estimat că 85.000 de tone de c-PentaBDE 
au fost utilizate în total în Statele Unite ale Americii, iar 15.000 de tone în Europa. Este posibil 
să fi existat producție și utilizare în Asia, dar nu sunt disponibile date fiabile. 

O distribuție aproximativă a utilizării globale a c-PentaBDE este de 36% în transport, 60% în 
mobilier și circa 4% în alte articole.
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1.2.5 Utilizări actuale și anterioare ale c-decaBDE
C-decaBDE este un aditiv ignifug de uz general care este combinat fizic cu materialul în care este 
utilizat pentru a reduce inflamabilitatea și viteza cu care flăcările se propagă. Aplicațiile includ 
materiale plastice/polimeri/compozite, textile, adezivi, etanșanți, acoperiri și cerneluri. Principalele 
sectoare de utilizare ale c-decaBDE au fost plasticul și polimerii în EEE, transport, construcții și 
textile. De obicei, c-decaBDE este utilizat în materiale plastice/polimeri într-o concentrație de 
5-15% din greutate, deși în unele cazuri au fost raportate concentrații de până la 20%.

Din cauza restricțiilor privind utilizarea c-decaBDE în EEE pe piețe importante (de exemplu, 
Europa, China), multe companii mari au renunțat la c-decaBDE.

•	 În sectorul transporturilor, decaBDE a fost utilizat în părți din vehicule pentru 
următoarele utilizări finale:

•	 textil (acoperire);

•	 materiale plastice armate;

•	 sub capotă sau polimeri de bord;

•	 blocuri terminale /de siguranță;

•	 acoperirea cablului și a cablului cu amperaj mai mare (sârmă bujie);

•	 echipamente electrice si electronice.

1.2.6 POP-PBDE în deșeuri
Chiar dacă se consideră că POP-PBDE nu mai sunt produse, principala provocare pentru 
gestionarea lor este identificarea stocurilor și articolelor existente care conțin POP-PBDE și 
eliminarea deșeurilor acestora.

Principalele utilizări ale c-PentaBDE au fost în spuma PUR utilizată în sectorul transporturilor 
(de exemplu, mașini, autobuze, trenuri etc.). Prin urmare, reutilizarea și reciclarea acestor 
fluxuri majore de materiale ar trebui abordate în inventar.

Durata de viață a unui automobil este de 10 -12 ani, în timp ce autobuzele și trenurile ar putea 
avea o speranță de viață mai lungă. O parte considerabilă a mașinilor și a altor transporturi 
a fost și este încă exportată din țările puternic dezvoltate către țările în curs de dezvoltare și 
țările cu economii în tranziție, unde vehiculele sunt adesea folosite mult timp înainte de a se 
defecta în cele din urmă (piesele de schimb sunt, de asemenea, folosite în continuare). Prin 
urmare, o mare parte din flota de transport din 1970 până în 2004 (mașini, autobuze și posibil 
trenuri) care conține c-PentaBDE este încă în funcțiune astăzi și este utilizată probabil în țările 
în curs de dezvoltare, și va trebui identificată în ceea ce privește reutilizarea și reciclarea atunci 
când acestea vehiculele devin deșeuri. Prin urmare, este rezonabil să presupunem că sectorul 
transporturilor (mașini, camioane, autobuze, trenuri, nave și avioane) reprezintă cel mai mare 
stoc de c-PentaBDE în țările în curs de dezvoltare.
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Mobilă si saltele
Utilizarea c‐PentaBDE (și a altor substanțe ignifuge) în mobilier sau saltele depinde de 
standardele de inflamabilitate ale unei țări. Datorită standardelor de inflamabilitate pentru 
mobilierul din Statele Unite și Regatul Unit, acesta este adesea tratat cu inhibitori de flacără. 
Prin urmare, mobilierul și saltelele vechi (în special din instituții precum închisori, instalații 
militare, spitale sau hoteluri) în aceste regiuni/țări pot conține c-PentaBDE (și alți inhibitori de 
flacără).

Textile și cauciuc
C‐PentaBDE a fost utilizat în cantități mai mici pentru tratarea textilelor pentru acoperiri, 
perdele și textile cu destinație specială. Deși gradul de reciclare a textilelor care conțin POP-
PBDE este neclar, se poate presupune, în mod rezonabil, că este mic pentru materialele 
compozite, cum ar fi cele utilizate în transport. Poate exista o reciclare limitată a altor textile 
care conțin c-PentaBDE, dar este probabil ca numai cantități relativ mici de textile care conțin 
POP-PBDE să fie utilizate, deoarece aplicarea c-PentaBDE a încetat cu aproximativ un deceniu 
în urmă.

Plăci cu circuite imprimate /cablaje 
Utilizarea c-PentaBDE în plăcile de circuite imprimate/cablaje a fost eliminată treptat. Plăcile 
date sunt o componentă a DEEE care ajung în anumite țări în curs de dezvoltare, unde metalele 
sunt recuperate folosind metode care nu sunt conforme cu cerințele de protecție a mediului și 
sănătății, în special în sectorul neformal sau în topitorii simple. Astfel, acestea pot fi surse de 
emisii de POP-PBDE și dibenzo-p-dioxine polibromurate și dibenzofurani polibromurați (PBDD/
PBDF). 

EEE în uz, EEE de mâna a doua și deșeuri electronice 
Electronicele produse înainte de anul 2005 pot fi tratate cu c-OctaBDE. Principalele aparate 
sunt monitoarele CRT de la televizoare și computere, și echipamentele de încălzire. Cantități 
mari de EEE și DEEE au fost, și în unele cazuri, încă sunt exportate din țări/regiuni industriale 
(de exemplu, Statele Unite, Europa și Japonia) în țările în curs de dezvoltare pentru reutilizare 
sau reciclare. Tehnologiile neconforme de reciclare a DEEE din aceste țări conduc la expunerea 
reciclatorilor și a populației în general, precum și la contaminarea terenurilor. 

Materiale plastice din reciclarea DEEE și producerea articolelor din plastic reciclat
Reciclarea mecanică a plasticului pentru utilizarea ulterioară este puternic favorizată din 
perspectiva ierarhiei deșeurilor și a evaluării ciclului de viață. Cu toate acestea, atunci când 
materialele plastice sunt contaminate cu POP și alte materiale periculoase, trebuie acordată 
o atenție deosebită modului în care este respectată ierarhia deșeurilor. Reciclarea DEEE are 
ca rezultat o fracțiune de plastic tratat cu inhibitori de flacără, care poate conține POP-PBDE. 
O parte din plastic din DEEE ajunge în țări în curs de dezvoltare, cum ar fi China și India, unde 
este reciclat în articole noi. Studii recente au demonstrat că materialele plastice care conțin 
POP-PBDE și alți inhibitori au fost reciclate în articole pentru care nu este necesară tratarea 
cu inhibitori, inclusiv jucării pentru copii, căni de cafea, bunuri de uz casnic și casete video. 
Acest lucru denotă faptul că fluxul de materiale plastice care conțin POP-PBDE și alți inhibitori 
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de flacără pentru reciclare nu sunt bine controlate în unele regiuni și că materialele plastice 
care conțin POP-PBDE sunt amestecate cu polimeri netratați pentru producerea de articole 
cu utilizări finale sensibile. Prin urmare, în unele cazuri, utilizarea plasticului reciclat poate 
fi mult mai periculoasă decât utilizarea sa inițială (reciclarea din carcasa unei imprimante 
într-o jucărie care poate fi mestecată de un copil, de exemplu).

1.2.7 Terenuri potențial contaminate
Depozitele de deșeuri sunt destinația finală a multor materiale care conțin POP-PBDE datorită 
aplicării lor pe scară largă într-o multitudine de bunuri de larg consum și industriale. POP-
PBDE se pot elibera din deșeuri prin levigatul depozitului. Depozitele de deșeuri sunt create 
în toate orașele mari și pot fi potențial contaminate cu POP-PBDE. În plus, se știe că nămolul 
din stațiile de epurare a apelor uzate poate conține POP-PBDE, care poate fi apoi eliminat la 
depozitul de deșeuri sau aplicat pe terenurile agricole.

1.3  Hexabromociclododecanul

Hexabromociclododecanul (HBCD) este un ignifug bromurat utilizat ca aditiv în aplicații cu 
polimeri, oferind protecție împotriva incendiilor pe durata de viață a vehiculelor, clădirilor sau 
articolelor, precum și protecție în timpul depozitării. Principalele utilizări ale HBCD la nivel 
global sunt în spumă de polistiren expandat și extrudat, în timp ce utilizarea în aplicații textile 
și aparate electrice și electronice este mai mică.

În mai 2013, Conferința părților la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici 
persistenți (POP) a adăugat hexabromociclododecanul la anexa A, cu o derogare specifică 
pentru producția și utilizarea HBCD în polistirenul expandat (EPS) și polistirenul extrudat (XPS) 
pentru izolarea termică a clădirilor. Prin urmare, părțile trebuie să interzică și/sau să elimine 
producția de HBCD, cu excepția cazului în care notifică Secretariatul Convenției privind intenția 
de a solicita o scutire specifică, limitată în timp, pentru producerea și utilizarea EPS și XPS în 
clădiri, așa cum este prevăzut în anexa A la Convenție.

În scopul inventarierii, au fost elaborate ghiduri cu privire la inventarul HBCD, dar și cu privire 
la reciclarea și eliminarea articolelor și produselor care conțin HBCD, precum și alte orientări 
tehnice, pentru a oferi îndrumări părților cu privire la modul optim de gestionare a materialelor 
care conțin acest produc chimic (http://www.pops.int/Implementation/IndustrialPOPs/HBCD/
Guidance/tabid/7412/Default.aspx).

1.3.1  Caracteristicile HBCD
Hexabromociclododecanul are o structură ciclică cu atomi de Br atașați (vezi Tabelul 2). Ca 
ignifug bromurat disponibil comercial, HBCD este lipofil, cu solubilitate scăzută în apă și o 
afinitate ridicată pentru particule. Formula moleculară a compusului este Ci2 Hi8 Br 6 și greutatea 
sa moleculară este de 641 g/mol. Pentru utilizări comerciale, HBCD are de obicei trei 



15

stereoizomeri, care constau din 70-95% y-HBCD și 3-30% de α - și β -HBCD, în timp ce, teoretic, 
s-ar putea forma 16 stereoizomeri.

Tabelul 2. Informații de bază despre HBCD 

Proprietăți chimice Caracteristicile chimice

Denumire chimică (IUPAC) Hexabromociclododecan

Denumire de identificare 
(număr CAS, număr EC)

Nr. CAS 25637-99-4 , 1,2,5,6,9,10 -hexabromociclododecan (Nr CAS: 
3194-55-6) și principalii săi diastereoizomeri : 
alfa -hexabromociclododecan (Nr CAS: 134237-50-6) ; 
beta - hexabromociclododecan (Nr CAS: 134237-51-7); 
gama- hexabromociclododecan (Nr CAS: 134237-52-8).
Număr CE: 247-148-4

Formula și structura molecula-
ră (generale) și greutatea 
moleculară:

C12H18Br6 (641,7 g/ mol )

Denumirea diastereoizomerilor 
majori
Identificați

alfa - hexabromociclododecan (nr. CAS 134237-50-6)
beta- hexabromociclododecan (nr. CAS 134237-51-7)
gama- hexabromociclododecan (nr. CAS 134237-52-8)

Denumire comercială: Ciclododecan , hexabrom; HBCD; Bromkal 73-6CD; Nikkafainon CG 1; 
Pyroguard F 800; Pyroguard SR 103; Pyroguard SR 103A; Pyrovatex 3887; 
Great Lakes CD-75P™; Marile Lacuri CD-75; Great Lakes CD75XF; Great Lakes 
CD75PC (compactat); Dead Sea Brom Group Ground FR 1206 I-LM; Standardul 
grupului de brom din Marea Moartă FR 1206 I-LM; Grupul de brom din Marea 
Moartă Compactat FR 1206 I-CM.

Densitate 2,24 g/cm3 până la 2,38 g/ cm3

Auto inflamabilitate Se descompune la >190 °C

Presiunea vaporilor 6,3-10-5 Pa (21 °C)

1.3.2  Producția de HBCD
HBCD a început să fie comercializat la nivel mondial la sfârșitul anilor 1960 și este încă produs 
pentru a fi utilizat în EPS și XPS în izolarea clădirilor. Se producea în principal în China, Uniunea 
Europeană și Statele Unite ale Americii. Producția totală de HBCD a fost estimată la aproximativ 
31.000 de tone în 2011, din care aproximativ 13.000 de tone au fost produse în țările UE și în 
Statele Unite și 18.000 de tone în China. Pentru comparație, în anul 2001 cererea de HBCD a 
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fost de 9.500-16.500 de tone în Europa, 3.900 de tone în Asia și 2.800 de tone în America de 
Nord și de Sud.

Deoarece HBCD a fost eliminat treptat în sectorul textil din cauza obligațiilor în temeiul 
Convenției și există deja alternative disponibile pentru HBCD în EPS și XPS, se poate presupune 
ca viitoarele volume de producție și utilizare să scadă.

1.3.3  Utilizări ale HBCD
HBCD este utilizat ca aditiv ignifug pentru a reduce flamabilitatea polimerilor și textilelor 
inflamabile din clădiri, vehicule sau echipamente electrice și electronice (EEE). Principalele 
utilizări ale HBCD la nivel global sunt în spumele de polistiren expandat și extrudat, iar utilizarea 
în aplicații textile și aparate electrice și electronice este mai mică. HBCD se află pe piața 
mondială din anii 1960. Utilizarea mai largă a HBCD în plăcile izolatoare de polistiren a început 
în anii 1980.

Aplicația principală (90%) a HBCD este în spuma de polistiren din plăcile izolatoare, care sunt 
utilizate pe scară largă în construcții. Plăcile izolatoare cu HBCD pot fi găsite și în vehicule, 
precum și în terasamentele rutiere și feroviare. Aceste spume de polistiren există în două 
forme, ca spumă de polistiren expandat (EPS) și spumă de polistiren extrudat (XPS), cu 
concentrații de HBCD variind de la 0,5% la 2,5%. Fabricarea EPS, XPS și HIPS implică procese de 
polimerizare și extrudare în care HBCD este adăugat în proces în calitate de aditiv.

HBCD este folosit în EPS în pernele pentru alăptare și sacii folosiți ca fotolii. Utilizarea HBCD în 
EPS în materialele pentru ambalaj este considerată minoră. Cu toate acestea, o examinare a 
EPS, inclusiv a materialelor de ambalaj în Coreea de Sud, a arătat că unele materiale de ambalaj 
erau tratate cu HBCD sau conțin EPS/XPS reciclat.

În baza datelor UE, se presupune că HBCD nu este utilizat în ambalajele alimentare. Cu toate 
acestea, într-un studiu al materialelor de polistiren care vin în contact cu alimentele, HBCD a 
fost descoperit și în cutiile de gheață și tavele pentru pește, HBCD a fost detectat la niveluri 
scăzute și în geamandurile de apă, ceea ce indică, de asemenea, că au fost fabricate din EPS 
reciclat.

A doua cea mai importantă aplicație este în dispersia de polimeri pe bumbac sau bumbac 
amestecat cu amestecuri sintetice, în stratul posterior al textilelor unde HBCD poate fi prezent 
în concentrații cuprinse între 2,2 - 4,3%. Acoperirea textilelor se realizează prin adăugarea ca o 
peliculă subțire unei dispersii care conține un polimer cu HBCD, printre alți aditivi. Textilele 
tratate sunt utilizate în principal în țesăturile de tapițerie, cum ar fi tapițeria mobilierului 
rezidențial și comercial și tapițeria scaunelor pentru vehicule, draperii și acoperiri de pereți, 
textile de interior (jaluzele) și textile de interior pentru automobile.

O altă aplicație minoră a HBCD este în polistirenul cu rezistența mare la  impact (HIPS).HIPS 
care conține HBCD este utilizat în aparatele electrice și electronice, cum ar fi în carcasele 
echipamentelor audio-vizuale, căptușeala frigiderelor, precum și cutiile de distribuție a liniilor 
electrice și în cablaje. HBCD poate fi adăugat și în lianți, adezivi și vopsele de latex.
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Concentrațiile la care este utilizat HBCD depind de polimerul cu care este utilizat și de cerințele 
de siguranță incendiară pe care trebuie să le îndeplinească produsul, rezultând diferențe 
regionale în utilizare. În UE, utilizarea principală a fost în XPS și EPS, iar utilizările în HIPS și în 
textile sunt estimate la cîte 2%. În Japonia, 80% din consumul de HBCD a fost în plăci izolatoare 
(inclusiv tatami) și 20% în textile.

1.3.4  Stocuri de HBCD, reciclare și flux de deșeuri
Datorită duratei lungi de viață a produselor în care a fost utilizat HBCD, stocurile și gestionarea 
deșeurilor reprezintă o sursă potențială tot mai mare de emisii de HBCD în mediu. Planificarea 
stocurilor curente în uz și acțiunile adecvate față de fluxurile viitoare de deșeuri vor fi esențiale 
pentru a elimina, reduce și controla încărcătura de mediu cu HBCD din activitățile de gestionare 
a deșeurilor.

Odată ce clădirile care conțin izolator de polistiren EPS/XPS sunt demolate sau articolele care 
conțin textile tratate cu HBCD (de exemplu, vehicule, mobilier), precum și deșeurile de plastic 
de la electronice, și altele sunt aruncate, acestea devin deșeuri. De asemenea, sunt deșeuri 
reziduurile generate în timpul proceselor de producție/utilizare a HBCD. Acestea ar putea 
include, de asemenea, nămolul care conține HBCD generat de epurarea apelor uzate și, prin 
urmare, poate deveni și o sursă de deșeuri care conțin HBCD. Cu toate acestea, nivelurile de 
HBCD în nămolurile de epurare municipale, fără impactul industriilor producătoare sau care 
utilizează HBCD, ar putea fi relativ scăzut.

Deșeurile care conțin HBCD includ deșeuri de producție, plăci izolatoare, deșeuri de construcții 
și renovare și deșeuri din alte aplicații, cum ar fi DEEE, materialele textile și vehicule. Plăcile 
termoizolante reprezintă majoritatea deșeurilor care conțin HBCD, în special pentru acele țări 
care folosesc izolație pentru case. Durata de viață a izolației din spuma de polistiren în clădiri 
este raportată a fi de 30 - 50 de ani și ar putea depăși 100 de ani. Utilizarea HBCD în plăcile 
izolatoare a crescut în anii 1980, așa că este probabil ca emisiile din materialele reziduale EPS/
XPS să fie mai semnificative în viitor; în special începând cu anul 2025, când un număr tot mai 
mare de clădiri care conțin HBCD vor fi renovate sau demolate. Cea mai mare parte din acest 
material va ajunge la depozitul de deșeuri sau la incinerare, iar o parte - reciclată. Articolul 6 
alineatul (1) al Convenției impune părților să ia măsuri adecvate pentru ca astfel de deșeuri să 
fie eliminate în așa fel încât conținutul de poluanți organici persistenți să fie distrus, transformat 
ireversibil sau eliminat în alt mod într-un mod durabil. O opțiune de reciclare a polimerului ar 
putea fi separarea HBCD de polimer. 

Expunerea lucrătorilor la HBCD a fost documentată într-o fabrică industrială care produce 
polistiren expandabil EPS și taie spuma EPS. 

În ceea ce privește expunerea umană, trebuie de ținut cont de efectele acestuia în momentul 
în care devin deșeuri. De exemplu, vor exista unele emisii de HBCD în praf atunci când clădirile 
cu plăci izolatoare ignifuge vor fi demolate. În țările în curs de dezvoltare, aparatele electrice și 
electronice care conțin HBCD și alte substanțe toxice sunt adesea reciclate în condiții care pot 
genera emisii de HBCD și alți poluanți în mediu și, ceea ce poate duce la contaminarea 
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terenurilor cu posibilă expunere a oamenilor. În plus, depozitele de deșeuri și arderea în aer 
liber ar fi o metodă de gestionare a deșeurilor de articole cu HBCD, inclusiv deșeurile electronice. 
Deșeurile solide cu conținut de HBCD pot fi materialele reziduale generate în timpul 
operațiunilor de prelucrare sau mărunțire cu emisii relevante de particule. Particulele pot fi, de 
asemenea, emise prin uzura produselor finite și prin eliminarea produselor atunci cînd acestea 
devin deșeuri. Produsele și materialele din depozitele de deșeuri vor fi supuse intemperiilor, 
eliberând particulele de HBCD prin levigare în sol și sedimente și, într-o măsură mai mică, în 
apă și aer. Există puține informații cu privire la cantitățile de HBCD din levigatele depozitelor de 
deșeuri. Prezența agenților tensioactivi poate conduce la emisii mai sporite de POP, altfel puțin 
solubile în apă. În cazul incinerări, emisiile de HBCD și produse secundare, cum ar fi 
polibromurate dibenzo -p-dioxinele și dibenzofuranii (PBDD/PBDF) sunt scăzute pentru 
incineratoarele de ultimă generație, dar ar putea fi sporite pentru alte incineratoare și arderea 
în aer liber.

1.3.5 Terenuri potențial contaminate cu HBCD
Toate terenurile unde a fost produs sau utilizat HBCD, pentru oricare dintre activitățile 
prezentate în secțiunile de mai sus, ar putea fi potențial contaminate cu HBCD. Pentru unele 
producții de HBCD și, de asemenea, pentru operațiunile industriale care utilizează HBCD, a fost 
documentată o astfel de contaminare. De asemenea, depozitele de deșeuri în care au fost 
depozitate deșeuri care conțin HBCD pot fi luate în considerare în mod similar cu emisiile 
aferente în levigat. Există puține informații cu privire la cantitățile de HBCD din levigatul 
depozitelor de deșeuri. 

1.4 Obiectivele Inventarului 

Inventarul național al POP-PBDE oferă informații necesare pentru luarea deciziilor legate 
de gestionarea POP în conformitate cu Convenția de la Stockholm. Mai precis, un astfel de 
inventar poate servi la:

•	 Stabilirea măsurilor în planurile naționale de acțiuni, în special identificarea 
sectoarelor economice care ar trebui prioritizate și tipul de acțiuni necesare pentru 
acele sectoare;

•	 Identificarea necesității înregistrării pentru scutiri specifice;

•	 Evaluarea conformității cu cerințele Convenției a utilizării, producției, gestionării 
deșeurilor și substanțelor chimice și a deșeurilor la nivel național;

•	 Identificarea priorităților și domeniilor pentru solicitarea suportului financiar sau 
tehnic;

•	 Stabilirea liniei de bază a țării și cuantificarea progresului în eliminarea POP-PBDE;

•	 Raportarea la Convenția de la Stockholm cu privire la progresele înregistrate în 
eliminarea POP-PBDE.
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Informațiile obținute prin intermediul inventarului ar putea include următoarele:

•	 Utilizarea/producția anterioară și actuală a POP-PBDE la nivel național;

•	 Prezența produselor și articolelor care conțin POP-PBDE pe piața de consum;

•	 Fluxurile de produse și articole care conțin POP-PBDE;

•	 Prezența produselor și articolelor care conțin POP-PBDE în fluxurile de deșeuri 
reciclate;

•	 Practici de eliminare a produselor și articolelor care conțin POP-PBDE atunci când 
acestea devin deșeuri;

•	 Stocurile de produse chimice;

•	 Terenuri potențial contaminate.

Informațiile colectate despre cele de mai sus vor oferi o înțelegere mai largă a surselor de 
POP-PBDE, a impactului acestora și a riscurilor pe care le prezintă pentru sănătate și mediu.

Informațiile obținute despre HBCD într-un inventar pot include următoarele:

•	 Utilizarea/producția anterioară și actuală a HBCD la nivel național;

•	 Stocurile de articole cu HBCD;

•	 Prezența produselor și articolelor care conțin HBCD pe piața de consum;

•	 Fluxuri (import/export) de produse și articole care conțin HBCD;

•	 Practici de eliminare a produselor și articolelor care conțin HBCD atunci când acestea 
devin deșeuri;

•	 Utilizarea alternativelor la HBCD ;

•	 Terenuri potențial contaminate.
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Inventarul POP-BPDE  
în sectorul  
transporturilor 

2.1  Introducere 

Inventarierea POP-PBDE din sectorul transport a fost realizată pentru prima dată în Republica 
Moldova în anul 2020. Metodologia utilizată pentru estimarea cantității de POP-PBDE în 
sectorul Transport este disponibilă în Ghidul privind pregătirea inventarelor (PBDE) enumerați 
în conformitate cu Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (http://chm.
pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/GuidancefortheinventoryofPBDEs/tabid/3171/Default.
aspx). În plus, estimarea cantității de Deca-BDE conținută în vehicule a fost realizată pe baza 
metodologiei oferite de echipa de proiect autorului raportului. 

Pentru compilarea datelor POP-PBDE din sectorul transporturilor s-a efectuat evaluarea și 
inventarierea vehiculelor (fabricate până la sfârșitul anului 2004, iar cele fabricate în 2005 - 
2017 pentru estimarea Deca-BDE) pentru următoarele etape ale ciclului de viață: 1) importul 
de vehicule în 2019 și 2020; 2) vehiculele aflate în uz curent în 2019 și 2020; 3) vehiculele scoase 
din uz (VSU sau radiate) în anul de inventar 2019 și 2020; și 4) numărul total de vehicule scoase 
până în anul 2020.

Cantitatea de vehicule potențial afectate de POP-PBDE, inclusiv DecaBDE, în Republica Moldova 
a fost determinată pe baza datelor statistice furnizate de Agenția Serviciilor Publice privind 
numărul de vehicule importate, înmatriculate și radiate din Registrul de stat al transportului 
(RST), care au fost produse/fabricate între 1975 – 2005 și între 2005-2017 la situația din anul 
2019 și 2020.

2
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2.2 Estimarea POP-PBDE

2.2.1 Colectarea datelor
Ghidul general privind dezvoltarea inventarelor POP propune o abordare pe niveluri 
pentru colectarea datelor pentru inventar. Fiecare nivel reprezintă un nivel de complexitate 
metodologică. La pregătirea acestui inventar inițial al POP-PBDE în sectorul transport, s-a 
optat pentru abordarea de nivelul 2. 

Datele care trebuie colectate pentru evaluare includ:

1. Numărul de vehicule înmatriculate/ în uz în țară, inclusiv:

•	 Anul fabricației (pentru estimarea ponderii vehiculelor fabricate din 1975 până în 
2004);

•	 Distribuția procentuală aproximativă a regiunilor din care au fost importate 
vehiculele;

Dacă aceste informații nu sunt disponibile, acestea trebuie estimate prin extrapolarea datelor 
statistice disponibile și prin estimările experților.

2. Numărul de vehicule importate (și exportate) și de vehicule produse în țară, inclusiv 
datele disponibile de la:

•	 Statistici internaționale privind comerțul cu vehicule;

•	 Statistici naționale de import (și export) de la autoritățile vamale;

•	 Informații de la importatori (și exportator) sau comercianții cu amănuntul.

3. Numărul de vehicule scoase din uz (radiate sau vehicule scoase din uz - VSU) până în 
anul de inventar (având în vedere proporția produsă între 1975 și 2004):

•	 Aceste informații ar putea fi derivate din statisticile de radiere a vehiculelor, statistici 
compilate privind vehiculele scoase din uz sau pe baza duratei medii (estimate) de 
viață.

4. Informații disponibile despre practicile actuale și trecute de gestionare a deșeurilor de 
vehicule:

•	 Aceste informații sunt necesare, în special, pentru fracția de polimer. Informațiile 
pot fi disponibile de la ministerele care lucrează în domeniul transporturilor sau 
gestionării deșeurilor (Ministerul mediului, transporturilor, industriei etc.) sau alte 
surse.

5. Practicile de reciclare a materialelor polimerice rezultate din procesul de tratare a 
deșeurilor de vehicule:

•	 Aceste informații ar include materialele plastice (panouri de bord, bare de protecție 
etc.) și spume PUR (scaunele și tetierele/cotierele etc.).
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Factorii necesari pentru calculul cantității totale de POP-PBDE sunt:

•	 Cantitatea de POP-PBDE în vehicule.

•	 Diferențele regionale de utilizare a POP-PBDE în vehicule și factorii care să țină cont 
de diferențele regionale;

•	 Originea producătorilor de vehicule (SUA sau alte regiuni ale lumii);

•	 Numărul vehicule potențial afectate de POP-PBDE în diferitele etape ale ciclului de 
viață: import, utilizare, scoatere din uz (fabricate între 1975 și 2004).

Originea producătorilor de vehicule (SUA sau alte regiuni ale lumii) în Republica Moldova

Originea producătorilor de vehicule înmatriculate în Republica Moldova (RM) a fost dedusă pe 
baza datelor disponibile din Registrul de stat al transportului. Aceste date au inclus mărci de 
vehicule înmatriculate în țară până în anul 2015 care au fost fabricate până în anul 2004. Au fost 
selectați producători de mărci de vehicule din SUA și a fost calculată ponderea aproximativă 
a vehiculelor originare din SUA. Ponderea estimată a vehiculelor originare din SUA importate 
în Republica Moldova a fost estimată la aproximativ 5%. Prin urmare, 95% dintre vehicule au 
fost atribuite altor regiuni ale lumii. Totodată, se estimează că autobuzele originare din SUA 
nu au fost importate în țara noastră. Prin urmare, 100% dintre autobuze au fost atribuite altor 
regiuni ale lumii.

Numărul de vehicule afectate de POP-PBDE în diferitele etape ale ciclului de viață în Republica 
Moldova
Doar o parte din automobilele produse între 1975 și 2005 la nivel mondial au fost tratate cu 
c-PentaBDE. Se estimează că aproximativ 37% din producția de aproximativ 100.000 de tone 
de c-PentaBDE (aproximativ 37.000 de tone) a fost utilizată în sectorul transporturilor. Având 
în vedere 160 g de c-PentaBDE/mașină, la nivel global ar fi putut fi afectate 230 de milioane de 
mașini care conțin în total 3,7 milioane de tone de spumă PUR tratată cu c-PentaBDE.

Pentru compilarea datelor POP-PBDE din sectorul transporturilor în evaluarea și inventarierea 
vehiculelor, fabricate până la sfârșitul anului 2004, pentru estimarea c-pentaBDE și c-decaBDE 
și fabricate în 2005 -2017 pentru estimarea c-decaBDE, au fost analizate următoarele etape ale 
ciclului de viață (vezi Figura 2):

•	 Importul de vehicule. Aceste date oferă informații despre cât de mult POP-PBDE 
intră în țară prin această cale în anul de inventar.

•	 Vehiculele aflate în uz în prezent. Acesta este stocul principal de POP-PBDE care 
urmează să fie gestionat în viitor din acest sector;

•	 Vehiculele scoase din uz în anul de inventar (radiate din RST) și care devin deșeuri. 
Datele privind vehiculele scoase din uz ar putea fi utilizate pentru planificarea 
gestionării adecvate a deșeurilor și a resurselor;

•	 Cantitatea de materiale care conțin POP-PBDE eliminate în trecut din sectorul 
transporturilor.
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Polimerii din vehiculele scoase din uz nu sunt reciclați în Republica Moldova, prin urmare 
inventarul cantității de polimeri care conțin POP-PBDE care ar putea fi reciclați din vehiculele 
scoase din uz nu a fost realizat în cadrul acestui inventar.

Datele de activitate colectate la nivel național includ următoarele(a se vedea tabelele 3 și 4):

•	 Date statistice din Registrul de stat al transportului privind numărul de vehicule, 
fabricate în perioada 1975 – 2004 și 2005 - 2017, importate pe teritoriul RM până în 
anul de inventar 2019 și 2020;

•	 Date statistice din Registrul de stat al transportului privind numărul de vehicule, 
fabricate în perioada 1975 – 2004 și 2005 - 2017, înmatriculate (vehicule în uz) pe 
teritoriul RM până în anul de inventar 2019 și 2020;

•	 Date statistice privind numărul de vehicule, fabricate în perioada 1975-2004 și 2005-
2017, radiate (scoase din uz) din Registrul de stat al transportului până în anul de 
inventar 2019 și 2020.

Figura 2: Fluxul de materiale din sectorul transporturilor și etapele ciclului de viață pentru 
inventarele POP-PBDE

Tabelul 3: Numărul de vehicule, fabricate între 1975- 2004 și 2005-2017, importate, 
înmatriculate (vehicule în uz) și radiate (VSU) pe teritoriul RM înainte de anul 2020, unități

Anii de fabricație a 
vehiculului

Numărul total de vehicule 
importate înainte de 2020

Numărul total de vehicule 
înmatriculate (în uz) înainte 

de 2020

Numărul total de vehicule 
radiate înainte de 2020

1975-2004 440.812 976.132 34.208

2005-2017 300.106 293.325 2.408

Sursa: Registrul de stat al transportului al RM, Agentia Servicii Publice
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Tabelul 4: Numărul de vehicule, fabricate între 1975- 2004 și 2005- 2017, importate, 
înmatriculate (vehicule în circulație) și radiate (VSU) pe teritoriul RM în anii 2019 și 2020, unități 

Anii de 
fabricație a 
vehiculului

Numărul total 
de vehicule 
importate  
în 2019

Numărul total 
de vehicule 

înmatriculate 
(în uz)  
în 2019

Numărul total 
de vehicule 

radiate  
în 2019

Numărul total 
de vehicule 
importate  
în 2020

Numărul total 
de vehicule 

înmatriculate 
(în uz) în 

2020

Numărul total 
de vehicule 

radiate  
în 2020

1975-2004 2470 663646 2027 2010 664388 1654

2005-2017 34284 332770 345 31020 363120 231

Sursa: Registrul de stat al transportului al RM, Agenția Servicii Publice

În baza acestor date privind vehiculele aflate în diferite etape ale ciclului de viață, a fost 
estimată cantitatea de POP-PBDE pentru fiecare etapă, în baza formulelor de calcul descrise 
în secțiunea de mai jos.

2.2.2 Metodologia de calcul 
Pentru a calcula cantitatea de POP-PBDE din vehicule sunt necesare informații despre anul 
de fabricație a vehiculelor (diferențierea între vehiculele fabricate 1975-2004 și 2005-2017) 
importate, în uz (înregistrate) și scoase din uz.

În baza datelor obținute în diferite instalații de valorificare a VSU, conținutul mediu de POP 
PBDE în anumite automobile este după cum urmează:

•	 80 g decaBDE pentru vehiculele produse înainte de anul 2005 în toate regiunile, 
cu excepția SUA, unde se presupune o utilizare sporită a c-PentaBDE de 40 g de 
decaBDE și 40 g de c-PentaBDE în medie pe mașină (Pentru SUA se presupune un 
conținut mediu de 40 g decaBDE și 40 g c-PentaBDE în vehicule înainte de 2005);

•	 20 g decaBDE pentru vehiculele produse din anul 2005 până în 2017;

•	 0 g decaBDE/PBDE pentru vehiculele produse din anul 2017 pînă în prezent, în cazul 
în care nu este solicitată nici o scutire pentru decaBDE.

 Următoarea formulă a fost utilizată pentru a estima cantitatea de PBDE din vehicule:

PBDE total în vehicule (import/în uz/VSU) = Vehicule (1975 - 2004) x 80 g decaBDE3 + Vehicule (2005-2017) x 20 g
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Calculul polimerului și al spumei impactate de POP BPDE

MpolimerBDE = (Numărul de mașini(import/în uz/VSU) x 0,160 t (greutatea medie a polimerului într-o mașină) +  

+ Numărul de autobuze(importat/în utilizare/VSU) x 1 t (greutatea medie a polimer într-un autobuz)

MfoamBDE = (Numărul de mașini(import/în uz/VSU) x 0,025 t (greutatea medie a polimerului într-o mașină) + 

+ Numărul de autobuze(import/în utilizare/VSU) x 0,060 t (greutatea medie a polimer într-un autobuz)

2.2.3 Calculul POP-PBDE

Calculul c-pentaBDE și decaBDE în vehiculele în uz
Vehiculele aflate în uz reprezintă un stoc major de POP-PBDE și sunt importante pentru 
planificarea gestionării deșeurilor din sectorul transporturilor. Aceste vehicule sunt în mod 
normal înmatriculate, iar datele includ anul de fabricație.

Tabelul 5: Cantitatea de POP-PBDE în vehiculele aflate în uz curent în anul de inventar 2019 și 
2020, nivelul 2

2019

Număr de vehicule  
(fabricate între 1975 - 2004)

Conținut de BDE per 
mașină BDE total, kg

total 1530165

alte regiuni, cu excepția SUA 1453657 80 g decaBDE 116292,5

SUA 76508 40 g decaBDE 3060,33

  40 g c-PentaBDE 3060,33

  Număr de vehicule (2005-2017)

total 1300640 20 g decaBDE 26012,8

Total 2830805 Suma c-decaBDE 145365,670

  Suma c-PentaBDE 3060,33

2020

Număr de vehicule  
(fabricate între 1975 - 2004)

Conținut de BDE per 
mașină BDE total, kg

total 2197322

alte regiuni, cu excepția SUA 2087456 80 g decaBDE 166996,5

SUA 109866 40 g decaBDE 4394,644

  40 g c-PentaBDE 4394,644

  Număr de vehicule (2005-2017)

total 1694455 20 g decaBDE 33889,1

 Total 3891777 Suma c-decaBDE 205280,216

  Suma c-PentaBDE 4394,644
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Calculul c-pentaBDE și decaBDE în vehiculele importate
Importul de mașini uzate, autobuze, camioane și alte mijloace de transport poate fi o sursă 
majoră și continuă de POP-PBDE, în special pentru țările cu venituri mici și medii, și prin 
urmare, trebuie cuantificat. În Republica Moldova vehiculele nu sunt exportate, de aceea nu se 
fac calcule pentru această categorie.

Tabelul 6: Cantitatea de POP-PBDE în vehiculele importate în anul de inventar 2019 și 2020

2019

Număr de vehicule  
(fabricate între 1975 - 2004)

Conținut de BDE per 
mașină BDE total, kg

total 2470

alte regiuni, cu excepția SUA 2347 80 g decaBDE 187,7

SUA 124 40 g decaBDE 4,94

  40 g c-PentaBDE 4,94

  Număr de vehicule (2005-2017)

total 34284 20 g decaBDE 685,7

 Total 36754 Suma c-decaBDE 878,3

  Suma c-PentaBDE 4,94

2020

Număr de vehicule  
(fabricate între 1975 - 2004)

Conținut de BDE per 
mașină BDE total, kg

total 2010

alte regiuni, cu excepția SUA 1910 80 g decaBDE 152,8

SUA 101 40 g decaBDE 4,02

  40 g c-PentaBDE 4,02

  Număr de vehicule (2005-2017)

total 31020 20 g decaBDE 620,4

 Total 33030 Suma c-decaBDE 777,2

  Suma c-PentaBDE 4,02
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Calculul c-pentaBDE și decaBDE în vehiculele scoase din uz (VSU)

Tabelul 7: Cantitatea de POP-PBDE în vehiculele scoase din uz în anul de inventar 2019 și 2020

2019

Număr de vehicule  
(fabricate între 1975 - 2004)

Conținut de BDE per 
mașină BDE total, kg

total 2027

alte regiuni, cu excepția SUA 1926 80 g decaBDE 154.1

STATELE UNITE ALE 
AMERICII 101 40 g decaBDE 4,054

  40 g c-PentaBDE 4,054

  Număr de vehicule (2005-2017)

total 345 20 g decaBDE 6,9

 Total 2372 Suma c-decaBDE 165,0

  Suma c-PentaBDE 4,054

2020

Număr de vehicule  
(fabricate între 1975 - 2004)

Conținut de BDE per 
mașină BDE total, kg

total 1654

alte regiuni, cu excepția SUA 1571 80 g decaBDE 125,7

STATELE UNITE ALE 
AMERICII 83 40 g decaBDE 71,724

  40 g c-PentaBDE 71.724

  Număr de vehicule (2005-2017)

total 231 20 g decaBDE 52,8

 Total 1885 Suma c-decaBDE 2850,0

  Suma c-PentaBDE 71,724

Calculul c-pentaBDE și decaBDE în componentele vehiculelor scoase din uz (VSU) până în 2020
În majoritatea țărilor, componentele rezultate din tratarea VSU care conțin POP-PBDE 
(reziduurile de tocător auto (ASR) sau scaunele și alte părți din polimer) au fost și sunt în 
principal abandonate la depozite sau gropile de deșeuri. Inventarierea POP-PBDE (și altor 
poluanți prezenți în aceste fracțiuni ale VSU) ar putea ridica problema acestor depozite cu 
componente cu POP-PBDE, deoarece acestea pot fi considerate surse de poluare secundară 
sau, în funcție de amploarea depozitului, acele terenuri ar putea fi considerate contaminate.

Pentru calcul, trebuie inventariată cantitatea totală de materiale care conțin POP-PBDE rezultate 
din vehiculele scoase din uz eliminate la depozitele de deșeuri din 1980 până în anul de inventar 
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curent 2020. Datele privind numărul de VSU care conțin materiale cu POP-PBDE au fost derivate din 
numărul de vehicule care au fost radiate până în anul 2020 (a se vedea Tabelul 3 și 4 de mai sus).

Tabelul 8: Cantitatea de POP-PBDE din componentele VSU eliminate până în anul de inventar 
2020

2020

Număr de vehicule  
(fabricate între 1975 - 2004)

Conținut de BDE per 
mașină BDE total, kg

total 35862

alte regiuni, cu excepția SUA 34069 80 g decaBDE 2725,5

SUA 1793 40 g decaBDE 71,724

40 g c-PentaBDE 71,724

Număr de vehicule (2005-2017)

total 2639 20 g decaBDE 52,8

Total 38501 Suma c-decaBDE 2850,0

Suma c-PentaBDE 71,724

2.2.4  Estimarea spumei PUR care conțin POP-PBDE rezultate  
          din tratarea VSU (reciclare, ardere în aer liber și eliminare)
Fracțiile de polimer (atât spumă PUR, cât și materiale plastice) din VSU pot fi tratate prin 
eliminare, reciclare și/sau tratare termică. Convenția de la Stockholm are o derogare specifică 
pentru reciclarea POP-PBDE și, prin urmare, este important să fie estimată cantitatea de POP-
PBDE în materiile tratate în sectorul transporturilor.

Reciclarea spumei PUR și a plasticului din VSU ar putea fi efectuată de companii specializate 
sau de sectorul informal. În trecut, majoritatea polimerilor proveniți din transport erau gestio-
nați prin eliminare, în viitor se preconizează o creștere a reciclării în acest sector.

Nu există informații disponibile cu privire la activitățile de reciclare a spumei poliuretanice 
și a plasticului din vehicule în Republica Moldova. Din acest motiv, nu a fost efectuată nicio 
estimare a POP-PBDE în fracțiile de polimer reciclat în cadrul acestui inventar.

De remarcat că o mare parte a populației din Republica Moldova își păstrează VSU în curți 
sau de-a lungul drumurilor, fără a le preda spre tratare. De aceea, materialele care ar putea fi 
afectate de POP-PBDE de la aceste VSU nu ajung nici la gropile de gunoi sau la depozitele de 
deșeuri, ci sunt conservate temporar în interiorul vehiculelor. 

Pe baza informațiilor compilate în Inventarul Național de Mercur al RM din 2015, în țară ar 
putea fi dezasamblate anual circa 2000 de VSU pentru recuperarea componentelor metalice. 
Piesele metalice din aceste vehicule sunt colectate și transportate de compania „Metal Feros” la 
Fabrica Metalurgică Rybnitsa din regiunea ATULBD. Soarta spumei PUR sau a componentelor 
din plastic ale diferitelor componente ale vehiculului nu este cunoscută în acest moment. Se 
presupune că acest tip de materiale sunt cel mai frecvent abandonate.
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Nu se cunosc informații privind tratarea prin incinerare și alte procese termice a materialelor 
care conțin c-pentaBDE în Republica Moldova. Deoarece arderea în aer liber în depozite 
este prezentă în țară, se poate presupune că, într-o anumită măsură, arderea în aer liber a 
materialelor care conțin c-pentaBDE din sectorul transporturilor, cum ar fi spuma PUR, poate 
avea loc, însă este dificil de estimat cantitățile necesare.

Conținutul mediu de c-pentaBDE în spuma PUR în sectorul transporturilor pentru aplicații 
precum scaune sau brațe/tetiere constituie circa 0,5-1 % în greutate. Având în vedere o utilizare 
medie de 1% de c-PentaBDE din greutate în spuma PUR din transport, în calcule a fost utilizat 
un factor de conversie de 1 tonă spumă PUR la 1 kg de POP-PBDE. De asemenea, pe baza 
acestor date se estimează că în medie 160 kg de spumă PUR sunt prezente într-o mașină/
camion și 1000 kg într-un autobuz. Tabelul de mai jos a prezentat calculul greutății polimerului.

Tabelul 9. Greutatea polimerului și a spumei impactate de POP-PBDE

Polimer, tone Spumă, tone

  în uz în 2019  

total vehicule în uz 2830805 460062 71,067

mașini 2822313 451570,0136 70,55781

autobuze 8492 8492,415 0,50954

  importat în 2019  

total vehicule importate 36754   0,923

mașini 36644 5862,99808 0,91609

autobuze 110 110,262 0,00662

  VSU în 2019  

total de deșeuri vehicule 2372   0,060

mașini 2353 376,48 0,05883

autobuze 19 19 0,00114

  în uz în 2020  

total vehicule în uz 3891777 632492 97.703

mașini 3880102 620816,267 97,00254

autobuze 11675 11675,331 0,70052

  importat în 2020  

total vehicule importate 33030   0,829

mașini 32931 5268,9456 0,82327

autobuze 99 99,09 0,00595
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  VSU în 2020  

total de deșeuri vehicule 1885   0,047

mașini 1879 300,70 0,04698

autobuze 6 6 0,00034

Stoc de deșeuri în 2020

total de vehicule stocate 38501 6257 0,967

mașini 38385 6141,67952 0,95964

autobuze 116 115,503 0,00693

 

2.2.5 Calculul omologilor individuali POP-PBDE în sectorul transporturilor 
Cantitatea de c-PentaBDE sau c-OctaBDE din fluxul de material nu se raportează la Convenția de 
la Stockholm, fiind raportați omologii POP-PBDE: TetraBDE, pentaBDE, hexaBDE și heptaBDE. 
Acești omologi au fost calculați din cantitatea estimată de c-PentaBDE (sau c-OctaBDE) luând 
în considerare procentele de omologi din amestecurile comerciale prezentate în Tabelul 10.

Tabelul 10: Recalcularea POP-PBDE prezente în sectorul transporturilor la omologi (tetraBDE, 
pentaBDE, hexaBDE și heptaBDE) pentru etapele relevante ale ciclului de viață

Omologi de 
distribuție 

c-PentaBDE

POP-PBDE din 
vehiculele aflate 

în uz curent  
(în kg)

POP-PBDE 
în vehicule 
importate  

(în kg)

POP-PBDE 
din vehiculele 
scoase din uz 

(în kg)

POP-PBDE eliminate 
în trecut din sectorul 

transporturilor (până în 
2019 și 2020) (în kg)

2019

Inventariat 
c-Penta 
PBDE

  3060,33 4,94 4,054 0

tetraBDE 33% 1009,909 1,630 1,338 0

pentaBDE 58% 1774,991 2,865 2,351 0

hexaBDE 8% 244,826 0,395 0,324 0

heptaBDE 0,50% 15,30 0,02 0,02 0,00

2020

Inventariat 
c-Penta 
PBDE

  4394,644 4.02 3.308 71.724

tetraBDE 33% 1450,233 1,327 1,092 24

pentaBDE 58% 2548,894 2,332 1,919 42

hexaBDE 8% 351,572 0,322 0,265 6

heptaBDE 0,50% 21,97 0,02 0,02 0,36
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Tabelul 11: Cantitatea de c -decaBDE prezentă în sectorul transporturilor pentru etapele 
relevante ale ciclului de viață

c-decaBDE 
în vehicule 
în uz în 
2019  
(în kg)

c-decaBDE 
în 
vehiculele 
importate 
în anul de 
inventar 
2019  
(în kg)

c-decaBDE 
în 
vehiculele 
scoase din 
uz (VSU) în 
2019  
(în kg)

c-decaBDE 
în vehicule 
în uz în 
2020  
(în kg)

c-decaBDE 
în 
vehiculele 
importate 
în anul de 
inventar 
2020  
(în kg)

c-decaBDE 
în 
vehiculele 
scoase din 
uz (VSU) în 
2020  
(în kg)

c-decaBDE 
eliminat în 
trecut din 
sectorul 
transporturilor 
(până în 2020) 
(în kg)

C-decaPBDE 
inventariat 145,366 878,3 165,0 205280,216 777,2 133,6 2850,0

2.3 Rezultate finale și raportare

Rezultatele finale ale inventarului pentru sectorul Transport sunt prezentate în Tabelul 12, care 
corespunde modelului NIP pentru prezentarea informațiilor.

Tabelul 12: Rezultatul final compilat al inventarierii POP PBDE în sectorul transporturilor

POP-PBDE total estimat în articole/produse importate/produse

Anul Tip de articol/produs care 
conține POP-PBDE Țările de origine

Import anual total de 
articole/produse care 
conțin POP-PBDE 
(vehicule/an)

Conținutul total estimat 
de POP-PBDE din 
articolele/produsele 
importate (tone/an)

2019 Vehicule Țări europene, SUA 2830805 0,88328

2020 Vehicule Țări europene, SUA 3891777 0,7812

Conținutul total estimat de POP-PBDE în articolele/produsele în uz din sectorul transporturilor

An

Tip de 
articol/
produs care 
conține 
POP-PBDE

Cantitatea totală 
de articole/
produse care 
conțin POP-PBDE 
în uz (vehicule/
an)

Fracția polimerică 
estimată totală care 
conține POP-PBDE în 
articolele/produsele 
utilizate (tone/an)

Spuma PUR 
care conține 
POP-PBDE în 
articole/produse 
utilizate (tone/
an)

Conținutul total estimat 
de POP-PBDE în 
articolele/produsele 
utilizate (tone/an)

2019 Vehicule 36754.0 460062.4286 71.1 148,4260

2020 Vehicule 33030 632491.598 97.70306159 209,67486
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Deșeuri generate cu conținut de POP-PBDE

An Tip de articol/produs care 
conține POP-PBDE

Cantitatea totală de deșeuri generate 
care conțin POP-PBDE (tone/an)

Conținutul total estimat 
de POP-PBDE în deșeuri 
(tone)

2019 Vehicule 2372 0,16906

2020 Vehicule 1885 0,13694

Conținutul total estimat de POP-PBDE în articolele/produsele stocate 2020

An

Tip de articol/
produs care 
conține POP-
PBDE stocat

Cantitatea totală de articole/
produse care conțin POP-PBDE 
stocate (tone)

Conținutul total 
estimat de POP-PBDE 
în articolele/produse 
lestocate (tone)

Fracția polimerică 
estimată totală care 
conține POP-PBDE din 
articolele/produsele 
stocate (tone)

2020 Vehicule 35862 2,92174 6257

2.4 Acțiuni suplimentare

Activitățile de evaluare mai detaliată a modului de gestionare a VSU la nivel național, împreu-
nă cu soarta polimerilor potențial afectați de POP-PBDE, conținute în VSU, ar putea fi continu-
ate în cadrul activităților ulterioare de revizuire și actualizare a Inventarului național al 
POP-PBDE în RM.

Pe baza rezultatelor evaluării practicilor de eliminare a materialelor din vehicule, în viitor 
ar putea fi efectuată o identificare suplimentară a terenurilor potențiale contaminate cu 
materiale care conțin POP-PBDE. Aceste terenuri ar putea fi evaluate în ceea ce privește nivelul 
de contaminare și identificarea măsurilor de atenuare a poluării solului, apelor subterane sau 
aerului.

De asemenea, estimarea fracției polimerice care conține DecaBDE conținută în VSU nu a fost 
efectuată. Odată ce coeficienții necesari devin disponibili, o astfel de estimare ar putea fi 
realizată ca parte a următoarelor inventare naționale POP-PBDE.
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2.5 Metode și documentarea datelor

Produs chimic Bifenili eteri polibromurați ( decaBDE și c-PentaBDE)

Utilizare Sectorul transporturilor

Metoda de calcul

(Descrieți 
variabilele pentru 
metoda utilizată.)

Abordarea metodologică de nivel 2

Calculul conținutului de POP BPDE

PBDE total în vehicule (import/în uz/VSU) = Vehicule (1975 - 2004) x 80 g decaBDE* + Vehicule (2005-2017) x 20 g

•	 80 g decaBDE pentru vehiculele produse înainte de 2005 în toate regiunile; 
cu excepția SUA, cu o utilizare sporită a c-PentaBDE de 40 g decaBDE și 40 g 
c-PentaBDE în medie pe vehicul 

•	 20 g decaBDE pentru vehiculele produse din 2005 până în 2017

•	 0 g decaBDE/PBDE pentru autovehiculele produse din 2017 pînă în prezent, dacă nu s-a 
solcitat nici o scutire pentru decaBDE.

Calculul polimerului și al spumei impactate de POP BPDE

M polimerBDE = ( Numărul de mașini (import/în uz/VSU) x 0,160 t (greutatea medie a polimerului  
într-o mașină) + Numărul de autobuze (importat/în utilizare/VSU) x 1 t (greutatea medie  

a polimer într-un autobuz)

 M foamBDE = ( Numărul de mașini (import/în uz/VSU) x 0,025 t (greutatea medie a polimerului  
într-o mașină) + Numărul de autobuze (import/în utilizare/VSU) x 0,060 t (greutatea medie  

a polimer într-un autobuz)

Tipul și sursa 
datelor despre 
activitate

Număr de autovehicule importate între anii 1975-2004 și 2005-2017- Agenția Servicii 
Publice, Registrul de stat al transportului al RM

Numărul de vehicule în circulație (înmatriculate) în anii 1975-2004 și 2005-2017- Agenția 
Serviciilor Publice, Registrul de stat al transportului al RM

Numărul de vehicule scoase din uz (radiate) în anii 1975-2004 și 2005-2017 - Agenția 
Serviciilor Publice, Registrul de stat al transportului al RM

Presupunerea că 5% sunt din SUA.
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Inventarul POP PBDE  
din sectorul echipamentelor 
electrice și electronice

3.1 Introducere 

Inventarierea POP-PBDE din EEE a fost realizată pentru prima dată în Republica Moldova în 
anul 2020. Metodologia utilizată pentru estimarea cantității de POP-PBDE în sectorul EEE este 
disponibilă în Ghidul privind pregătirea inventarelor (PBDE) enumerați în conformitate cu Convenția 
de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/
Guidance/GuidancefortheinventoryofPBDEs/tabid/3171/Default.aspx). În plus, estimarea cantității 
de Deca-BDE conținută în vehicule a fost realizată pe baza metodologiei oferite de echipa de 
proiect autorului raportului. 

La începutul anului 2020, a fost efectuat un calcul al generării deșeurilor electrice și electronice 
cu ajutorul instrumentului de calcul a EEE plasate pe piață și a instrumentului de generare a 
DEEE. Instrumentul de calcul a EEE plasate pe piață a fost dezvoltat de UNU-ViE-SCYCLE pentru 
a oferi suport în pregătirea, ajustarea și convertirea datelor disponibile pe țară privind plasarea 
pe piață a echipamentelor electrice și electronice (EEE) înainte de a le introduce în Instrumentul 
de generare a DEEE. Metodologia de calcul a cantității totale de deșeuri electronice generate 
pentru un anumit an și țară se bazează pe cantitatea de EEE pusă pe piață (POM) din anii 
precedenți și pe durata de viață corespunzătoare a produsului. Instrumentul include și 
utilizează date privind plasarea pe piață și durata de viață a produsului pentru o perioadă 
de timp indicată, de exemplu 1995-2030. Pentru a determina durata de viață a produsului, 
Instrumentul utilizează o rată de eliminare (distribuție Weibull).

Estimarea cantității de deșeuri electrice și electronice a fost efectuată cu scopul de a stabili 
amploarea fluxului de EEE și DEEE și a identifica măsurile adecvate care trebuie puse în aplicare 
pentru gestionarea durabilă a deșeurilor electronice în țară.

3
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Inventarul stocurilor și fluxurilor de EEE a vizat trei etape din ciclul de viață al acestora:

•	 Importuri/producere de EEE;

•	 Stocuri de EEE (EEE în uz sau stoc);

•	 EEE care intră în fluxul de deșeuri (deșeuri de echipamente electrice și electronice).

3.2 Estimarea POP-PBDE 

3.2.1 Colectarea datelor 
Studiile denotă că POP-BDE poate fi detectat în concentrații sporite, în principal, în carcasele 
ABS ale televizoarelor și computerelor cu tub catodic (CRT) și monitoare cu ecran plat. În 
prezentul inventar urmează a fi calculat hexaBDE, heptaBDE și decaBDE.

Deoarece UE a stabilit deja categoriile de EEE, divizîndu-le în 6 categorii, informațiile au fost 
acumulate în baza acestora, fiind utilizat Instrumentul de calcul a DEEE menționat anterior. 
Categoria utilizată în scopul acestui inventar este Categoria 2: Ecrane, monitoare, și echipamente 
care conțin ecrane. Pe lângă categoriile de EEE stabilite la nivelul UE, Universitatea Națiunilor 
Unite (UNU) a dezvoltat o altă clasificare care cuprinde 54 de categorii. Aceste categorii se 
corelează cu cele 6 categorii UE, dar sunt împărțite în continuare în categorii dedicate. Categoriile 
UNU sunt alese astfel încât fiecare să descrie un singur produs sau o gamă mică de produse care 
au o greutate medie uniformă, relevanță pentru mediu și comportament pe piață. Categoriile 
UNU stau la baza clasificării și introducerii datelor în instrumentul de calcul al DEEE.

Tabelul 13. Corelarea dintre diferitele clasificări utilizate în prezentul inventar 

Categoria UE (6) Categoria UNU Descriere Cod NC Descriere din clasificarea NC

Categoria 2 
Ecrane, monitoare 
și echipamente 
care conțin 
ecrane cu o 
suprafață mai 
mare de 100 cm 2

0408
Televizoare cu ecran 

plat (LCD, LED, 
Plasma)

852872

Alte aparate de recepție color 
pentru televiziune, chiar dacă 
încorporează receptoare de 
radiodifuziune/aparate de 
înregistrare/reproducere a 
sunetului/video,

0308 Monitoare cu tub 
catodic 852821 Monitoare video color 

0308 Monitoare cu tub 
catodic 852822 Monitoare video alb-negru

0308 Monitoare cu tub 
catodic 852841

Monitoare cu tub catodic, de 
tipul celor utilizate exclusiv/în 
principal într-un sistem automat 
de prelucrare a datelor de la 
poziția 8471



36

Categoria 2 
Ecrane, monitoare 
și echipamente 
care conțin 
ecrane cu o 
suprafață mai 
mare de 100 cm 2

0308 Monitoare cu tub 
catodic și ecrane plate 847160*

Unități de intrare sau de ieșire, 
indiferent dacă conțin sau nu 
unități de depozitare în aceeași 
carcasă

0308 Monitoare cu tub 
catodic 852849

Alte monitoare cu tub catodic, 
altele decât cele utilizate exclusiv/
în principal într-un sistem automat 
de prelucrare a datelor de la 
poziția 8471

0309
Monitoare cu ecran 

plat (LCD, LED) (ecran 
plat)

852851

Alte monitoare, de tipul celor 
utilizate exclusiv/în principal într-
un sistem automat de prelucrare a 
datelor de la poziția 8471

0309 Monitoare cu ecran 
plat (LCD, LED) 852859

Alte monitoare, altele decât cele 
utilizate exclusiv/în principal într-
un sistem automat de prelucrare a 
datelor de la poziția 8471

0309 Monitoare cu ecran 
plat (LCD, LED) 853120 Panouri indicatoare care 

încorporează afișaje electronice

Monitoare cu tub 
catodic 852812** Televizoare color, cu/fără radio 

sau playere

Monitoare cu tub 
catodic 852813** Televizoare monocrome, cu/fără 

radio sau playere

* Pînă în anul 2008, codul 847160 includea CRT (în mare parte computere) și ecrane plate, împreună cu alte echipamente. 
După anul 2008, având în vedere progresul tehnic, CRT și ecranelor plate li s-au atribuit poziții tarifare separate.

** Pînă în anul e 2008, CRT TV a fost atribuit codului CN 852812 și 852813, dar nu li se atribuie niciun cod de cheie UNU.

Producerea de televizoare în Republica Moldova 
Fabrica de televiziune color Alfa din Chișinău a fost înființată în 1983. A fost antrenată și în 
dezvoltarea și producerea de echipamente radio inteligente și radiogoniometre. La mijlocul 
anilor 1990, producția principală a fost stopată. În 2004, Alfa a fost lichidată ca întreprindere.

În acest moment, este foarte dificil de identificat dacă plasticul folosit în monitoarele CRT a fost 
tratat cu orice substanțe chimice, deoarece fabrica a fost închisă cu mai bine de 15 ani în urmă. 

Figura 3. Un model de TV CRT produs la fabrica Alfa 

https://madein.md/news/diverse/ce-a-ramas-din-fabricile-
din-chisinau-dupa-disparitia-urss 

https://madein.md/news/diverse/ce-a-ramas-din-fabricile-din-chisinau-dupa-disparitia-urss
https://madein.md/news/diverse/ce-a-ramas-din-fabricile-din-chisinau-dupa-disparitia-urss
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Datele privind producția națională de televizoare sunt disponibile în publicațiile statistice 
(1985-1995) și pe pagina web a BNS pentru următorii ani și sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 14. Producția de televizoare CRT la fabrica Alfa din Republica Moldova 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Productie, 
unitati 8000 34000 60000 86000 112000 138000 172000 176000 167000 106000 47300

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Productie, 
unitati 31000 18900 9700 2500 2200 1900 7900 10300 12500 11700 13700

Deoarece nu a putut fi confirmat dacă plasticul din CRT-urile produse a fost sau nu tratat cu 
produse chimice ignifuge, în special POP-PBDE, s-a asumat că toate CRT-urile au fost tratate 
cu POP-PBDE.

EEE importate
Datele statistice privind importurile de EEE în țară au fost extrase din bazele de date statistice 
privind importurile naționale și internaționale, în principal Serviciul Vamal și UNComtrade. Au 
fost aplicate pozițiile tarifare vamale menționate în tabelul 13. Datele privind importul sunt 
prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 15. Import de televizoare CRT și calculatoare și televizoare cu ecran plat în perioada 
1994-2020, unități

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Televizor cu 
ecran plat             3247,3 13766,2 5131,2

CRT TV 700 700 700 700 700 700 700 2481 7068

CRT computer 3247,3 3247,3 3247,3 3247,3 3247,3 3247,3 3247,3 6883,1 1710,4

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Televizor cu 
ecran plat 8428,4 11958,5 87739,5 55597,5 53895 95199 85095 155146 121075

CRT TV 7511 8011 8358 7208 7065 7088 14 29 7

CRT computer 2107,1 2391,7 10730,1 23422 8958 1968 68 82 50

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Televizor cu 
ecran plat 132698 124948 129307 64522 83081 108031 73432 95315 80488,5

CRT TV 15 22 28 2 5 7 0 50 9

CRT computer 162 52 66 15 8 14 255 164 25

Sursa: Serviciul Vamal al RM și ONU COMTRADE https://comtrade.un.org/data/ 

https://comtrade.un.org/data/
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EEE utilizate sau stocate la nivel de consumator
Totalul EEE utilizat/stocat în țară a fost estimat pentru utilizatorii majori și anume 
consumatorii casnici și instituțiile.

Consumatori casnici (gospodării)
Televizoarele/calculatoarele CRT și cu ecran plat aflate în uz/stoc în gospodării au fost estimate 
folosind informațiile disponibile la BNS referitoare la nivelul de trai al populației, în special 
asigurarea gospodăriilor cu bunuri de folosință îndelungată, inclusiv televizoare și computere. 
Distincția dintre televizoarele cu ecran plat și televizoarele CRT a fost estimată pe baza 
importurilor și aplicată pentru EEE în uz.

Instituții
Televizoarele/calculatoarele CRT și cu ecran plat aflate în uz/stoc în instituțiile (de stat și 
private) au fost identificate pe pagina web BNS, unde sunt disponibile date privind numărul 
de calculatoare personale aparținând persoanelor juridice. Distincția dintre televizoarele cu 
ecran plat și televizoarele CRT a fost estimată pe baza importurilor și aplicată pentru EEE în uz.

Tabelele de mai jos prezintă cantitatea estimată de computere/televizoare CRT și cu ecran plat 
utilizate/în stoc în gospodării și instituții.

Tabelul 16. Estimarea cantității de televizoare/calculatoare CRT și cu ecran plat aflate în uz/
stoc în gospodăriile între 1994-2020, unități

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Calculatoare 
aflate in 
proprietatea 
persoanelor 
juridice*, 
unitati

14981 14981 14981 14981 14981 21981 28981 35721 41066

Dotarea 
gospodăriilor 
cu televizor, 
număr de 
televizoare/ 
100 
gospodării**

80 80 83 83 85 85 85 85 86

Dotarea 
gospodăriilor 
cu 
calculatoare, 
număr de 
calculatoare/ 
100 
gospodării**

1 1 1 2 2 2 3 4 4

Număr de 
gospodării, 
unități

1131800 1131800 1131800 1131800 1131800 1131800 1131800 1131800 1131800

Număr estimat 
de TV, unități 905440 905440 939394 939394 962030 962030 962030 962030 973348
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Numărul 
estimat de 
calculatoare, 
unități

11318 11318 11318 22636 22636 22636 33954 45272 45272

Estimarea 
greutății 
televizoarelor 
și 
calculatoarelor 
CRT (25 kg/
unitate), tone

23293.475 23293.475 24142.325 24425.275 24991.175 25166.175 25624.125 26075.575 26492,15

Estimarea 
greutății 
televizoarelor 
cu ecran 
plat (13 kg/
unitate), tone

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Calculatoare 
aflate in 
proprietatea 
persoanelor 
juridice*, 
unitati

50071 59107 71159 85102 103185 116761 124822 138567 161095

Dotarea 
gospodăriilor 
cu televizor, 
număr de 
televizoare/ 
100 
gospodării**

85 86 88 96 96 98 100 101 102

Dotarea 
gospodăriilor 
cu 
calculatoare, 
număr de 
calculatoare/ 
100 
gospodării**

5 5 6 6 9 13 19 24 31

Număr de 
gospodării, 
unități

1131800 1131800 1114520 1097240 1079960 1062680 1045400 1028120 1010840

Număr estimat 
de TV, unități 962030 973348 980777,6 1053350,4 1036761,6 1041426,4 1045400 1038401,2 1031056,8

Numărul 
estimat de 
calculatoare, 
unități

56590 56590 66871,2 65834,4 97196,4 138148,4 198626 246748,8 313360,4

Estimarea 
greutății 
televizoarelor 
și 
calculatoarelor 
CRT (25 kg/
unitate), tone

26717.275 19218,45 16194,38 23757,74 26819,94 28078,89 26272,91 30519,19 31927,17
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Estimarea 
greutății 
televizoarelor 
cu ecran 
plat (13 kg/
unitate), tone

0,00 4163,99 6123,42 3301,70 2136,49 2251,34 4133,11 2638,34 2969,53

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Calculatoare 
aflate in 
proprietatea 
persoanelor 
juridice*, 
unitati

171900 174219 191467 195257 206721 221213 234048 250279 267994

Dotarea 
gospodăriilor 
cu televizor, 
număr de 
televizoare/ 
100 
gospodării**

101 103 105 106 107 108 109 112 111

Dotarea 
gospodăriilor 
cu 
calculatoare, 
număr de 
calculatoare/ 
100 
gospodării**

36 40 44 51 54 56 55 66 68

Număr de 
gospodării, 
unități

993560 976280 959000 941720 924440 907160 889880 872600 872400

Număr estimat 
de TV, unități 1003495,6 1005568,4 1006950 998223,2 989150,8 979732,8 969969,2 977312 968364

Numărul 
estimat de 
calculatoare, 
unități

357681,6 390512 421960 480277,2 499197,6 508009,6 489434 575916 593232

Estimarea 
greutății 
televizoarelor 
și 
calculatoarelor 
CRT (25 kg/
unitate), tone

28567,8 23554,5 16203.8 12553.2 5000,0 1000,0 500,0 100,0 13.8

Estimarea 
greutății 
televizoarelor 
cu ecran 
plat (13 kg/
unitate), tone

5074,72 8165,56 12638,94 15231.19 16979,52 21191.15 21484,13 23333,72 23763,76

Sursa: *http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20
NIV__04%20NIV__NIV040/NIV040500.px/table/tableViewLayoutd982/?rxiad04-04-04%20NIV__04%20NIV__NIV040 45da-
b7e4-fecc26003802

**http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__20%20
TEH__TEH010/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc026
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Tabelul 17. Estimarea cantității de televizoare/calculatoare CRT și cu ecran plat aflate în uz/
stoc în instituții între 1994-2020, unități

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Computere 
în posesia 
persoanelor 
juridice, bucăți 

14981 14981 14981 14981 14981 21981 28981 35721 41066

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Computere 
în posesia 
persoanelor 
juridice, bucăți

50071 59107 71159 85102 103185 116761 124822 138567 161095

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Computere 
în posesia 
persoanelor 
juridice, bucăți

171900 174219 191467 195257 206721 221213 234048 250279 267994

Sursa: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20
economica__20%20TEH__TEH010/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802  

Deșeuri de echipamente electrice și electronice 
EEE care intră în fluxul de deșeuri sau DEEE generate au fost calculate cu ajutorul Instrumentului 
de calcul al DEEE, menționat în capitolul de mai sus. Instrumentul permite inserarea datelor 
privind cantitatea plasată pe piață pentru a calcula cantitățile relevante de deșeuri electronice 
generate pe categorii de deșeuri, conform clasificării UE.

Au fost utilizate două fișiere Excel separate pentru a calcula separat deșeurile electronice 
generate de CRT și de ecranele plate. De asemenea, pentru a oferi rezultate mai reprezentative 
ale calculului DEEE, instrumentul a fost populat cu date din 1980, care au fost estimate pe baza 
deducerilor expertului și în baza datelor disponibile.

Tabelul 18. Date privind plasarea pe piață și estimarea deșeurilor de televizoare și computere 
CRT și cu ecran plat, 1980-2020, tone 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

CRT 
plasate pe 
piață

1023,45 1023,45 1023,45 1023,45 1023,45 1090,12 1306,79 1523,45 1740,12 1956,79

Deșeuri 
de CRT 22,33 56,00 95,76 139,25 184,96 233,29 287,44 348,83 418,11 495,58
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Ecrane 
plate 
plasate pe 
piață

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deșeuri 
de ecrane 
plate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

CRT 
plasate pe 
piață

2173,45 2456,79 2490,12 2415,12 982,02 492,85 357,02 256,18 179,52 119,52

Deșeuri 
de CRT 581,35 676,85 777,21 877,51 945,40 984,72 1004,37 1008,85 1001,07 983,29

Ecrane 
plate 
plasate pe 
piață

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deșeuri 
de ecrane 
plate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CRT 
plasate pe 
piață

101,32 246,11 249,59 715,24 1008,23 3770,28 4347,54 3917,13 3622,80 2,05

Deșeuri 
de CRT 958,37 931,17 902,45 873,18 844,17 819,88 804,84 784,46 758,23 724,76

Ecrane 
plate 
plasate pe 
piață

42,21 178,96 66,71 109,57 155,46 1140,61 722,77 700,64 1237,59 1106,24

Deșeuri 
de ecrane 
plate

0,92 5,29 8,98 13,33 19,08 47,02 77,12 108,12 151,75 198,90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CRT 
plasate pe 
piață

2,78 1,43 4,43 1,85 2,35 0,43 0,33 0,53 3,19 4,60

Deșeuri 
de CRT 687,96 649,64 610,89 572,25 534,24 497,15 461,27 426,79 394,00 362,92

Ecrane 
plate 
plasate pe 
piață

2016,90 1573,98 1725,07 1624,32 1680,99 838,79 1080,05 1404,40 954,62 1239,10

Deșeuri 
de ecrane 
plate

267,65 337,64 411,46 484,88 558,64 613,28 662,29 713,92 776,01 854,26
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3.2.2 Metodologia de calcul
Estimarea POP-PBDE în EEE a fost realizată cu următoarea ecuație de calcul de Nivelul II:

M PBDE( i ) = M EEE( j ) x f Polimer(k) x C PBDE( i ); Polimer(k)

Unde:

• M PBDE( i ) este cantitatea de POP-PBDE ( i ) în [kg] în EEE importat/în uz/DEEE [în polimerul ( k ) de 
echipamente electrice și electronice (EEE) ( j )]

• M EEE( j ) este cantitatea de EEE ( j ) în [în tone] (importat/în uz/DEEE) 

• f Polimer este fracția totală de polimer în [greutate %]

• C PBDE( i );Polimer este conținutul de POP-PBDE (decaBDE și hepta/hexaBDE) ( i ) în fracția totală de 
polimer în [kg/tonă]

Hexa, hepta și decaBDE au fost calculate cu următoarele formule:

M hexa/heptaBDE ( i ) (CRT) = Număr de unități CRT (televizoare și computere) x 25 kg (greutate medie) x 
30% (fracție polimerică) x [0,00047 până la 0,00137 – conținut de POP-PBDE]

M decaBDE( i ) (CRT) = Număr de unități CRT (televizoare și computere) x 25 kg (greutate medie) x 30% 
(fracție polimerică) x [0,0032 până la 0,0044 – conținut de POP-PBDE]

M hexa/hepta/decaBDE( i ) (Televizoare cu ecran plat) = Număr de televizoare cu ecran plat x 13 (televizoare 
cu ecran plat de 32 inchi) sau 39 kg (televizoare cu ecran plat de 60 inci) x 0,37 (fracție polimerică) x 

[0,000009 + 0,00275 – conținut POP-PBDE]

De remarcat faptul că, din cauza faptului că importurile nu disting dimensiuni diferite ale 
ecranelor plate, în scopul inventarierii s-a considerat că în medie acestea sunt de 32 inci au 
greutatea de 13 kg.

3.2.3 Calculul POP-PBDE 

Calculul POP-PBDE în EEE importate și produse 
De remarcat aici, că, întrucât POP-PBDE-urile au fost listate în Convenția de la Stockholm în 
2009 și 2017, se consideră că după 2017 nu mai sunt utilizate în producția de ecrane. Cu toate 
acestea, pot exista stocuri disponibile de EEE care conțin POP-PBDE care sunt importate după 
2017. Prin urmare, în scopuri de inventariere, sa considerat că ½ din importurile de ecrane 
plate și CRT după 2017 ar putea fi afectate de POP-PBDE.
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Tabelul 19. Conținutul estimat de POP-PBDE în televizoarele și computerele CRT și cu ecran 
plat importate și produse în perioada 1994-2020

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Unități importate și 
produse (CRT TV+CRT 
comp)

39280,6 19713,9 14280,6 10247,3 7180,63 4780,63 4680,63 9997,43 11411,73

Mhexa/heptaBDE (i) 
(CRT), kg

prag de jos 0,1385 0,0695 0,0503 0,0361 0,0253 0,0169 0,0165 0,0352 0,1385

prag de sus 0,4036 0,2026 0,1467 0,1053 0,0738 0,0491 0,0481 0,1027 0,4036

MdecaBDE(i) (CRT), kg

prag de jos 0,943 0,473 0,343 0,246 0,172 0,115 0,112 0,240 0,943

prag de sus 1.296 0,651 0,471 0,338 0,237 0,158 0,154 0,330 1.296

Unități importate 
(televizoare cu ecran plat) 0 0 0 0 0 0 3247,3 13766,2 0

M hexa/hepta/decaBDE(i) 
(Televizoare cu ecran 
plat), kg

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,043 0,183 0.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Unităț Unități importate 
și produse (CRT TV+CRT 
comp)

13051,4 14569,3 22988,1 35196,6 16023,0 9056,00 82,00 111,00 57,00

Mhexa/heptaBDE (i) 
(CRT), kg

prag de jos 0,0402 0,0460 0,0514 0,0810 0,1241 0,0565 0,0319 0,0003 0,0004

prag de sus 0,1173 0,1341 0,1497 0,2362 0,3616 0,1646 0,0931 0,0008 0,0011

MdecaBDE(i) (CRT), kg

prag de jos 0,274 0,313 0,350 0,552 0,845 0,385 0,217 0,002 0,003

prag de sus 0,377 0,431 0,481 0,759 1.161 0,529 0,299 0,003 0,004

 

Unități importate 
(televizoare cu ecran plat) 5131,2 8428,4 11958,5 87739,5 55597,5 53895 95199 85095 155146

M hexa/hepta/decaBDE(i) 
(Televizoare cu ecran 
plat), kg

0,068 0,112 0,159 1.164 0,738 0,715 1.263 1.129 2.059
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unități importate și 
produse (CRT TV+CRT 
comp)

177,00 74,00 94,00 17,00 13,00 21,00 63.75 92.00 17.00

Mhexa/heptaBDE (i) 
(CRT), kg  

prag de jos 0,0006 0,0003 0,0003 0,0001 0,0000 0,0001 0.0002 0.0003 0.0001

prag de sus 0,0018 0,0008 0,0010 0,0002 0,0001 0,0002 0.00 0.00 0.00

MdecaBDE(i) (CRT), kg

prag de jos 0,004 0,002 0,002 0.000 0.000 0,001 0.002 0.002 0.000

prag de sus 0,006 0,002 0,003 0,001 0.000 0,001 0.002 0.003 0.001

 

Unități importate 
(televizoare cu ecran plat) 132698 124948 129307 64522 83081 108031 36716 47657.5 40244.25

M hexa/hepta/decaBDE(i) 
(Televizoare cu ecran 
plat), kg

1.761 1.658 1.716 0,856 1.103 1.434 0.487 0.632 0.534

Calculul POP-PBDE în EEE în uz sau stocate la nivel de consumator
Tabelul 20. Conținutul estimat de POP-PBDE în televizoarele și computerele CRT și cu ecran 
plat în uz/stocate în perioada 1994-2020

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Cantitate în uz/ 
stoc (CRT TV+CRT 
comp), tone

23293,47 23293,47 24142,32 24425,27 24991,17 25166,17 25624,15 26075,57 26492,15

Mhexa/heptaBDE 
(i) (CRT), kg

prag de jos 3,28438 3,28438 3,40407 3,44396 3,52376 3,54843 3,61300 3,67666 3,73539

prag de sus 9,57362 9,57362 9,92250 10,0387 10,2713 10,3433 10,5315 10,7170 10,8882

MdecaBDE(i) 
(CRT), kg                  

prag de jos 22.362 22.362 23.177 23.448 23.992 24.160 24.599 25.033 25.432

prag de sus 30.747 30.747 31.868 32.241 32.988 33.219 33.824 34.420 34.970

Cantitate în uz/ 
stoc (televizoare 
cu ecran plat), 
tone

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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M hexa/hepta/
decaBDE(i) 

(Televizoare cu 
ecran plat), kg

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cantitate în uz/ 
stoc (CRT TV+CRT 
comp), tone

26717,27 19218,44 16194,37 23757,74 26819,94 28078,88 26272,91 30519,18 31927,16

Mhexa/heptaBDE 
(i) (CRT), kg

prag de jos 3,76714 2.70980 2,28341 3,34984 3.78161 3,95912 3,70448 4,30321 4,50173

prag de sus 10,9808 7,89878 6,65589 9,76443 11,0230 11,5404 10.7981 12,5433 13,1220

MdecaBDE(i) 
(CRT), kg                  

prag de jos 25.649 18.450 15.547 22.807 25.747 26.956 25.222 29.298 30.650

prag de sus 35.267 25.368 21.377 31.360 35.402 37.064 34.680 40.285 42.144

Cantitate în uz/ 
stoc (televizoare 
cu ecran plat), 
tone

0 4163,99 6123,42 3301,70 2136,48 2251,34 4133,10 2638,34 2969,53

M hexa/hepta/
decaBDE(i) 

(Televizoare cu 
ecran plat), kg

0,00 4,25 6,25 3,37 2,18 2,30 4,22 2,69 3,03

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cantitate în uz/ 
stoc (CRT TV+CRT 
comp), tone

28567,8 23554,5 16203.8 12553.2 5000,0 1000,0 500,0 100,0 13.8

Mhexa/heptaBDE 
(i) (CRT), kg    

prag de jos 4,0281 3,3212 2,2847 1,7700 0,7050 0,14100 0,07 0,01 0,00

prag de sus 11,7414 9,6809 6,6597 5,1594 2,0550 0,41 0,21 0,04 0,01

MdecaBDE(i) 
(CRT), kg    

prag de jos 27,4251 22,6123 15,5556 12.0511 4,8000 0,96 0,48 0,10 0,01

prag de sus 37,7096 31.0919 21,3890 16,5702 6,6000 1.32 0,66 0,13 0,02

Cantitate în uz/ 
stoc (televizoare 
cu ecran plat), 
tone

5074,72 8165,56 12638,94 15231.19 16979,52 21191.15 21484,13 23333,72 23763,76

M hexa/hepta/
decaBDE(i) 

(Televizoare cu 
ecran plat), kg

5.1804 8,3356 12,9022 15,5485 17,3332 21.633 21.932 23.820 24.259
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Calculul POP-PBDE în deșeurile de echipamente electrice și electronice 
Tabelul 21. Conținutul estimat de POP-PBDE în deșeurile de televizoare și computere CRT și 
cu ecran plat în perioada 1994-2020

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Deșeuri (CRT 
TV+CRT comp), tone 945,40 984,72 1004,37 1008,85 1001,07 983,29 958,37 931,17 902,45

Mhexa/heptaBDE (i) 
(CRT), kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prag de jos 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

prag de sus 0,39 0,40 0,41 0,41 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37

MdecaBDE(i) (CRT), 
kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prag de jos 0,91 0,95 0,96 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89 0,87

prag de sus 1,25 1,30 1,33 1,33 1,32 1,30 1,27 1,23 1,19

Deșeuri (ecran plat), 
tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 5,29 8,98

M hexa/hepta/
decaBDE(i) 
(Televizoare cu 
ecran plat), kg

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Deșeuri (CRT 
TV+CRT comp), tone 873,18 844,17 819,88 804,84 784,46 758,23 724,76 687,96 649,64

Mhexa/heptaBDE (i) 
(CRT), kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prag de jos 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09

prag de sus 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,28 0,27

MdecaBDE(i) (CRT), 
kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prag de jos 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 0,70 0,66 0,62

prag de sus 1,15 1,11 1,08 1,06 1,04 1,00 0,96 0,91 0,86

Deșeuri (ecran plat), 
tone 13,33 19,08 47,02 77,12 108,12 151,75 198,90 267,65 337,64

M hexa/hepta/
decaBDE(i) 
(Televizoare cu 
ecran plat), kg

0,01 0,02 0,05 0,08 0,11 0,15 0,20 0,27 0,34

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deșeuri(CRT TV+CRT 
comp), tone 610,89 572,25 534,24 497,15 461,27 426,79 394,00 362,92 332,96

Mhexa/heptaBDE (i) 
(CRT), kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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prag de jos 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05

prag de sus 0,25 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14

MdecaBDE(i) (CRT), 
kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prag de jos 0,59 0,55 0,51 0,48 0,44 0,41 0,38 0,35 0,32

prag de sus 0,81 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44

Deșeuri (ecran plat), 
tone 411,46 484,88 558,64 613,28 662,29 713,92 776,01 854,26 885,46

M hexa/hepta/
decaBDE(i) 
(Televizoare cu 
ecran plat), kg

0,42 0,49 0,57 0,63 0,68 0,73 0,79 0,87 0,90

3.2.4 Cantitatea de POP-PBDE în polimerii DEEE 
În prezent, provocarea cea mai mare este de a controla POP-PBDE în produse și fluxurile de 
deșeuri supuse valorificării. Aceasta reprezintă o problemă, în special, pentru țările cu economia 
în curs de dezvoltare/ în tranziție, unde nu există instalații de reciclare de ultimă generație cu 
capacitate de monitorizare și măsurare a anumitor compuși chimici periculoși, cum ar fi POP-
PBDE. Republica Moldova nu deține instalații adecvate de eliminare, ceea ce duce adesea la 
arderea în aer liber sau la aruncarea unor astfel de deșeuri periculoase, ceea ce are un impact 
asupra mediului. Se consideră că plasticul din anumite echipamente electrice și electronice și 
alte deșeuri conține cea mai mare pondere de POP-PBDE în fluxul de materiale/deșeuri, urmat 
de spuma poliuretanică din mijloacele de transport, mobilier, construcții, saltele sau produse 
pentru bebeluși. 

Figura 4. Incendiu într-un depozit de DEEE 

Deși cea mai mare cantitate de DEEE uzate sunt transferate în principal către China și țările 
africane, din cauza aplicării slabe a legislației, unele importuri ilegale de DEEE au loc și în 
Moldova. În plus, Moldova generează o cantitate din ce în ce mai mare de propriile deșeuri 
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electronice. Suplimentar, necesită a fi menționat că principalul stimulent pentru reciclarea 
deșeurilor electronice este recuperarea metalelor prețioase și a altor metale, iar deșeurile de 
plastic, care sunt mai puțin valoroase, sunt adesea aruncate sau arse în aer liber. 

Este recomandabilă urmărirea gestionării și tratării ulterioare a polimerilor generați din DEEE, 
deoarece astfel de fracțiuni de polimer ar putea fi utilizate/reciclate sau exportate în continuare, 
fiid reciclate în diverse produse noi, în care POP-PBDE nu ar trebuie să se regăsească îndeosebi, 
cum ar fi de exemplu jucăriile.

Polimerii generați din reciclarea DEEE pot fi:

•	 Tratați termic sau abandonați în gropile de gunoi din țară;

•	 Reciclați în articole din țară;

•	 Exportați în alte țări (de exemplu, pentru reciclare).

Fluxurile de materiale de plastic provenite din reciclarea DEEE internă și din plasticul DEEE 
importat pentru reciclare trebuie monitorizate în ceea ce privește gestionarea finală sau 
reciclarea acestora. Informațiile privind cantitatea de polimer pot fi colectate de la unitățile 
de reciclare a DEEE și, dacă importul de DEEE sau polimeri uzați este mai sporit, de la vamă.

Valorificarea polimerilor DEEE are loc în Republica Moldova în cantități modeste. Colectarea 
informală și dezmembrarea este foarte răspândită și după demontarea celor mai prețioase 
elemente, ABS-ul este de obicei aruncat la gropile de gunoi sau ars în aer liber sau în instalații 
necorespunzătoare.

Există două companii de valorificare a deșeurilor de plastic:

ABS SRL - http://abs.md/ 

Compania „ABS” SRL activează pe piața din Republica Moldova din anul 1992. În 2006 au înce-
put să investească în domeniul managementului deșeurilor, prin înființarea unei instalații de 
valorificare a ambalajelor PET și crearea unui sistem de colectare selectivă în Chișinău. De 
asemenea, cooperează cu alte companii din țară (importatori, producători de ambalaje PET). 
Compania deține și o instalație de sortare a deșeurilor municipale, care permite selectarea 
componentelor reciclabile din deșeuri și reintroducerea acestora în circuitul economic, redu-
când astfel cantitatea de deșeuri eliminată. Principalele activități sunt sortarea, spălarea deșe-
urilor plastice și producția de fulgi, aglomerate și pelete.

 

Figura 5. Compania de 
valorificare plastic ABS 
SRL

http://abs.md/
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Finplast SRL

Compania este înființată în anul 2008 și are ca activitate principală pregătirea pentru valorificare 
a deșeurilor de plastic și hîrtie. Principalele activități sunt sortarea, spălarea deșeurilor de 
plastic și producția de fulgi, aglomerate și pelete.

Ambele companii au experiență în valorificarea carcaselelor ABS din EEE, care au fost livrate 
după dezmembrarea DEEE, însă în prezent, nu mai procesează astfel de deșeuri, deoarece este 
un tip de plastic foarte specific și dificil de păstrat. Nu a fost posibilă identificarea cantităților 
de carcase ABS valorificate.

  

Figura 6. 
Compania de 
valorificare plastic 
Finplast SRL

Investigarea depozitelor de deșeuri a reconfirmat faptul că o anumită cantitate de CRT este 
aruncată direct la depozitele de deșeuri, fără nicio pre-tratare.

Figura 7. Depozit 
de deșeuri în 
orasul Stefan Voda 

Cantitatea de polimer afectată de POP-PBDE a fost estimată folosind următoarea formulă 
generală:

M polimer( i ) = M EEE( i ) x f Polimer(k) 

Unde:

• M Polimer (i ) - volumul de polimer afectat de POP-PBDE ( i ) în tone în EEE importate/stocat/DEEE

• M EEE( j ) - cantitatea de EEE ( j ) în EEE importate/stocat/DEEE

• f Polimer - fracția totală de polimer în greutate, %



51

Volumele de polimer afectate de hexa, hepta și decaBDE au fost calculate cu următoarele 
formule:

M polimer hexa/heptaBDE (CRT) = Număr de unități CRT (televizoare și monitoare) x 25 kg (greutate medie) 
x 30% (fracție polimerică)

M polimer decaBDE (CRT) = Număr de unități CRT (televizoare și monitoare) x 25 kg (greutate medie) x 
30% (fracție polimerică)

M polimer hexa/hepta/decaBDE( i ) (Televizoare cu ecran plat) = Număr de televizoare cu ecran plat x 13 
(televizoare cu ecran plat de 32 inchi) sau 39 kg (televizoare cu ecran plat de 60 inchi) x 0,37 

(fracție polimerică) 

Datele de activitate legate de numărul de CRT și ecrane plate sunt aceleași cu cele utilizate 
pentru calculele din secțiunea de mai sus. Rezultatele calculului volumelor de polimer sunt 
prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 22. Volumul estimat al polimerii televizoarelor și computerelor CRT și televizoarelor 
cu ecran plat impactat de POP-PBDE, 1994-2020

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Import 

M polimer deca/
hexa/heptaBDE (i) 
(televizoare CRT și 
comp.), tone

294,60 147,85 107,10 76,85 53,85 35,85 30,39 73,83 74,88

M polimer hexa/hepta/
decaBDE(i) (televizoare 
cu ecran plat), tone

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,62 66,22 24,68

În uz/stoc

M polimer deca/hexa/
heptaBDE (i) (CRT. 
Televizoare și comp.), 
tone

6988,04 6988,04 7242,70 7327,58 7497,35 7549,85 7687,24 7822,67 7947,65

M polimer hexa/hepta/
decaBDE(i) (televizoare 
cu ecran plat), tone

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEEE

M polimer deca/
hexa/heptaBDE (i) 
(televizoare CRT și 
comp.), tone

283,62 295,42 301,31 302,66 300,32 294,99 287,51 279,35 270,74

M polimer hexa/hepta/
decaBDE(i) (televizoare 
cu ecran plat), ton

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 1,96 3,32
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Import

M polimer deca/
hexa/heptaBDE (i) 
(televizoare CRT și 
comp.), tone

214,57 302,47 1131,08 1304,26 1175,14 1086,84 0,62 0,83 0,43

M polimer hexa/hepta/
decaBDE(i) (televizoare 
cu ecran plat), tone

40,54 57,52 422,03 267,42 259,23 457,91 409,31 746,25 582,37

În uz/stoc

M polimer deca/
hexa/heptaBDE (i) 
(televizoare CRT și 
comp.), tone

8015,18 5765,53 4858,31 7127,32 8045,98 8423,67 7881,87 9155,76 9578,15

M polimer hexa/hepta/
decaBDE(i) (televizoare 
cu ecran plat), tone

0,00 1540,68 2265,67 1221,63 790,50 833,00 1529,25 976,19 1098,73

DEEE

M polimer deca/
hexa/heptaBDE (i) 
(televizoare CRT și 
comp.), tone

261,95 253,25 245,96 241,45 235,34 227,47 217,43 206,39 194,89

qM polimer hexa/hepta/
decaBDE(i) (televizoare 
cu ecran plat), tone

4,93 7,06 17,40 28,53 40,01 56,15 73,59 99,03 124,93

Import

M polimer deca/
hexa/heptaBDE (i) 
(televizoare CRT și 
comp.), tone

1,33 0,56 0,71 0,13 0,10 0,16 0.48 0.69 0.13

M polimer hexa/hepta/
decaBDE(i) (televizoare 
cu ecran plat), tone

638,28 601,00 621,97 310,35 399,62 519,63 176.60 229.23 193.57

În uz/stoc

M polimer deca/
hexa/heptaBDE (i) 
(televizoare CRT și 
comp.), tone

8570,35 21,78 16,70 11,35 32,53 14,58 17,73 6,85 4,13

M polimer hexa/hepta/
decaBDE(i) (televizoare 
cu ecran plat), tone

1877,65 7539,17 7783,30 8043,49 8132,42 8210,72 8134,13 8670,48 8797,68

DEEE

M polimer deca/
hexa/heptaBDE (i) 
(televizoare CRT și 
comp.), tone

183,27 171,68 160,27 149,14 138,38 128,04 118,20 108,88 99,89

M polimer hexa/hepta/
decaBDE(i) (televizoare 
cu ecran plat), tone

152,24 179,40 206,70 226,91 245,05 264,15 287,12 316,07 327,62
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3.3 Rezultate finale și raportare

Punctul focal național pentru Convenția de la Stockholm este responsabil de raportarea 
către Conferința părților cu privire la măsurile luate pentru punerea în aplicare a prevederilor 
convenției și eficacitatea acestor măsuri în îndeplinirea obiectivelor convenției conform 
articolului 15, măsurile fiind incluse în planul național de implementare a Convenției. 

Punctul focal național, în colaborare cu părțile interesate relevante, va fi, de asemenea, 
responsabil pentru coordonarea și/sau diseminarea informațiilor referitoare la POP-PBDE-
urile din țară. 

Mai jos este prezentat tabelul compilat, care urmează a fi inclus în planul național de 
implementare a Convenției.

POP-PBDE total estimat în articol importate și produse 

An
Tip de articol 
care conține 
POP-PBDE

Țările de 
origine

Import anual total de articol care 
conține POP-PBDE (tone/an)

Conținutul total estimat de 
POP-PBDE din articolele 

importate și produse (tone/
an)

(pentru CRT = prag de sus 
decaBDE + prag de sus 

hexa,heptaBDE)

2001 CRT Țări europene, 
China 246,1108 0.00043

2004 CRT Țări europene, 
China 1008,2342 0.00175

2008 CRT Țări europene, 
China 3622,8000 0.00627

2012 CRT Țări europene, 
China 4,4250 0.00001

2016 CRT Țări europene, 
China 0,3250 0.00000

2018 CRT Țări europene, 
China 477.3080 0.00000

2019 CRT Țări europene, 
China 619.5475 0.00000

2020 CRT Țări europene, 
China 523.1753 0.00000

2001 Ecran plat Țări europene, 
China 178,9606 0.00018

2004 Ecran plat Țări europene, 
China 155,4605 0.00016
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2008 Ecran plat Țări europene, 
China 1.237,5870 0.00126

2012 Ecran plat Țări europene, 
China 1.725,0740 0.00176

2016 Ecran plat Țări europene, 
China 1.080,0530 0.00110

2018 Ecran plat Țări europene, 
China 477.3080 0.00049

2019 Ecran plat Țări europene, 
China 619.5475 0.00063

2020 Ecran plat Țări europene, 
China 523.1753 0.00053

Conținutul total estimat de POP-PBDE din articolele EEE în uz/stoc

An
Tip de articol 
care conține 
POP-PBDE

Cantitatea 
totală de 

articole care 
conțin POP-
PBDE în uz 
(tone/an)

Fracția polimerică estimată 
totală care conține POP-PBDE în 
articolele utilizate/ în stoc (tone/

an)

Conținutul total estimat 
de POP-PBDE în articolele 
utilizate /în stoc (tone/an)

(pentru CRT = prag de sus 
decaBDE + prag de sus hexa, 

heptaBDE)

2001 CRT 26075,58 7822.673 0,04514

2004 CRT 19218,45 5765.534 0,03327

2008 CRT 28078,89 8423.666 0,04860

2012 CRT 28567,85 8570,355 0,04945

2016 CRT 5000,00 1500.000 0,00866

2018 CRT 500,00 150.000 0,00087

2019 CRT 100.00 30.000 0,00017

2020 CRT 13.76 4.128 0,00002

2001 Ecran plat 0.000 0.000 0,00000

2004 Ecran plat 4163,99 1540.678 0,00425

2008 Ecran plat 2251,34 832.997 0,00230

2012 Ecran plat 5074,72 1877.647 0,00518

2016 Ecran plat 16979,52 6282.423 0,01733

2018 Ecran plat 21484,13 7949.129 0,02193

2019 Ecran plat 23333,72 8633.475 0,02382

2020 Ecran plat 23763,76 8792.590 0,02426
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Deșeuri generate cu conținut de POP-PBDE 

An
Tip de articol 
care conține 
POP-PBDE

Cantitatea totală de 
deșeuri generate care 

conțin POP-PBDE 
(tone/an)

Conținutul total estimat de POP-PBDE în deșeuri (tone)

(pentru CRT = prag de sus decaBDE + prag de sus hexa, 
heptaBDE)

2001 CRT 931,1656 0,001612

2004 CRT 844,1745 0,001461

2008 CRT 758,2313 0,001312

2012 CRT 610,8868 0,001057

2016 CRT 461,2652 0,000798

2018 CRT 393,9992 0,000682

2019 CRT 362,9191 0,000628

2020 CRT 332,9649 0,000576

2001 Ecran plat 5,2935 0,000005

2004 Ecran plat 19,0775 0,000019

2008 Ecran plat 151,7477 0,000155

2012 Ecran plat 411,4645 0,000420

2016 Ecran plat 662,2911 0,000676

2018 Ecran plat 776,0113 0,000792

2019 Ecran plat 854,2562 0,000872

2020 Ecran plat 885,4620 0,000904
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3.4 Metode și documentarea datelor

Produs chimic Bifenili eteri polibromurați ( deca/hexa/heptaBDE)

Utilizare CRT și televizoare cu ecran plat

Metoda de calcul
(Descrieți 
variabilele pentru 
metoda utilizată.)

Calculul conținutului de POP BPDE
Abordarea metodologică de nivel 2

M PBDE( i ) = M EEE( j ) xf Polimer(k) x C PBDE( i );Polimer(k)

Unde:

•	 M PBDE( i ) este cantitatea de POP-PBDE ( i ) în [kg] în EEE importate/ în uz/DEEE [în 
polimerul (k) de echipamente electrice și electronice (EEE) ( j )]

•	 M EEE( j ) este cantitatea de EEE ( j ) în [în tone] (importate/în uz/DEEE) 

•	 f Polimerul este fracția totală de polimer în [greutate %]

•	 C PBDE( i );Polimer este conținutul de POP-PBDE (decaBDE și hepta/hexaBDE) ( i ) în fracția 
totală de polimer în [kg/tonă]

Hexa, hepta și decaBDE au fost calculate cu următoarele formule : 

M hexa/heptaBDE ( i ) (CRT) = Număr de unități CRT (televizoare și monitoare) x 25 kg (greutate 
medie) x 30% (fracție polimerică) x [0,00047 până la 0,00137 – conținut de POP-PBDE]

M decaBDE( i ) (CRT) = Număr de unități CRT (televizoare și monitoare) x 25 kg (greutate medie) x 
30% (fracție polimerică) x [0,0032 până la 0,0044 – conținut de POP-PBDE]

M hexa/hepta/decaBDE( i ) (Televizoare cu ecran plat) = Număr de televizoare cu ecran plat x 13 
(televizoare cu ecran plat de 32 inchi) sau 39 kg (televizoare cu ecran plat de 60 inci) x 0,37 

(fracție polimerică) x [0,000009 + 0,00275 – conținut POP-PBDE]

De remarcat că, din cauza faptului că importurile nu disting dimensiuni diferite ale ecranelor plate, 
în scopul inventarierii s-a considerat că în medie acestea sunt de 32 inci cu greutatea de 13 kg.

Calculul masei polimerului afectat de POP BPDE

M polimer( i ) = M EEE( i ) xf Polimer(k) 

Unde:
•	 M Polimer  (i ) - volumul de polimer afectat de POP-PBDE ( i ) în tone în EEE importat/stocat/

DEEE

•	 M EEE( j ) -  cantitatea de EEE ( j ) în EEE importat/stocat/DEEE

•	 f Polimer - fracția totală de polimer în greutate, %

Volumele de polimer afectate de Hexa, hepta și decaBDE au fost calculate cu următoarele 
formule:

polimer M hexa/heptaBDE (CRT) = Număr de unități CRT (televizoare și monitoare) x 25 kg (greutate 
medie) x 30% (fracție polimerică)

polimer M decaBDE (CRT) = Număr de unități CRT (televizoare și monitoare) x 25 kg (greutate 
medie) x 30% (fracție polimerică)

polimer M hexa/hepta/decaBDE( i ) (Televizoare cu ecran plat) = Număr de televizoare cu ecran plat x 13 
(televizoare cu ecran plat de 32 inchi) sau 39 kg (televizoare cu ecran plat de 60 inchi) x 

0,37 (fracție polimerică)
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Tipul și sursa 
datelor despre 
activitate

1. Numărul de unități CRT Televizoare cu ecran plat (televizoare și monitoare) importate – 
Serviciul Vamal sau https://comtrade.un.org/data/   

2. Numărul de unități CRT produse – publicații statistice anuale, presupunând că 2/3 au 
fost exportate

Descriere cod CN Descriere din clasificarea CN

Monitoare cu 
tub catodic

852821 Monitoare video color

852822 Monitoare video alb-negru

852841
Monitoare cu tub catodic, de tipul celor utilizate 
exclusiv/în principal într-un sistem automat de 
prelucrare a datelor de la poziția 84.71

847160* Unități de intrare sau de ieșire, indiferent dacă conțin 
sau nu unități de depozitare în aceeași carcasă

852849
Alte monitoare cu tub catodic, altele decât cele 
utilizate exclusiv/în principal într-un sistem automat de 
prelucrare a datelor de la poziția 84.71

852812** Televizoare color, cu/fără radio sau playere

852813** Televizoare monocrome, cu/fără radio sau playere

Televizoare 
cu ecran plat 
(LCD, LED, 
Plasma)

852872
Alte aparate de recepție color pentru televiziune, chiar 
dacă încorporează receptoare de radiodifuziune/aparate 
de înregistrare/reproducere a sunetului/video,

852851
Alte monitoare, de tipul celor utilizate exclusiv/în 
principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor 
de la poziția 84.71

852859
Alte monitoare, altele decât cele utilizate exclusiv/în 
principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor 
de la poziția 84.71

853120 Panouri indicatoare care încorporează afișaje electronice

3. Numărul de unități CRT Televizoare cu ecran plat (televizoare și monitoare) în uz:

• pentru populație - estimată în baza numărului populației și datele Biroului de 
Statistică privind dotarea gospodăriilor cu bunurilor de folosință îndelungată

• pentru instituții - date de la Biroul de Statistică privind calculatoarele personale în 
dotarea persoanelor juridice

4. Numărul de unități CRT Televizoare cu ecran plat (televizoare și monitoare) care intră în 
fluxul de deșeuri – estimat cu instrumentul de calcul UNITAR

https://comtrade.un.org/data/
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Inventarul 
hexabromociclododecanului 

4.1  Introducere 

Evaluarea a fost realizată în scopul stabilirii amplitudinii fluxului de plăci izolante XPS/EPS 
și, ulterior, identificării măsurilor adecvate care trebuie puse în aplicare pentru gestionarea 
durabilă a acestui tip de articole în țară. Procesul de inventariere oferă o imagine generală care 
permite evaluarea necesităților unor scutiri specifice pentru producția sau utilizarea HBCD. 
Plăcile EPS/XPS aflate în uz și intră în fluxul de deșeuri, precum și polistirenul utilizat pentru 
ambalare nu au fost estimate în acest inventar.

4.2  Colectarea datelor 

Concentrațiile de HBCD depind de polimerul în care este utilizat, precum și de cerințele de 
siguranță la incendiu pe care trebuie să le îndeplinească produsul. Concentrațiile tipice de 
HBCD în diferite materiale sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 23. Concentrații tipice de HBCD în diferite materiale

Materiale Conținut de HBCD (în mg/kg)

Polistiren expandat (EPS) 5.000-10.000 [1]

Polistiren extrudat (XPS) 8.000-25.000 [2]

Acoperiri din textile

Textile

60.000-150.000 [3]

22.000-43.000 [4]

Polistiren cu rezistența mare la impact (HIPS) 10.000-70.000 [5]

4
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[1] Studii realizate de Canada și PlasticsEurope/Exiba la Convenția de la Stockholm, 2011 (UNEP/POPS/
POPRC.7/19/Add.1) (UNEP, 2011).

[2] BFRIP 2005, XPSA și CPIA, Documentele PlasticsEurope/Exiba la Convenția de la Stockholm, 2011 (UNEP/
POPS/POPRC.7/19/Add.1) (UNEP, 2011).

[3] Comisia Europeană, 2008; Environment Canada și Health Canada, 2011 (UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1) 
(UNEP, 2011)

[4] Kajiwara și colab., 2009.

[5] ECHA, 2009 (UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1) (UNEP, 2011).

Sursă: Ghid pentru pregătirea inventarelor de hexabromobiclododecan (HBCD). UNEP/POPS/COP.7/16/HBCD (revizuit 
2019)

Polistirenul este importat sub codurile din Nomenclatura Combinată prezentate în tabelul de 
mai jos.

Tabelul 24. Coduri de nomenclatură combinată pentru polistirenul EPS/XPS

Pentru materii prime, adică granule de polistiren

3903 Polimeri ai stirenului, sub forme primare:

  - Polistiren:

3903 11 000 – – Extensibil

3903 19 000 – – Alții

Pentru produsul final, adică polistiren EPS sau XPS

3921 Alte plăci, foi, folii, folii și benzi, din materiale plastice:

  - Celular:

3921 11 000 – – Din polimeri de stiren

Polistirenul expandabil (EPS) este produs în loturi, adică discontinuu, prin polimerizarea în 
suspensie a stirenului în apă. Stirenul este dispersat în apă sub formă de picături mici. Înainte 
de combinarea apei cu faza organică se introduc aditivi. De obicei, aceștia includ agenți de 
suspensie, inițiatori de formare de radicali liberi și ignifugul cu HBCD. 

În produsul final EPS, HBCD este încorporat ca o componentă integrală și încapsulată în 
matricea polimerică, cu concentrație uniformă în toată granulele.

Spuma EPS este produsă din granule EPS prin pre-expansiunea bilelor cu abur saturat uscat, 
uscare cu aer cald, urmat de modelare sau într-o mașină de turnare continuă. La început, 
granulele de materie primă sunt pre-expandate în formă liberă cu ajutorul aburului saturat 
uscat în pre-expandori. După expandare, granulele sunt parțial uscate în uscătoare cu pat 
fluidizat cu aer cald.
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Granulele sunt depozitate ulterior în silozuri mari permeabile pentru a se „matura” timp de 
câteva ore până la 24 de ore. În această etapă, granulele se usucă în continuare și ajung la 
echilibru cu atmosfera din jurul lor. În cea de-a treia fază, granulele sunt transportate/suflate, 
prin țevi/tuburi în forme sau într-o mașină de turnare continuă în care produsul capătă forma. 
Spuma poate fi apoi formată în continuare prin tăiere, trunchiere sau alte operații ale mașinii.

Agenția pentru Protecția Mediului din Europa (EPA) a concluzionat că doar trei compuși chimici 
sunt alternative viabile la HBCDD în EPS și XPS. Acestea sunt PolyFR cu greutate moleculară 
mare, un copolimer bromurat de butadienă stiren care este pe piață din 2011 și doi ignifugări 
bromurați cu greutate moleculară mică:

•	 FR-720 (Tetrabromobisfenol-A, bis (2,3-dibromopropil eter))

•	 SR-130 (Benzen, 1, 1’-(1-metiletiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2, 3-dibrom-2-
metilpropoxi)])

În ceea ce privește alternativele din Republica Moldova o companie de producere a plăcilor de 
polistiren EPS folosește în calitate de materie primă granulele importate din Federația Rusă. 
Compania respectivă din Federația Rusă a confirmat prin scrisoare oficială că folosește în loc 
de inhibitor de flacără polimer pe bază de rășină stiren bromurat. O altă companie de unde 
se importă materia primă pentru producerea polistirenului EPS menționează că folosește a 
polimer bromizat în loc de HBCDD. 

4.3  Producția de polistiren EPS în Republica Moldova 

În Republica Moldova spuma EPS este produsă din granulele EPS, care sunt importate. 
Importul de plăci EPS finite nu este semnificativ.

Există mai multe companii care produc plăci de polistiren EPS pentru piața națională:
•	 Damalio SRL - https://damalio.md/ 
•	 Plostiren Construct SRL - https://policonstruct.md/ 
•	 Soldi SRL - http://soldi.md/ro
•	 Orizont SA - http://polistiren.md/ 

Figura 8. Granule EPS utilizate pentru producția de plăci de către producătorii locali
Sursa: Imagini realizate de expert

https://damalio.md/
https://policonstruct.md/
http://soldi.md/ro
http://polistiren.md/
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Figura 9. Plăci termoizolante în proces de condiționare 

Sursa: Imagini realizate de expert

Figura 10. Plăci din polistiren plasate pe piață 

Sursa: Imagini realizate de expert

Datele privind importul materiilor prime pentru producerea plăcilor EPS au fost primite de 
la Serviciul Vamal. Producția totală de plăci din polistiren EPS este disponibilă în Rapoartele 
Statistice PRODMOLD-A „Producția totală, ca expresie naturală, în Republica Moldova, pe tip 
de produs, pentru 2005-2020”. Importurile de materii prime și producția au fost comparate și 
sunt prezentate în tabelul și în figurile de mai jos. 
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Tabelul 25. Producția de placi de polistiren si importul de materii prime, kg

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producția 
EPS, total 458689,4 1131019,2 1241692,9 1185895,0 2129698,6 2300660,9 2408731,4 3870131,1

Import 
materii prime 
pentru placi 
EPS, total

426034,8 1615767,2 1969286,8 2515788,8 2259059,0 2777620,0 2759482,8 3127180,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Producția 
EPS, total 3383022,7 3721067,6 2844047,9 2511791,3 2053583,3 2041562,4 1920965,2 2303259,3

Import 
materii prime 
pentru placi 
EPS, total

3056245,0 3368951,1 3554812,0 3263245,8 3530108,5 3373572,3 4030334,0 3896853,0

Sursa: Rapoarte statistice PRODMOLD-A ‘Producția totală, ca expresie naturală, în Republica Moldova, pe 
tip de produs, pentru 2005-2020’, Serviciul Vamal 

Figura 11. Import materii prime, producție si export de placi EPS, kg

Sursa: Rapoarte statistice PRODMOLD-A ‘Producția totală, ca expresie naturală, în Republica Moldova, pe 
tip de produs, pentru 2005-2020’, Serviciul Vamal
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4.4  Estimarea HBCD în EPS produs în Republica Moldova

Datele privind importul au permis determinarea cantității de granule de EPS importate în țară, 
inclusiv compania producătoare, care a servit drept bază pentru deducerea cantității potențiale 
de granule de EPS tratate cu substanțe ignifuge, în special cu HBCD.

Granulele EPS sunt importate din mai multe tari precum Federația Rusă, Turcia, Polonia, 
Grecia, China, Germania, Romania, Polonia. O cercetare pe internet a permis identificarea 
fiselor cu date de securitate și stabilirea faptului dacă granulele importate sunt sau nu tratate 
cu HBCD. Companiile producătoare și informațiile găsite pe internet despre proprietățile 
ignifuge ale materiilor prime, inclusiv potențialul de utilizare a HCBD sunt prezentate în 
tabelul de mai jos.

 
Tabelul 26. Compilarea datelor privind utilizarea HBCD în mărcile importate

Alphapor Compania Sibur - declarație că nu utilizează HBCD din 2019. Prin urmare, HBCD este 
utilizat până în 2019

Insferă Compania Synthos EPS - INSPHERE 800F/PL - conform fișei tehnice de securitate nu 
folosesc HBCD. Se presupune că l-au folosit înainte de 2014.

Snowa Compania Snowa - pe pagina web este menționat conținutul de HBCD

MONOCELL® F Compania Ravago - conține HCBD ≤1% - menționat în fișa tehnică de securitate

ECOFREPS 6+ DDS
Unipol EPS - Unipol produce granule EPS de înaltă calitate atât pentru plăci cu proprietăți 
ignifuge, cît și fără astfel de proprietăți. Materia primă este tratată cu noul grad PolyFlame 
Retardant (non-HBCD). Se presupune că până în 2014 a fost folosit HBCD.

Regele Perla Import din China - nu se confirmă utilizarea alternativelor, se presupune că ar conține 
HBCD.

Extir®
Extir AM 5000 AE este un polistiren expandabil ignifug fără HBCD, sub formă de granule 
sferice de dimensiuni medii-mari ale particulelor, care conțin pentan ca agent de 
expandare. Se presupune că au folosit HBCD înainte de 2014.

Sconapor®
Homopolimer de polistiren impregnat cu un agent de expandare (pentan), sub formă de 
granule aproape sferice, care conțin ca aditiv un ignifug. Deoarece nu este menționat care 
este agentul ignifug, se presupune că este HBCD.

PSV-S: 3, TU - JSC «Plastic» — Uzlovaya Chemical Plant - conține un ignifug. Deoarece nu este menționat 
care este agentul ignifug – se presupune că este HBCD.
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Figura 12. Exemple de Fișe cu date tehnice de securitate cu sau fără HBCD, preluate de pe 
site-urile web oficiale ale producătorilor

Sursa: http://monotez.com/eps/fr-grades/ : https://www.ravagopetrokimya.com/content/docs/eurocell-f-en-.pdf
https://www.synthoseps.com/en/products-and-technical-information
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Figura 13. Declarația oficială a 
companiei Sibur că granulele de 
polistiren produse nu conțin HBCD 
din 2019

Sursa: https://alphapor.ru/documents/

Până în 2014, nu erau disponibile alternative pentru HBCD pentru majoritatea proceselor 
de producție a granulelor EPS. Prin urmare, se poate presupune că EPS și XPS ignifugat 
produs în majoritatea regiunilor înainte de 2014 conține HBCD. Se presupune că, înainte 
de 2014, 90 % din granulele de polistiren importate aveau proprietăți ignifuge. În ceea ce 
privește produsele fabricate după anul 2014, informațiile identificate și ipotezele din 
tabelul 26 au servit bază pentru estimarea ponderii granulelor de polistiren, care ar putea 
conține HBCD ca ignifug, și aceleași asumații au fost aplicate și pentru plăciler de polistiren 
EPS finite.

Importurile totale de granule EPS și cantitatea estimată de granule importate care ar 
conține HBCD, inclusiv conținutul acestuia în granulele importate sunt prezentate în tabelul 
de mai jos.

https://alphapor.ru/documents/
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Tabelul 27. Estimarea cantității de granule EPS importate care ar putea conține HBCD și conținutul 
de HBCD, kg

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total materii 
prime 
(granule) 
importate, kg

426034,75 1615767.2 1969286.8 2515788,78 2259059.0 2777620.0 2759482.7 3127180.5

Cantitatea 
granulelor 
importate cu 
HBCD, kg

383431.27 1454190.5 1772358.16 2264209,90 2033153.1 2499858 2483534.5 2814462.4

Ponderea 
granulelor 
tratate cu 
HBCD, %

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Conținut de 
HBCD, kg 383,4 1454,2 1772,4 2264,2 2033.2 2499,9 2483,5 2814,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total materii 
prime 
(granule) 
importate, kg

3056245.0 3368951.1 3554812.0 3263245.8 3530108.4 3373572.2 4030334,00 3896853,00

Cantitatea 
granulelor 
importate cu 
HBCD, kg

2750620.5 3032055.9 2678978 2275920 2908966.4 2986655.2 3075250 2727797.1

Ponderea 
granulelor 
tratate cu 
HBCD, %

90,0 90,0 75,4 69,7 82.4 88,5 76.3 70,0

Conținut de 
HBCD 2750,6 3032.1 2679,0 2275,9 2909,0 2986,7 3075,3 2727,8

Sursa: Serviciul Vamal, estimările de expert

După cum s-a menționat mai sus, ponderea plăcilor EPS produse care ar putea conține HBCD a 
fost estimată pe baza ponderii granulelor EPS importate care ar conține HBCD. Din cantitatea 
de plăci produse a fost scăzută cantitatea exportată.
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Tabelul 28. Producția de placi de polistiren EPS în Republica Moldova si conținutul de HBCD, 
2005-2020

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producere 
plăci, kg 412820,4 963393.0 1037941.4 1055970.8 1882996.6 2050534.7 2156547.2 3473230.4

Producere – 
export, kg 458689,40 1070436.7 1153268.3 1173300.9 2092218.5 2278371.9 2396163.6 3859144.9

Plăci cu 
HBCD, kg 412820,46 963393.08 1037941.4 1055970.8 1882996.6 2050534.7 2156547.2 3473230.4

Conținut de 
HBCD în EPS 
produs

412.82 963.39 1037.94 1055.97 1883.00 2050.53 2156.55 3473.23

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Producere 
plăci, kg 3032082.6 3348883.6 2123261.8 1721826.4 1692148.4 1805988.6 1465746.5 1612281.5

Producere – 
export, kg 3368980.7 3720981.8 2817416.4 2468778.7 2053467.3 2039951.9 1920965.2 2303259.3

Plăci cu 
HBCD, kg 3032082.6 3348883.6 2123261.8 1721826.4 1692148.4 1805988.6 1465746.5 1612281.5

Conținut de 
HBCD în EPS 
produs

3032.08 3348.88 2123.26 1721.83 1692.15 1805.99 1465.75 1612.28

Sursa: Rapoarte statistice PRODMOLD-A ‘Producția totală, ca expresie naturală, în Republica Moldova, pe tip de produs, 
pentru 2005-2020’ și estimările experților

4.5  Estimarea HBCD în plăcile EPS importate 

Pe lîngă producția locală de plăci EPS, o cantitate mică de plăci EPS este importată anual. Din 
cantitatea totală de polistiren importat sub codul NC 39211100000 (care se referă atît la EPS, cît 
și la XPS) a fost selectat polistirenul de tip EPS. Ponderea plăcilor care ar putea conține HBCD a 
fost estimată pe baza ipotezelor utilizate pentru materiile prime, prezentate în tabelul 26.

Tabelul 29. Import plăci de polistiren EPS în Republica Moldova și conținut de HBCD, 2005-2020

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Import 
plăci EPS 
finite, kg

89103.164 182570,85 53164,48 201111.45 104688.09 59006.9 46597.17 62857.56

Import 
plăci de 
EPS cu 
HBCD, kg

80192.8 164313.8 47848.0 181000.3 94219.3 53106.2 41937.5 56571.8
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HBCD în 
plăcile EPS 
importate, 
kg

80.2 164.3 47.8 181.0 94.2 53.1 41.9 56.6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Import 
plăci EPS 
finite, kg

129681.44 43355.71 151342.78 168972.446 107647.457 40166.39 44657.81 53393.49

Import 
plăci de 
EPS cu 
HBCD, kg

116713.3 39020.1 121074.2 118280.7 69970.8 24099.8 24561.8 29366.4

HBCD în 
plăcile EPS 
importate, 
kg

116.7 39.0 121.1 118.3 70.0 24.1 24.6 29.4

Sursa: Serviciul Vamal, estimări experți

4.6  Utilizarea HCBD în polistirenul XPS

Polistirenul XPS nu este produs în Republica Moldova, fiind doar importat. Producătorii și 
distribuitorii menționați mai sus au remarcat că toate plăcile XPS au proprietăți de rezistență 
la flacără. Cu toate acestea, documentația furnizată nu a putut demonstra ce tip de inhibitor 
de flacără este aplicat.

Figura 14. Varietatea de polistiren XPS plasată 
pe piață

Sursa: Imaginile expertului 
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4.7  Estimarea HBCD în XPS importat 

Din cantitatea totală de polistiren importat sub codul NC 39211100000 a fost selectat 
polistirenul XPS. În măsura posibilului, a fost selectat importul de plăci termoizolante, deoarece 
sub acest cod sunt importate și plăcile XPS utilizate în alte scopuri. În plus, tot polistirenul 
utilizat în scopuri decorative nu a fost inclus în estimarea HBCD.

Tabelul 30. Import plăci de polistiren XPS în Republica Moldova și conținutul de HBCD, 
2005-2020

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Import de 
plăci XPS, 
kg

45496 198100 307728 275461 310561 448797 356487 437119

Import de 
plăci XPS 
cu HBCD, 
kg

40946.79 178290.30 276954.91 247915.3 279504.99 403916.92 320838.39 393406.83

HBCD 
în XPS 
importat, 
kg

102.37 445.73 692.39 619.79 698.76 1009.79 802.10 983.52

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Import de 
plăci XPS, 
kg

436775 636719 776448 923436 993913 1127405 1348555 1726390

Import de 
plăci XPS 
cu HBCD, 
kg

393097.87 573046.79 621158.0 646405.09 646043.25 676443.01 741705.50 949514.23

HBCD 
în XPS 
importat, 
kg

982.74 1432.62 1552.90 1616.01 1615.11 1691.11 1854.26 2373.79

Sursa: Serviciul Vamal, estimările experților

 

O privire de ansamblu asupra utilizării polistirenului EPS și XPS în Republica Moldova este pre-
zentată în figura de mai jos. Se observă că EPS este produs în cantități mult mai mari decât se 
importă XPS, respectiv EPS este mai folosit, probabil din cauza prețului redus, inclusiv deoare-
ce este produs în țară.
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Figura 15. Comparație între producția și importul de plăci EPS și importul de plăci XPS

Sursa: Serviciul Vamal, estimările experților

Tabelul 31. Rezultate sumare ale calculelor de HBCD

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

HBCD în materiile 
prime importate, kg 383.43 1454.19 1772.36 2264.21 2033.15 2499.86 2483.53 2814.46

HBCD în plăcile 
EPS produse, fără 
export, kg

412.82 963.39 1037.94 1055.97 1883.00 2050.53 2156.55 3473.23

HBCD în plăcile EPS 
importate, kg 80.2 164.3 47.8 181.0 94.2 53.1 41.9 56.6

HBCD în plăcile XPS 
importate, kg 102.37 445.73 692.39 619.79 698.76 1009.79 802.10 983.52

total HBCD 
EPS+XPS 595.38 1573.43 1778.18 1856.76 2675.98 3113.43 3000.58 4513.32

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HBCD în materiile 
prime importate, kg 2750.62 3032.06 2678.98 2275.92 2908.97 2986.66 3075.25 2727.80

HBCD în plăcile 
EPS produse, fără 
export, kg

3032.08 3348.88 2123.26 1721.83 1692.15 1805.99 1465.75 1612.28
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HBCD în plăcile EPS 
importate, kg 116.7 39.0 121.1 118.3 70.0 24.1 24.6 29.4

HBCD în plăcile XPS 
importate, kg 982.74 1432.62 1552.90 1616.01 1615.11 1691.11 1854.26 2373.79

total HBCD 
EPS+XPS 4131.54 4820.52 3797.23 3456.12 3377.23 3521.20 3344.57 4015.43

Figura 16. Rezultate sumare ale calculelor de HBCD, kg
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4.8  Rezultate finale și raportare

Punctul focal național pentru Convenția de la Stockholm este responsabil de raportarea 
către Conferința părților cu privire la măsurile luate pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Convenției și eficacitatea acestor măsuri în îndeplinirea obiectivelor Convenției conform 
articolului 15, măsurile fiind incluse în planul național de implementare a Convenției. 

Punctul focal național, în colaborare cu părțile interesate relevante, va fi, de asemenea, 
responsabil pentru coordonarea și/sau diseminarea informațiilor referitoare la HBCD-urile din 
țară. 

Mai jos este prezentat tabelul compilat, care urmează a fi inclus în planul național de 
implementare a Convenției.

HCBD total estimat în articolele/produsele importate

An Tip de articol/produs 
care conține HBCD Țările de origine

Import/
producție 

anuală totală de 
articole/produse 

care conțin 
HBCD (tone/an)

Conținutul total estimat 
de HBCD în articolele/
produsele importate/

produse (tone/an)

2005
Polistiren expandat 
(EPS) (produse finale 
și materii prime)

România, Ucraina, Rusia, 
Polonia, Olanda, Bulgaria, 
Germania, China

463.6 0.464

2008
Polistiren expandat 
(EPS) (produse finale 
și materii prime)

România, Ucraina, 
Polonia, Germania, Italia, 
Turcia, China, Rusia

2445.2 2.445

2012
Polistiren expandat 
(EPS) (produse finale 
și materii prime)

România, Ucraina, 
Germania, Polonia, Turcia, 
Rusia, China

2871.0 2.871

2016
Polistiren expandat 
(EPS) (produse finale 
și materii prime)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
China

2394.2 2.394

2017
Polistiren expandat 
(EPS) (produse finale 
și materii prime)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
China

2978.9 2.979

2018
Polistiren expandat 
(EPS) (produse finale 
și materii prime)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
China

3010.8 3.011

2019
Polistiren expandat 
(EPS) (produse finale 
și materii prime)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
China

3099.8 3.100
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2020
Polistiren expandat 
(EPS) (produse finale 
și materii prime)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
China

2757.2 2.757

2005 Polistiren extrudat 
(XPS)

România, Ucraina, Italia, 
Polonia, Rusia, China 40.9 0.102

2008 Polistiren extrudat 
(XPS)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
Belarus

247.9 0.620

2012 Polistiren extrudat 
(XPS)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
Belarus

393.4 0.984

2016 Polistiren extrudat 
(XPS)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
Belarus

646.4 1.616

2017 Polistiren extrudat 
(XPS)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
Belarus

646.0 1.615

2018 Polistiren extrudat 
(XPS)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
Belarus

676.4 1.691

2019 Polistiren extrudat 
(XPS)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
Belarus

741.7 1.854

2020 Polistiren extrudat 
(XPS)

România, Ucraina, 
Polonia, Italia, Rusia, 
Belarus

949.5 2.374

HCBD total estimat în articolele/produsele exportate

Anul
Tip de articol/

produs care conține 
HBCD

Țările de destinație

Exportul anual 
total de articole/

produse care 
conține HBCD 

(tone/an)

Conținutul total estimat 
de HBCD în articolele/
produsele exportate 

(tone/an)

2006 Polistiren expandat 
(EPS România 60.582 0.06058

2008 Polistiren expandat 
(EPS România 12.594 0.01259

2012 Polistiren expandat 
(EPS România, Rusia, Ucraina 10.986 0.01099

2016 Polistiren expandat 
(EPS România, Rusia 26.632 0.02663

2017 Polistiren expandat 
(EPS România 43.013 0.04301
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2018 Polistiren expandat 
(EPS România 0.116 0.00012

2019 Polistiren expandat 
(EPS România 1.610 0.00161

2020 Polistiren expandat 
(EPS România 0.778 0.00078

4.9  Metode și documentație de date

Chimic Hexabromociclododecan

Utilizare Polistiren expandabil și extrudabil

Metoda de 
calcul

(Descrieți 
variabilele 
pentru 
metoda 
utilizată.)

TQ HBCD = TQ produse x C HBCD

TQProduse = Cantitatea totală de produse fabricate/importate cu HBCD (de exemplu plăci de EPS și 
XPS) anual 

TQ HBCD = Cantitatea totală de HBCD utilizată în produsele fabricate/importate anual

C HBCD = conținutul de HBCD în produs

Materiale ignifuge Conținut de 
HBCD (în mg/kg) %

Polistiren expandat (EPS) 5.000-10.000 0,001

Polistiren extrudat (XPS) 8.000-25.000 0,0025

Tipul și 
sursa datelor 
despre 
activitate

Cantitatea de EPS fabricată – informații statistice din publicațiile PRODMOLD

Cantitatea de EPS/XPS importată – Serviciul Vamal sau https://comtrade.un.org/data/

Pentru materii prime, adică margele de polistiren

3903 Polimeri ai stirenului, sub forme primare:

  - Polistiren:

3903 11 000 – – Extensibil

3903 19 000 - - Alții

Pentru produsul final, adică polistiren EPS sau XPS

3921 Alte plăci, foi, folii, folii și benzi, din materiale plastice:

  - Celular:

3921 11 000 – – Din polimeri de stiren

https://comtrade.un.org/data/
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