
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Strategia de comunicare în 
domeniul Poluanţilor Organici 

Persistenţi 
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Categoriile POP reglementate de Convenție 

 

Pesticide

•aldrin

•alfa hexaclorociclohexan

•beta hexaclorociclohexan

•clordan

• clordeconă

• dieldrin

•endrin

• heptaclor

• lindan

• mirex

•pentaclorofenol și sărurile și esterii 
acestuia (PCP)

• endosulfan tehnic și izomerii săi

•toxafen

•DDT

Produse chimice industriale 

•bromodifenil eter (deca, hexa, hepta, 
octa, penta)

•hexabromociclododecan 

•hexaclorobenzen

•hexaclorobutadienă

• pentaclorobenzen

•bifenili policlorurați

•naftaline policlorurate

• parafine clorurate cu lanț scurt

•acid perfluorooctan sulfonic

• pentraclofenol

Producere neintenționată

•hexaclorobenzen

•hexaclorobutadienă

•pentaclorobenzen

•bifenili policlorurați

•dibenzo-p-dioxine policlorurate

• dibenzofurani policlorurați 
naftalenele policlorurate

Convenția de la Stockholm a fost adoptată în 2001 în cadrul 
Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (United 
Nations Environment Programme – UNEP) și a intrat în vigoare în 
2004.  
 

 Republica Moldova a ratificat Convenția prin Legea  Nr. 40/2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind 
poluanţii organici persistenţi. Ea promovează acțiuni menite să reglementeze produsele chimice POP (pesticide și 
produse chimice industriale), obiectivul general fiind de a proteja sănătatea umană și mediul de efectul acestora. 
Convenția impune părților să ia măsuri pentru a elimina sau a reduce emisiile de POP în mediu.  
 
În anexa A și B la Convenția de la Stockholm sunt incluse de 28 de produse chimice sau grupuri de produse chimice) 
care fac obiectul unei interdicții sau restricționări  la producere și utilizare, cu excepția cazurilor în care există derogări 
generice sau specifice. Derogările generice permit cercetarea la nivel de laborator, utilizarea ca standard de referință 
și prezența urmelor de contaminanți neintenționați în produse chimice, amestecuri și articole. Articolele care conțin 
POP, fabricate sau deja în uz înainte de data intrării în vigoare a obligației relevante fac, de asemenea, obiectul unei 
derogări, cu condiția ca Părțile transmit Secretariatului Convenției de la Stockholm informații privind utilizările și un 
plan național de gestionare a deșeurilor pentru astfel de articole. 
 
Emisiile în mediu a compușilor emiși în mod neintenționat, care sunt incluși în lista din anexa C la Convenție, măsurile 
vizează reducerea la  minim, scopul final fiind eliminare totală, în cazurile în care este posibil. Conform anexei C, Părțile 
trebuie să promoveze și, în conformitate cu planurile lor de acțiuni, să impună utilizarea celor mai bune tehnici 
disponibile pentru sursele acestora identificate de Convenție. 
 

 
 

Substanţele chimice din grupa poluanților organici persistenți prezintă diferite grade de pericol, posedînd proprietăţi 
comune: 
- sunt stabili din punct de vedere chimic şi se păstrează o perioadă îndelungată, uneori decenii, pînă la descompunerea în 

forme mai puţin toxice; 
- sunt volatili şi se transportă la distanţe mari pe calea aerului şi cu apa; 
- produsele degradării POP păstrează o toxicitate înaltă, caracteristică acestor grupe de compuşi; 
- solul poluat serveşte ca sursă de poluare a aerului atmosferic, plantelor şi tuturor vietăţilor ce se alimentează cu aceste 

plante; 
- particularitate deosebită este circuitul prin lanţul alimentar. 

 



 

Obiectivele specifice: 

Creşterea nivelului de informare și 
educare a publicului şi beneficiarilor cu 

privire la politica de stat în managementului 
produselor chimice și articolelor cu conținut 
de POP, precum și a deșeurilor acestora  

Asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare la un înalt nivel de profesionalism 

pentru îmbunătățirea comunicării 
 
Fortificarea colaborării cu mass-media și cu 
părțile cheie interesate 

 
Creșterea nivelului de informare cu 
privire la efectele și sursele POP, în 

special a POP emiși neintenționat 

Crearea unor parteneriate cu asociațiile obștești 
în vederea îmbunătățirii activității de comunicare 

 

Domeniile prioritare de acțiune: 

 

Abordarea compleză a grupurilor țintă și părrților interesate care devin din ce în ce mai 
complexe, prin adoptarea de noi mijloace de comunicare

•Identificarea domeniilor de interes ale diferitelor părți interesate și înțelegerea necesităților, percepțiilor și 
așteptărilor părților interesate.

•Stabilirea unor rețele decolaborare pentru alinierea mesajelor de comunicare și desfășurarea unor campanii 
de informare și conștientizare comune

Sporirea conștientizării cu privire la impactul POP

•Informarea publicului larg privind prevederile la efectele și sursele POP, în special a POP emiși neintenționat;

•Instruirea mediului de afaceri care derulează activități asociate cu utilizarea POP sau activitatea cărora are 
potențial de generare a emisiilor POP neintenționate și deșeurilor cu POP) privind prevederile politicii în 
domeniul prevenirii emisiilor 

•Asigurarea protecţiei mediului şi sănătăţii umane prin introducerea şi aplicarea standardelor UE ce 
reglementează activităţiile asociate cu POP

Stabilirea unor relații cu influencerii și investigarea unor noi metode de dialog cu cetățenii

•Abordarea proactivă a jurnaliștilor media și altor influenceri .

•Încurajarea personalului să participe activ la discuțiile de pe social media, alături de vocea instituțională a 
autorităților de mediu.

Atingerea unui nivel înalt de înțelegere din partea publicului țintă 

• Stabilirea unei politici editoriale care acoperă toate mijloacele de comunicare.

•Stabilirea unor mesajele relevante, inteligibile și atractive pentru publicul țintă.

Scopul principal al Strategiei constă diminuarea 

impactului POP asupra mediului şi sănătăţii prin 

îmbunătăţirea comunicării între toate părțile implicate în 

procesele asociate cu POP, prin crearea unui cadru de 

comunicare, prin activităţi de sensibilizare, instruire şi 

educaţie pentru toate grupurile societăţii despre efectele 

și sursele POP, în special a POP emiți neintenționat, 

inclusiv a mediului de afaceri care derulează activități 

asociate cu utilizarea POP sau activitatea cărira are 

potențial de generare a emisiilor POP neintenționate. 

 

 

Principiile care vor conduce activitatea de 

comunicare 

 

 

Transparen
ţa

Coerenţă

Continuitat
e

Caracter 
diferenţiat



 

 
 
 

Grupurile țintă ale Strategiei de Comunicare 

   

Ținînd cont de faptul, că măsurile de informare şi publicitatea privind gestionarea POP pe întreg ciclu de viaţă, 

au în vedere sporirea gradului de informare atît a funcţionarilor, angajaţilor structurilor statale,  cît a agenţilor 

economici şi publicului larg, acţiunile  întreprince de Guvern în acest domeniu, vor fi definite pentru următoarele  

grupuri  ţintă. 

 

 

Grupurile

ţintă

Autorităţile publice
centrale

Agenții economici

Reprezentanții sectorului 
energetic și alimentare 

cu apă 

Asociațiile obștești, 

Patronatele
Comunitatea

academică și științifică

Publicul larg

Școlile

Jurnaliști 

Personalul medical



 

Instrumente de comunicare  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina din Internet
pagina oficială a autorităților 

relevante , rețele sociale (Facebook, 
Instagram,) Youtube.

Evenimente publice: întâlniri 
formale și neformale cu mass-media 

și liderii de opinie, conferințe de 
presă și briefinguri, discursuri 

publice, mese rotunde

Publicațiilebroșuri, pliante, foi
volante, postere, calendare, 

buletine informative electronice

Produse promotionale:
tricouri, genti, palarii

Presă
Communicate de presă, editoriale, 
interviuri, comentarii, date oferite.

TV: Știri și comentarii, materiale 
video, participarea la emisiuni și 

talk show-uri



 

Obiectivul comunicării poate fi implicarea, cooperarea, consultarea sau informarea publicului țintă. Alegerea 
unei activități de comunicare ar trebui să ia în considerare obiectivul de comunicare și publicul țintă. 
 
    
          Prin implicarea unui public, vrem să-i sporim interesul și să obținem o schimbare a        
              comportamentului acestuia. Implicarea ar fi de obicei obiectivul în cazul publicului care  are un     
                        impact ridicat, dar un nivel  scăzut de conștientizare, cum ar fi de exemplu politicienii sau       
                               alte persoane influente. Lucrul  implică  activități proactive și, deseori, consumatoare       
                                     de resurse, de exemplu, întâlniri față în față, mese rotunde și materiale relevante. 
 
 
                                          Cooperarea înseamnă a lucra împreună cu publicul țintă pentru obiective                                                          
                                                 comune și beneficii reciproce. De asemenea, este determinat de interesul                    
                                                     publicului țintă care are un nivel ridicat de interes și un impact ridicat.  
                                                      Astfel de audiențe includ autoritățile de mediu și alte instituții                                     
                                                               relevante, care pot fi implicate campanii și proiecte de comunicare,  
                                                                      inclusiv evenimente comune și elaborarea materialelor.   
 
 

       Consultarea presupune primirea unui feedback de la                
                                                                                     publicul țintă - de exemplu, invitația de a contribui la   
                                                                                         consultările publice sau a evalua activitatea. Publicul  
                                                                                            consultat are un nivel ridicat de conștientizare, dar  
                                                                                                nivelul de impact asupra activității variază în funcție   
                                                                                                    de tipul de activitate.  
 
 
 
                                                                                                                      Informarea înseamnă răspândirea  
                                                                                                                           informațiilor relevante prin   
                                                                                                                               intermediul paginilor web,  
                                                                                                                                    buletinelor informaționale și   
                                                                                                                                         rețelelor de socializare. 
 
 
 
Obiective de comunicare: Lățimea se referă la sfera publicului țintă și înălțimea la intensitatea activităților necesare. 

 
Obiectivul de comunicare sprijină obiectivele strategice ale programului de gestionare a substanțelor chimice  
 
Scopul Programului  
 
Asigurarea gestionării durabile a 
unui spectru larg de substanțe și 
produse chimice în ansamblu de-a 
lungul ciclului de viață și reducerea 
impactului acestora asupra 
mediului și sănătății umane.  
 
 

Obiective generale  
 

 Perfecționarea legislației, cadrului instituțional şi politicilor 
naționale în domeniul managementului substanțelor chimice. 
 

 Atenuarea riscurilor, reducerea şi eliminarea impactului 
substanțelor și produselor chimice asupra mediului şi sănătății 
populației prin dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a 
substanțelor chimice din punct de vedere tehnic și 
informațional. 

 
 



 

Domeniul de aplicare al Strategiei de comunicare  

Scopul Strategiei este de a oferi elemente ale unei campanii de conștientizare generală pentru reducerea POP 
și creșterea gradului de conștientizare privind substanțele chimice în domeniile prioritizate în Planul naționale 
de implementare al Convenției de la Stockholm. 
Se propune abordarea următoarelor subiecte: 
 

 
 
O prezentare generală a poluanților organici persistenți este oferită la începutul acestui document, care poate 
fi utilizată în campaniile de conștientizare. Fiecare temă este structurată în patru componente care vor ajuta 
la implementarea acestor campanii, acestea fiind următoarele: 
 

 
 
 
 
 

 

Ce sunt poluanții organici persistenți

Ce sunt poluanții organici persistenți emiși neintenționat (unintentional POP – uPOP)

Prevenirea generării poluanților organici persistenți emiși neintenționat, soluții și practici durabile

•Sursele poluanților organici persistenți emiși neintenționat

•Prevenirea generării poluanților organici persistenți emiși neintenționat, soluții și practici durabile

•Colectarea selectivă a deșeurilor  

•Compostarea resturilor alimentare și resturile de grădină

•Emisiile uPOP în procesele de combustie la nivel industrial 

Produsele cu poluanți organici persistenți din jurul nostru 

•Inhibitorii de flacără

•Bifenilii policlorurați

• Acid sulfonic perfluorooctan (PFOS)

Cum trebuie gestionate deșeurile de produse cu poluanți organici persistenți

•Măsuri de gestionare a deșeurilor cu POP PBDE

•Gestionarea recipientelor goale de la pesticide 

Efectele POP asupra femeilor și copiilor 

Prezentare generală - care oferă o bază și 
context problemei/temei.

Mesaje cheie - un un sumar al informațiilor 
cheie care trebuie comunicate 

Grupurile țintă - oferă o listă de grupuri 
potențiale din cadrul comunității care ar fi 

vizate de activitățile campaniei de 
conștientizare. 

Exemple de activități din cadrul campaniei de 
conștientizare, oferindu-se o listă scurtă de 

activități sugerate care se referă la Grupurile 
țintă sugerat și la mesajele cheie.



 

Măsurarea succesului – indicatori de monitorizare  

Monitorizarea poate fi: 

 

 

 
 

 

 

 

cantitativă

• vizite pe pagini web, 

• acoperire media și social 
media, 

• numărul de urmăritori pe 
rețelele sociale, 

• participanți la 
evenimente, 

• descărcări video, 

• cititori de buletine 
informative

• numărul de publicații

calitativă

• feedback de la 
evenimente și proiecte 

comune, 

• sondaje ale părților 
interesate, 

• sondaje ale utilizatorilor 
de web, 

• sondaje cu cititorii, 

• sondaje ale personalului.



 

1 Ce sunt poluanții organici persistenți? 

Prezentare generală  

Poluanții organici persistenți (POP) sunt un grup de substanțe chimice care au început să fie utilizate pe scară largă în 

timpul boom-ului producției industriale după cel de-al doilea război mondial. Multe dintre aceste substanțe chimice s-

au dovedit benefice în combaterea dăunătorilor și bolilor, în producția de culturi și în industrie, totuși, acestea s-au 

dovedit a avea efecte negative neprevăzute asupra sănătății umane și asupra mediului. 

La ce se folosesc POP? Ce se face pentru a elimina POP? 
POP pot fi împărțite în două categorii generale: 

 Substanțe chimice produse în mod intenționat care sunt 
utilizate în prezent sau au fost cîndva utilizate în agricultură, 
controlul bolilor, producție sau procese industriale. De exemplu, 
BPC-urile, care au fost utilizate într-o varietate de aplicații 
industriale (de exemplu, în transformatoare electrice și 
condensatoare mari, ca fluide hidraulice și schimbătoare de 
căldură și ca aditivi la vopsele și lubrifianți) și DDT, care este încă 
folosit pentru a controla țânțarii purtători de malarie în unele 
părți ale lumii. 
 Substanțe chimice produse neintenționat care rezultă din 
unele procese industriale și din ardere, de exemplu, incinerarea 
deșeurilor municipale și medicale și arderea în aer liber a 
deșeurilor municipale și de grădină.  

 

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici 
persistenți (POP) este un tratat global care are scop 
protecția sănătății umane și a mediului de POP prin 

restricționarea și/sau eliminarea producției, utilizării, 
comerțului, emisiilor și/sau depozitării acestora. Unele 

dintre POP vizate de Convenția de la Stockholm sunt 
învechite, iar producerea și utilizarea intenționată a 
majorității a fost interzisă în întreaga lume, cu unele 

derogări din considerente de sănătate umană (de 
exemplu, DDT pentru controlul malariei) și/sau în 

cazuri foarte specifice în care nu au fost identificate 
substanțe chimice alternative. Cu toate acestea, 

producția neintenționată și/sau utilizarea curentă a 
unor POP continuă să fie o problemă de îngrijorare 

globală. Chiar dacă majoritatea POP nu au fost 
fabricate sau utilizate de zeci de ani, ei continuă să 

persiste în mediu și, prin urmare, prezintă un risc 
pentru mediu și sănătate. 

Ce POP sunt acoperite de Convenție? 

POP vechi  POP noi 

Primii 12 compuși acoperiți de Convenție 
sunt Aldrin, Clordan, DDT, Dieldrin, Endrin, 
Heptaclor, Hexaclorbenzen, Mirex, Bifenili 
policlorurați, Dibenzo-pdioxinele 
policlorurate, Dibenzofurani policlorurați și 
Toxafurani. 
 

Cele 9 noi POP adăugate recent la convenție sunt alfa hexaclorociclohexan, 
beta hexaclorociclohexan, clordecon, octabromodifenil eter comercial 
(hexabromodifenil eter și heptabromodifenil eter), pentabromodifenil eter 
comercial (tetrabromodifenil eter, acid lindofenilfenil, pentabromodifenil 
eter, lindofenoifenil eter, pentabromodifenil eter) PFOS), sărurile sale și 
fluorură de perfluorooctan sulfonil (PFOS-F) viii . 
 

 
Mesaje cheie 

Substanțele chimice POP posedă o combinație specială de proprietăți fizice și chimice, astfel încât, odată 

eliberate în mediu, acestea: 

 Rămân intacte pentru perioade de timp excepțional de lungi (persistente); 
 Sunt distribuite pe scară largă în mediul înconjurător ca urmare a proceselor naturale care 

implică solul, apa și, în special, aerul; 
 Se acumulează în țesutul adipos al organismelor vii, inclusiv al omului, și se găsesc la 

concentrații mai mari la niveluri mai ridicate în lanțul trofic (bio-acumulative); 
 Sunt toxice atât pentru oameni cât și pentru animale sălbatice. 

Convenția de la Stockholm sprijină țările semnatare prin: 

 Stabilirea, implementarea și consolidarea capacităților lor naționale de a aborda POP/deșeurile contaminate. 
 Încurajarea reducerii emisiilor totale de POP neintenționați rezultate din diferite activități antropice, cum ar fi 

incineratoarele și arderea în aer liber. 
 Stabilirea unui comitet științific format din experți desemnați de guvern pentru a analiza noile produse chimice propuse 

pentru a fi adăugate în temeiul Convenției. 
 Facilitarea furnizării de asistență tehnică și financiară pentru părțile eligibile pentru a le oferi suport în implementarea 

convenției. 
 Colectarea rapoartelor naționale și datelor de monitorizare regională pentru a facilita evaluarea implementării acestuia 

ca instrument eficient de protejare a sănătății umane și a mediului de POP”. 

 



 
 

Populațiile cele mai expuse riscului de contaminanți sunt copiii și fătul în curs de dezvoltare. Fiziologia unică și 

caracteristicile de dezvoltare/comportamentale ale copiilor cresc vulnerabilitatea acestora la expunere. Expunerea în 

stadiul fetal poate apărea prin placentă atunci când mama a fost expusă la POP care s-au bio-acumulat în țesutul ei. 

Expunerea poate avea loc și la bebeluși prin laptele matern de la mame expuse anterior la niveluri ridicate de POP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupurile țintă 
Școli, instituții guvernamentale, mediul de afaceri, public 
larg, ONG, mass media,  grupuri care nu sunt vizate de 
campaniile anterioare de conștientizare   

                             privind POP.              
                          Exemple de activități de conștientizare 

• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri ale comunității. 
• Evenimente publice pentru a promova conștientizarea  
• Interviuri radio, articole din ziare și emisiuni televizate. 
• Desen școlar, concursuri copii. 

Persistent:

POP sunt substanțe 
chimice care se 

păstrează mult timp 
în mediu. Unele pot 

rezista la 
descompunere ani 
și chiar decenii, în 
timp ce altele s-ar 

putea descompune 
în alte substanțe 

toxice.

Transport la distnațe mari: 

Datorită caracteristicilor 
chimice care permit acestor 
compuși să apară fie în faza 
de vapori, fie adsorbiți pe 
particulele atmosferice, ei 
sunt capabili să parcurgă 

distanțe lungi. Acest lucru a 
dus la prezența POP în 

întreaga lume, chiar și în 
regiunile în care aceștia nu 
au fost niciodată utilizați, 
cum ar fi zonele arctice.

Bio-acumulare și bio-magnifiere: 

POP intră în lanțul alimentar și se bio-
acumulează și bio-magnifică în țesuturile 
adipoase ale oamenilor și ale animalelor 

sălbatice. Aceasta înseamnă că atunci 
când POP sunt absorbite de un animal 

sau de o plantă care este apoi consumată 
de un animal mai mare, POP sunt pur și 

simplu transferați la un animal mai mare. 
Unii pești, păsări răpitoare, mamifere și 

oameni se află în partea superioară a 
lanțului trofic și, astfel, absorb cele mai 

mari concentrații de POP.

Toxicitate: 

Expunerea la POP 
poate fi asociată cu 

o gamă largă de 
efecte adverse 

asupra sănătății, 
inclusiv: tulburări 

endocrine, 
disfuncții de 

reproducere și 
imunitate, tulburări 
neurocomportame

ntale, cancer, 
leziuni ale 

organelor și moarte

Convenția de la Stockholm a fost adoptată în 2001 în 

cadrul Programului Organizației Națiunilor Unite 

pentru Mediu și a intrat în vigoare în 2004. 

Republica Moldova a ratificat Convenția prin Legea  

Nr. 40/2004 pentru ratificarea Convenţiei de la 

Stockholm privind poluanţii organici persistenţi. Ea 

promovează acțiuni menite să reglementeze 

produsele chimice POP, obiectivul general fiind de a 

proteja sănătatea umană și mediul de efectul 

acestora. Convenția impune părților să ia măsuri 

pentru a elimina sau a reduce emisiile de POP în 

mediu.  În anexa A și B la Convenția de la Stockholm 

sunt incluse de 28 de produse chimice sau grupuri de 

produse chimice care fac obiectul unei interdicții sau 

restricționări  la producere și utilizare, cu excepția 

cazurilor în care există derogări generice sau specifice. 



 

2. Ce sunt poluanții organici persistenți emiși neintenționat (uPOP)? 

Prezentare generală 

Poluanții organici persistenți emiși neintenționat (uPOP) sunt o varietate de POP care sunt generați ca un produs 

secundar al industriei sau emiși neintenționat prin ardere, dar care nu au nicio utilizare, scop sau funcție comercială. La 

fel ca și ceilalți POP, aceștia rămân în mediu mult timp, pot parcurge distanțe lungi prin aer și apă, se bio-acumulează în 

țesutul adipos al animalelor și se numără printre cele mai toxice substanțe chimice care cauzează cancer. 

uPOP enumerate în Convenția de la Stockholm sunt: 

• PCDD/PCDF - Dibenzo-p-dioxine și 
dibenzofurani policlorurați  

• HCB - Hexaclorbenzen  
• PCB - Bifenili policlorurați 
• HCBD – Hexaclorobutadienă 
• PeCB – Pentaclorobenzen 

 
Mesaje cheie 

 
În curte sau chiar la masa, s-ar putea să fim în contact 

cu poluanți organici persistenți neintenționați (uPOP) și 

nici măcar să nu știm. Expunerea pe termen scurt a 

oamenilor la niveluri ridicate de uPOP poate cauza 

leziuni ale pielii, cum ar fi cloracnee, întunecare 

neregulată a pielii și modificarea funcției hepatice. Expunerea pe termen lung este asociată cu afecțiuni ale sistemului 

imunitar, sistemului nervos în curs de dezvoltare, a sistemului endocrin și a funcțiilor reproductive. 

Dioxinele și efectele lor asupra sănătății umane  

 Dioxinele se găsesc în mediul din întreaga lume și se acumulează în lanțul 
trofic, în principal în țesutul adipos al animalelor. 

 Peste 90% din expunerea omului se face prin alimente, în principal carne și 
produse lactate, pește și crustacee.  

 Dioxinele sunt foarte toxice și pot cauza probleme de reproducere și 
dezvoltare, pot afecta sistemul imunitar, pot interfera cu hormonii și, de 
asemenea, pot provoca cancer. 

 Datorită omniprezenței dioxinelor, toți oamenii au expunere de fond, care nu 
ar trebui să afecteze sănătatea umană. Cu toate acestea, din cauza 
potențialului foarte toxic, trebuie depuse eforturi pentru a reduce expunerea 
curentă de fond. 

 Prevenirea sau reducerea expunerii umane se realizează cel mai bine prin măsuri direcționate către 
sursă, adică controlul strict al proceselor de ardere  pentru a reduce formarea de dioxine. 

Grupurile țintă 
 
Școli, instituții guvernamentale, mediul de afaceri, public larg, grupuri 
care nu sunt vizate de campaniile anterioare de conștientizare privind 

POP, ONG-uri, mass media   
 

Exemple de activități de conștientizare 
 

• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri ale comunității 
• Evenimente publice pentru a promova conștientizarea 
• Interviuri radio, articole din ziare și emisiuni televizate 
• Desen școlar, concursuri copii 
• Buclete, pliante, postere.  

 

 

Totalul emisiilor de PCDD/PCDF, pe surse,  
pentru anii 2001 - 2019 în Republica Moldova, g I-TEQ/an 



 

2.1. Sursele poluanților organici persistenți emiși neintenționat 

Introducere  

Prevenirea uPOP trebuie abordată în mod diferit față de prevenirea POP, deoarece sursele uPOP sunt variate 

și este posibil ca mulți oameni să nu fie conștienți că acestea cauzează de fapt emisii de uPOP în mediu. 

Campaniile de conștientizare orientate spre prevenirea uPOP trebuie să urmărească în cele din urmă să 

informeze grupurile țintă cu privire la practicile care generează uPOP și să ofere alternative și/sau stimulente 

pentru a schimba aceste practici și comportamente. 

Mesaje cheie 
 
Dioxinele, furanii și HCB-urile sunt formate și eliberate neintenționat din procesele de încălzire care implică materie 
organică și clor, ca urmare a arderii incomplete sau a reacțiilor chimice.  
 
Sursele industriale au potențial de formare și emisii relativ ridicate prin: 

 Incineratoare de deșeuri, inclusiv co-incineratoare 
municipale, periculoase sau medicale. 

 Cuptoarele de ciment care ard deșeuri periculoase. 
 Producția de celuloză folosind clor elementar sau 

substanțe chimice care generează clor elementar 
pentru albire. 

 Procese termice în industria metalurgică. 
 
 

Alte surse includ: 

 Arderea deschisă a deșeurilor, inclusiv arderea la 
depozitele de deșeuri 

 Ardere rezidențială/agricolă 
 Cazanele pe combustibili fosili 
 Instalațiile de ardere pentru lemne si alți combustibili din biomasă 
 Autovehicule, în special cele care ard benzină cu plumb 
 Vopsirea textilelor și a pielii (cu cloranil) și finisare (cu extracție alcalină) 
 Shredere pentru tratarea vehiculelor scoase din uz 
 Cabluri de cupru care mocnesc (atunci când învelișul de plastic [plastic cu clorură de polivinil] de pe cablurile 

electrice este intenționat ars pentru a extrage firul din interior, fumul produs conține un amestec toxic de 
dioxine și furani) 

 Țevi din PVC, cablu electric (materiale plastice din clorură de polivinil) atunci când este ars 
 Rafinării de ulei uzat. 

 

Grupurile țintă 
 
Școli, instituții guvernamentale, mediul de afaceri, public larg, grupuri 
care nu sunt vizate de campaniile anterioare de conștientizare privind 

POP, ONG-uri, mass media   
 

Exemple de activități de conștientizare 
 

• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri ale comunității 
• Evenimente publice pentru a promova conștientizarea 
• Interviuri radio, articole din ziare și emisiuni televizate 
• Desen școlar, concursuri copii 
• Buclete, pliante, postere.  

 

 



 

2.2 Prevenirea generării poluanților organici persistenți emiși neintenționat, soluții și practici durabile 

 

Introducere  

Dintre domeniile de prevenire a uPOP prioritizate, majoritatea sunt asociate de reducerea sau eliminarea 

arderii în numeroasele sale forme, inclusiv:  

 alternative la arderea deschisă - reutilizarea deșeurilor de material organic;  
 colectarea selectivă a deșeurilor - pentru a reduce sau a preveni arderea deșeurilor;  
 vehicule sănătoase - pentru a reduce emisiile toxice de la vehicule;  
 promovarea BAP/BEP în procesele de ardere – pentru a reduce emisiile de uPOP de la procesele de 

ardere necontrolate;  
 gestionarea uleiurilor uzate - pentru a elimina deversarea sau scurgerea uleiului de motor uzat și 

pentru a controla eliminarea în siguranță a acestuia. 
 
Mesaje cheie 
 

Cum reducem expunerea la uPOP: 

 Colectați deșeurile selectiv și evitați depozitarea deșeurilor periculoase (electronice, deșeuri 

medicale, anvelope, uleiuri, metale, cabluri) cu deșeurile generale colectate sau eliminate; 

 Compostați resturile alimentare și resturile de 

grădină; 

 Evitați arderea deșeurilor municipale. Dacă 

ardeți deșeuri verzi, nu amestecați cu alte 

materiale (materiale plastice, electronice, 

electrocasnice, metale, sticlă); 

 Practicați reducerea, reutilizarea și reciclarea 

responsabilă a deșeurilor; 

 Reducerea grăsimilor din carne și consumul de 

produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi pot reduce expunerea la compuși periculoși; 

 Practicați o dietă echilibrată (inclusiv cantități adecvate de fructe, legume și cereale) pentru a evita 

expunerea excesivă dintr-o singură sursă; 

 Evitați consumul de alimente cultivate pe sau în jurul unor terenuri potențial contaminate; 

 Evitați arderea pentru recuperarea cuprului din firele de cablu. 

 

Grupurile țintă 
 
Școli, instituții guvernamentale, mediul de afaceri, gospodării 
casnice, autorități publice locale, public larg, grupuri care nu sunt 

vizate de campaniile anterioare de conștientizare privind POP, ONG-uri, mass 
media   

 
Exemple de activități de conștientizare 

 
• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri ale comunității 
• Evenimente publice pentru a promova conștientizarea 
• Interviuri radio, articole din ziare și emisiuni televizate 
• Buclete, pliante, postere.  

 

 



 

2.3  Colectarea selectivă a deșeurilor  

Majoritatea deșeurilor pe care le producem nu sunt deloc „deșeuri”, dar pot fi refolosite sau reciclate. Deșeurile 

pot însemna și „bani irosiți”, deoarece aluminiul, metalul, hârtia și unele materiale plastice pot fi reciclate pentru 

a crea articole noi. Cea mai mare parte a deșeurilor din Moldova este eliminată prin depozitare autorizată și 

neautorizată. Prin abaterea fluxurilor de deșeuri reciclabile și reutilizabile contribuim la reducerea cantității de 

deșeuri eliminate prin depozitare și la reducerea/prevenirea emisiilor de la arderea intenționată și neintenționată 

a acestora.  

Pentru a ne asigura că reducem materialele nereciclabile în fluxul de deșeuri, întreprinderile și publicul ar trebui 

încurajat să cumpere produse care utilizează ambalaje reciclabile. Prin înțelegerea informațiilor de pe ambalaj, 

consumatorii pot face alegeri informate de cumpărare. Aceasta ar trebui să includă instrucțiuni privind reciclarea 

logo-urilor și codurile de clasificare a materialelor plastice, precum și a altor produse reciclabile. 

 

 

Mesaje cheie 

 

Grupurile țintă 
 
Gospodării casnice, comunități, întreprinderi mici  
și mijlocii, sectorul instituțional și comercial și școli 

 
Exemple de activități de conștientizare 

• Sensibilizarea gospodăriilor casnice/întreprinderilor prin comunicare directă pentru 
a se asigura că informațiile sunt înțelese și se poate răspunde la întrebări. 

• Distribuirea pliante/fișelor informative. 
• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri la nivel comunitar 
• Evenimente publice pentru promovarea conștientizării, cum ar fi evenimentele 

sportive 
• Postări pe rețelele de socializare  
• Interviuri radio, articole din ziare și știri de televiziune. 
• Activități școlare 

 

 

Importanța separării deșeurilor

Reduce cantitatea de deșeuri care ajung la depozitul de deșeuri/gunoiște, ceea ce reduce spațiul necesar depozitelor de 
deșeuri, scade impactul asupra mediului și sănătății.

Poate fi o sursă de bani, deoarece unele deșeuri au valoare.

Determină o reducere a cantității de deșeuri care pot fi arse la depozit sau în curțile oamenilor, reducând astfel emisiile 
de uPOP.



 

2.4 Compostarea resturilor alimentare și resturile de grădină 

Introducere  

Arderea deschisă este de obicei o activitate pe care cineva o practică pentru a distruge deșeurile nedorite sau 

vegetația organică, cum ar fi frunzele, iarba și ramurile. 

Arderea frunzelor și ramurilor, a altor vegetații și a deșeurilor generale are ca rezultat producerea de fum. Unele 

din componentele fumului pot conține uPOP, iar expunerea la acestea  pe o perioadă lungă de timp poate provoca 

cancer și alte boli. Fumul poate provoca, de asemenea, alte efecte adverse asupra sănătății, cum ar fi iritarea căilor 

respiratorii, tuse sau dificultăți de respirație, scăderea funcției pulmonare și bronșită cronică agravată. Persoanele 

care pot fi deosebit de sensibile la efectele adverse ale fumului sunt copiii mici, femeile însărcinate, adulții în vârstă 

și persoanele cu astm bronșic sau alte afecțiuni respiratorii. 

Compostarea este o modalitate naturală de reciclare și este metoda de descompunere a deșeurilor organice (de la 

plante și animale), cum ar fi frunze, crengi, iarbă, gunoi de grajd, precum și resturi de fructe și legume. 

Microorganismele descompun acest material în compost, un produs sfărâmicios, de culoare închisă, asemănător 

pământului, bogat în nutrienți, cu miros de pământ, care poate fi folosit în grădina dumneavoastră pentru a 

îmbogăți creșterea și productivitatea plantelor. 

Mesaje cheie 

Compostul este natural, ieftin și este bun pentru mediu și transformând resturile de mâncare și vegetația de grădină în 
compost, astfel încît: 

• Îmbunătățiți calitatea solului și grădinii - sporiți fertilitatea, structura și aerarea solului, creșteți capacitatea solului 
de a absorbi și reține nutrienții, moderați temperatura solului, reduceți eroziunea și suprimați creșterea buruienilor. 

• Conservați apa  - compostul îmbunătățește capacitatea de retenție a apei reducând frecvența udării în sezonul 
uscat. 

• Reciclați nutrienții valoroși și reduceți utilizarea îngrășămintelor artificiale - ceea ce economisește bani și protejează 
mediul prin eliminarea scurgerilor de poluanți în apele subterane. 

• Preveniți uPOP-urile și emisiile de gaze cu efect de seră - atunci când deșeurile organice sunt arse creează dioxine 
și furani și crește cantitatea de dioxid de carbon din aer, ceea ce contribuie la problema încălzirii globale. Chiar dacă 
deșeurile nu sunt arse, ele pot reprezenta o problemă, deoarece atunci când materia organică începe să se 
descompună în depozitele de deșeuri, se produce metan, care este o altă problemă asociată cu încălzirea globală, 
avînd un potențial de încălzire de 28 de ori mai mare decît dioxidul de carbon; 

 

Grupurile țintă 
Școli, gospodării/comunități, restaurante, consilii locale, grădinari și fermieri 

 

Exemple de activități de conștientizare 

• Demonstrarea grămezilor de compost la școli care pot fi 
monitorizate și diferite materiale testate pentru  
„compostabilitatea” lor. 

• Instalarea grămezilor de compost în comunități. 
• Consiliile locale pot da exemplu prin utilizarea principiilor 

compostării atunci când întrețin terenurile publice și parcurile. 
• Concursuri de grădinărit ecologic. 
• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri ale comunității. 
• Evenimente publice pentru a promova conștientizarea. 
• Interviuri radio, articole din emisiuni televizate. 
• Demonstrații publice privind construcția grămezilor de 

compost. 
• Integrarea în alte programe de gestionare a deșeurilor. 

 

 

 



 

2.5 Emisiile uPOP în procesele de combustie la nivel industrial  

Introducere  

Există două căi principale prin care uPOP pot fi sintetizați: din precursori precum fenolii clorurati sau de novo din 

structuri carbonice din cenușa zburătoare, cărbune activ, funingine sau molecule mai mici, produse de ardere 

incompletă. În condiții de ardere slabă, PCDD/PCDF se pot forma în procesul de ardere în sine. 

 

Totodată, PCDD/PCDF pot fi distruse atunci când sunt incinerate la o temperatură suficientă, cu un timp de 

rezidență adecvat și amestecarea gazelor de ardere și a deșeurilor sau a combustibilului alimentat. Bunele practici 

de ardere includ gestionarea „3T” – timpul de rezidență, temperatură și turbulență și suficient exces de oxigen 

pentru a permite oxidarea completă. Aplicarea unei căliri rapide la temperatură și a altor procese cunoscute sunt 

necesare pentru a preveni reformarea. 

 

Mesaje cheie 

Variabilele cunoscute că influențează formarea termică a PCDD/PCDF includ: 

• Tehnologia: Formarea PCDD/PCDF poate avea loc fie în cazul arderii proaste, fie în camere de post-combustie 
și dispozitive de control al poluării aerului prost gestionate. Tehnicile de ardere variază de la cele foarte simple 
și foarte slabe, cum ar fi arderea deschisă, la cele foarte complexe și îmbunătățite, cum ar fi incinerarea 
folosind cele mai bune tehnici disponibile; 

• Temperatura: Formarea de PCDD/PCDF în zona de post-combustie sau în dispozitivele de control al poluării 
aerului a fost raportată a varia între 200 °C și 650 °C; intervalul cu potențialul cel mai mare de formare este 
stabilit în general la 200 – 450 °C, cu un maxim de aproximativ 300 °C; 

• Metale: Cuprul, fierul, zincul, aluminiul, cromul și manganul sunt cunoscute că ar cataliza formarea 
PCDD/PCDF, clorurarea și declorurarea; 

• Sulf și azot: Sulful și unele substanțe chimice care conțin azot inhibă formarea PCDD/PCDF, dar pot da naștere 
la alte produse neintenționate;  

• Clorul trebuie să fie prezent sub formă organică, anorganică sau elementară. Prezența sa în cenușă zburătoare 
sau sub formă elementară în faza gazoasă este deosebit de importantă la formarea PCDD/PCDF; 

• PCB sunt, de asemenea, precursori pentru formarea PCDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupurile țintă 
 
Autorități de mediu, agenți economici  

Exemple de activități de conștientizare 
 

• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri  
• Instruiri și vizite de studiu pentru schimb de experiențe  

 

În principiu, reducerea emisiilor de dibenzo-p-dioxine policlorurate (PCDD) și dibenzofurani policlorurați 
(PCDF) poate fi realizată prin următoarele procese de curățare a gazelor de eșapament: 

• Post-ardere; 
• Sisteme de stingere rapidă; 
• Separarea prafului; 
• Procese de spălare; 
• Procesul de sorbție; 
• Oxidare catalitică. 

 
Dispozitivele de control al poluării aerului pot fi umede, uscate sau semi-uscate, în funcție de rolul apei în 
proces. Dispozitivele de control al poluării aerului umede și uneori cele semi-uscate necesită procese 
suplimentare pentru a curăța orice apă uzată generată, înainte de a părăsi instalația. Deșeurile solide care 
provin din procesele semi-uscate și uscate (și, de asemenea, din procesele umede după tratarea apelor uzate) 
trebuie să fie eliminate într-un mod ecologic sau să fie supuse unui tratament suplimentar înainte de 
eliminare sau reutilizare potențială. 



 

3. Produsele cu poluanți organici persistenți din jurul nostru   

3.1 Inhibitorii de flacără  

Introducere  

Eteri difenilici polibromurați (PBDE) și hexabromociclododecanul (HBCDD) sunt inhibitori de flacără bromurați (sau 
ingifugi bromurați) cu proprietăți de POP. PBDE este utilizat pentru tratarea unor produse, de exemplu, materiale 
plastice din echipamentele electrice sau vehicule, textile și mobilier, pentru a reduce riscul de răspândire a 
incendiului. Principalele utilizări ale HBCD la nivel global sunt în izolația din spumă de polistiren expandat și extrudat, 
în timp ce utilizarea în aplicații textile și aparate electrice și electronice este mai mică. 
 

Mesaje cheie 

 

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) 
Demontarea necorespunzătoare a componentelor electronice 
tratate cu BFR (ignifugă bromurați) poate duce la inhalarea de praf 
contaminat. DEEE aruncate sau arse în aer liber pot genera emisii 
nocive 
Electronicele  
Contactul direct cu produse electrice sau materiale tratate cu 
ignifugi bromurați poate duce la un risc crescut de expunere 
chimică.  
Ambalarea produselor alimentare 
Consumul de alimente depozitate în articole din polistiren vă 
poate expune la HBCD. 
Carnea animalelor contaminate 

POP-urile sunt lipofile (iubitoare de grăsimi) și, ca atare, se acumulează în țesuturile adipoase ale animalelor. Când 
mâncăm aceste surse de alimente contaminate, ne putem expune la concentrații mari de POP. 

Spumă izolatoare în clădiri 
Utilizarea HBCD în unele izolații prezintă potențialul de emisii a particulelor contaminate în mediu. 

Vehicule scoase din uz 
Eliminarea și dezmembrarea necorespunzătoare a vehiculelor mai vechi (fabricate înainte de anul 2004) pot duce 
la emisii și inhalarea de contaminanți. 

Mobila 
Mobilierul rupt sau deteriorat (cum ar fi covoare, draperii, saltele care sunt tratate cu substanțe ignifuge precum 
PBDE) poate duce la inhalarea de praf contaminat. 
 

Grupurile țintă 

 
Gospodării casnice, comunități, 
întreprinderi mici și mijlocii, sectorul 

instituțional și comercial și școli, autorități de mediu 

 
 

Exemple de activități de conștientizare 

• Sensibilizarea gospodăriilor casnice prin comunicare 
directă pentru a se asigura că informațiile sunt înțelese și se poate răspunde la întrebări. 

• Distribuirea pliante/fișelor informative. 
• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri la nivel comunitar 
• Evenimente publice pentru promovarea conștientizării, cum ar fi evenimentele sportive 
• Postări pe rețelele de socializare  
• Interviuri radio, articole din ziare și știri de televiziune. 
• Activități școlare 

 

 



 

3.2 Bifenilii policlorurați  

Introducere  

Bifenilii policloruraţi (BPC) reprezintă un grup de hidrocarburi aromatice clorurate. Bifenilii policloruraţi au fost 
produşi în multe ţări industrializate şi utilizaţi pe larg, în special datorită caracteristicilor lor dielectrice şi izolatoare. 
Aceştia şi-au găsit o aplicare largă în calitate de lichide hidraulice şi termoizolante în transformatoarele şi 
condensatoarele electrice.  Din cele peste 209 de tipuri diferite de BPC, 13 prezintă toxicitate asemănătoare 
dioxinelor. 
Persistența lor în mediu depinde de gradul de clorurare, timpii de înjumătățire variind de la 10 zile pînă la jumătate 
de an. Deși multe țări au sistat producția în 1970, BPC au rămas în mediu decenii și sunt diponibili pentru 
bioaccumulare în organismele vii.  În vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamului şi asupra mediului 
înconjurător, bifenilii policloruraţi sunt supuşi unui regim special de gestiune şi control reglementat la nivel mondial. 
Convenţia de la Stockholm prevede ca întregul stoc existent de BPC şi tot echipamentul contaminat cu BPC să fie 
eliminat într-un mod ecologic sigur (fără pericol pentru sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător), până în anul 
2025. 
 
Conform datelor preliminare a inventarierii BPC în Moldova din anul 2021, cel mai mare deținător al echipamentelor 
cu conținut de BPC rămâne a fi sectorului energetic din țară, care potrivit datelor prezentate deține 191 de unități 
de echipament cu masa uleiului fiind aproximativ 85 tone. După sectorul energetic un alt deținător mare rămâne 
I.S Calea Ferată, care nu a beneficiat de investiții în infrastructura pe parcursul ultimelor ani, fiind în continuare 
utilizate transformatoare vechi, cu potențial conținut de BPC.   
 

Mesaje cheie  

 

Deținătorii de BPC -uri și echipamentele care conțin BPC -uri trebuie să țină cont de următoarele restricții: 

1) separarea BPC -urilor de alte substanțe în scopul reutilizării BPC -urilor este interzisă; 
2) este interzisă umplerea transformatoarelor cu BPC; 
3) până în momentul decontaminării, scoaterii din funcțiune și/sau eliminării, întreținerea 

transformatoarelor care conțin BPC -uri poate continua numai conform standardelor tehnice sau 
specificațiilor de calitate dielectrică și în situația în care transformatoarele sunt in stare tehnica buna si 
nu prezinta scurgeri; 

4) echipamentele folosite sunt verificate periodic pentru a se asigura lichidarea la timp a scurgerilor; 
5) echipamentele care conțin BPC cu scurgeri vor fi scoase din uz și vor fi gestionate conform 

prevederilor legale; 
6) este interzisă amestecarea sau diluarea lichidului care conține BPC cu orice alte substanțe. 

 

 

 

 

 

 

Grupurile țintă 

 
Întreprinderi mici și 
mijlocii, sectorul energetic, 

aprovizionare apă și canalizare, transport  autorități de mediu 

 
 

Exemple de activități de conștientizare 

• Sesiuni de informații 
• Ateliere de lucru și instruiri  
• Interviuri radio, articole din ziare și știri de 

televiziune. 



 

3.3 Acid sulfonic perfluorooctan (PFOS) 

Introducere  

Din punct de vedere istoric, PFOS a fost utilizat într-o varietate de produse, datorită proprietăților care le conferea 

produselor, cum ar fi rezistența suprafeței la apă, ulei, grăsime sau murdărie. PFOS este atât produs în mod 

intenționat, cât și format din degradarea dintr-un grup mare de substanțe înrudite. Utilizările intenționate ale PFOS 

pot fi găsite în piese electrice și electronice, spume de stingere a incendiilor, imagini foto, fluide hidraulice, hârtie, 

textile și piele. 

Mesaje cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grupurile țintă 
 

Autorități de mediu, școli, gospodării/comunități,  
Restaurante, Inspectoratul Situații de Urgență  

Exemple de activități de conștientizare 
 

• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri  
• Instruiri și vizite de studiu pentru schimb de experiențe  
• Postări pe rețelele de socializare  
• Interviuri radio, articole din ziare și știri de televiziune 

Căi de expunere  
Alimente sau ustensile de gătit contaminate - pregătirea sau depozitarea necorespunzătoare a alimentelor în articole contaminate poate 
duce la probleme de sănătate. Vasele de gătit antiaderente pot avea, de asemenea, consecințe asupra sănătății 
Spume de stingere a incendiilor - utilizarea PFOS în spume pentru stingerea incendiilor (pe bază de hidrocarburi) face ca acest sector să 
fie deosebit de susceptibil sau chiar influent în problemele de contaminare asociate cu PFOS. 
Ambalaje pentru fast-food - ambalajele pentru fast-food rezistente la grăsimi și rezistente la pete utilizate în industria alimentară și a 
băuturilor pot conține PFOS. 
Apa potabilă - apele de suprafață sau subterane se pot contamina prin utilizarea spumei de stingere a incendiilor cu PFOS în zonele cu 

surse de apă (râuri și acvifere) 

Cum reducem expunerea 
Urmați aceste sfaturi pentru a vă proteja 
-  Verificați vasele antiaderente pentru a verifica conținutul PFOS. Evaluați posibilitatea de a 
cumpăra vase de gătit din ceramică, sticlă sau fontă. 
- Luați în considerare utilizarea alternativelor la materiale sau produse de gătit, cum ar fi 
ambalajele alimentare bio. 
- Minimizați sau evitați utilizarea produselor rezistente la apă și la pete, deoarece acestea pot 
conține PFOS. 
- Cercetați substanțele chimice utilizate în covoare, înainte de a cumpăra. Dacă este rezistent 
la pete, poate conține PFOS. 
- Evitați consumul de animale crescute în imediata apropiere și utilizarea apei în apropierea 
locurilor posibil contaminate. 

Sfaturi pentru pompieri 
- Identificați spume alternative mai sigure pentru stingerea incendiilor. 
- Nu utilizați spume de stingere a incendiilor care conțin PFOS/PFAS pentru antrenament. 
- Utilizați numai spumă care conține PFOS/PFAS pentru suprimarea vaporilor de combustibil lichid și 

incendii cu combustibil lichid (incendii de clasa B). 
- Depozitați stocurile curente în mod corespunzător - luați în considerare Fișele cu date de securitate a 

materialelor - izolare secundară. 
- Purtați echipament de protecție personală ori de câte ori manipulați echipamentul. Spălați 

echipamentul contaminat conform instrucțiunilor producătorului. 
- Asigurați eliminarea adecvată a spumei de stingere a incendiilor cu PFOS. Gestionați spuma veche sau 

uzată conform instrucțiunilor producătorului. 
- Vizitați medicul dumneavoastră în caz de expunere. 
- Evitați consumul de apă susceptibilă de a fi contaminată cu spume de stingere a incendiilor. 
 



 

4. Cum trebuie gestionate deșeurile de produse cu poluanți organici persistenți 

4.1 Măsuri de gestionare a deșeurilor cu POP PBDE 

Introducere  

Inhibitorii de flacără cu conținut de POP au fost deja restricționați și interziși la nivel internațional, iar 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. 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. 

 

Mesaje cheie  

 Repararea și reutilizarea echipamentelor electrice și electronice și a vehiculelor uzate -  opțiunea preferată 

pentru prevenirea generării deșeurilor. Reutilizarea și recondiționarea EEE și a vehiculelor  prelungește durata 

de viață a produselor, prin urmare economisind energie pentru fabricarea de noi produse și reducând impactul 

asupra mediului  

 Colectarea selectivă și predarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a vehiculelor scoase din 

uz entităților autorizate în implementarea principiului de responsabilitate extinsă a producătorului  

 Etichetarea fracțiilor de plastic a deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice și a vehiculelor care conțin POP-PBDE pentru prelucrarea 

ulterioară și etichetarea articolelor produse din astfel de plastic reciclat 

 Etichetarea plăcilor de polistiren care sunt tratate cu agenți de inhibare a 

flăcării cu conținut de POP 

 Minimizarea expunerii profesionale în etapa de prelucrare 

 Separarea POP-PBDE pentru a produce materii prime valoroase de o calitate 

acceptată de producătorii de produse noi 

 Valorificarea energetică a fracțiilor de polimer pentru care nu există alternative  și recuperarea energiei din 

aceste deșeuri, cu respectarea cerințelor BAT/BEP  

 

Grupurile țintă 
 
Gospodării casnice, comunități, întreprinderi mici și mijlocii, sectorul instituțional și comercial și 

școli, autorități de mediu 
 

Exemple de activități de conștientizare 
 

• Sensibilizarea gospodăriilor casnice prin comunicare directă pentru a se asigura că informațiile sunt 
înțelese și se poate răspunde la întrebări. 

• Distribuirea pliante/fișelor informative. 
• Sesiuni de informații/întrebări/răspunsuri la nivel comunitar 
• Evenimente publice pentru promovarea conștientizării, cum ar fi evenimentele sportive 
• Postări pe rețelele de socializare  
• Interviuri radio, articole din ziare și știri de televiziune. 
• Activități școlare 

 

 



 

4.2   Gestionarea recipientelor goale de la pesticide  

Introducere  

Ambalajele joaca un rol esential in livrarea produselor de protectia plantelor in conditii de siguranta pentru 

utilizatorul final. Tinand cont de exigentele actuale atat legislative cat si din grija fata de mediu si oameni, industria 

in domeniul protectiei culturilor a preluat dezvoltarea, utilizarea si eliminarea corespunzatoare a deseurilor 

provenite de la PPP pentru a proteja sanatatea fermierilor si a asigura dezvoltarea sustenabila a agriculturii. 

Mesaje cheie 

Ce presupune un sistem de colectare eficient ? 

Crearea unui sistem colectiv sau individual de onorare a responsabilității extinse a producătorilor conform HG 561/2020 

și selectarea ambalajelor care se încadrează, colectîndu-se următoarele tipuri de deșeuri de ambalaje: 15.01.01 hîrtie si 

carton, 15.01.02 plastic si 15.01.04 metal, sub forma de bidoane din plastic de orice mărime, butoaie din plastic si 

metalice, precum si cutii de carton (ambalaje secundare) în care au fost transportate bidoanele de PPP. Ambalajele 

trebuie separate după tipul de material din care sunt realizate, astfel încît bidoanele de plastic trebuie separate de 

capace, iar ambalajele de hîrtie sau carton trebuie sa fie curățate si compactate. 

Tripla clătire a ambalajelor de pesticide este procedura prin care se decontaminează ambalajele reducîndu-se pericolul 
pentru sănătate si mediu. Prin urmare, după folosirea completa a produsului, containerele goale trebuie clătite astfel: 
1. Goliți complet conținutul recipientului in rezervorul echipamentului de stropit. 
2. Umpleți ambalajul cu apa la ¼ din volumul sau. 
3. Puneți capacul si agitati viguros timp de cateva secunde. 
4. Goliți apa de clatire in rezervorul echipamentului de stropit. 
5. Repetați de încă 2 ori pasii 2 , 3 si 4; faceti recipientul inutilizabil, prin perforare sau intepare, separati capacul de 

ambalaj si puneti-l in sacii special destinati colectarii ambalajelor. 
 
Clătirea ambalajelor aduce după sine următoarele beneficii: 

 Economice: un ambalaj care nu a fost clătit mai poate 
conține pana la 5% produs. 

 De eficiență: prin clătirea întreaga cantitate de produs este 
folosita, deci concentrația corecta pentru tratarea culturii, 
mărind-se astfel eficienta tratamentului. 

 De siguranță: un ambalaj bine clătit nu va conține reziduuri, 
evitîndu-se astfel riscuri de intoxicații și alte accidente. 

 De mediu: un ambalaj care a fost clătit de 3 ori nu va 
contamina mediul înconjurător. 

 
Grupurile țintă  

Fermierii, muncitori agricoli, lucrători agricoli, 
producătorii și distribuitori de PPP, autoritățile de mediu 

 
Exemple de activități de conștientizare 

 Pliante distribuite fermierilor, care subliniază vizual pericolele substanțelor 

chimice agricole, cum să atenueze aceste pericole și cum să asigure tripla clătire 

a ambalajelor; 
 Sesiuni de informare/demonstrație pentru fermieri și muncitori agricoli. 

 Fermele mai mari și companiile chimice ar trebui încurajate să ofere instruire 

angajaților. 

 Promovarea practicilor de agricultură ecologică. 

 Promovarea implementării la nivel național a Codului de conduită și a ghidurilor 

FAO privind distribuția și utilizarea pesticidelor. 

 

 

 



 

5. Efectele POP asupra femeilor și copiilor  

Introducere  

Femeile, bărbaţii şi copii sunt expuşi acţiunii chimicalelor în diferite feluri. În cazul femeilor, diferenţele de 
organizare biologică sunt cauza susceptibilităţii lor deosebite la chimicalele sintetice. De exemplu, femeile au un 
conţinut mai mare de ţesut adipos decât bărbaţii şi trec prin aşa numitele „ferestre de susceptibilitate”, precum 
sarcina şi menopauza. Acestea sunt perioade când corpul femeii este supus unor transformări profunde şi devine 
mai vulnerabil la influenţele externe. Factorii sociali sunt şi ei importanţi în inducerea unor diferenţe în 
expunerea la chimicale şi poluanţi. De exemplu, există o legătură directă între rolurile tradiţionale de gen şi 
expunerea la produsele chimice de curăţat, cosmetice, de îngrijire personală, în condiţii casnice. 
 
În perioada sarcinii şi alăptării aceşti POP deseori se transmit generaţiei următoare. Organismul oamenilor şi 
altor mamifere este expus acţiunii celor mai înalte concentraţii de poluanţi în perioadele deosebit de vulnerabile 
– în pântecele mamei şi la vârsta fragedă, când corpul lor, creierul şi sistemul imun se află la etapa fragilă de 
formare. 
 
Chimicalele acumulate în organismul feminin sunt transmise fătului prin placentă sau după naştere, prin laptele 
mamei. Astfel, contaminarea copilului cu chimicale periculoase poate avea loc deja în uter. Copiii rămân 
vulnerabili la POPs pe parcursul întregii perioade de dezvoltare deoarece, în comparaţie cu adulţii, ei mănâncă, 
beau şi respiră mai mult în relaţie cu masa lor corporală. Aceasta înseamnă că ei absorb, prin aer şi hrană, o 
cantitate mai mare de chimicale periculoase la o unitate de masa. 

 

Mesaje cheie  

 Corectarea dietei cu trecerea de la produse ce conţin grăsimi de 

origine animală la produse vegetale, în care proteinele şi glucidele 

conţin mai puţine reziduuri din grupa POP. O astfel de dietă sporeşte 

calitatea şi inofensivitatea laptelui, iar valoarea nutritivă a acestui 

produs rămîne aceeaşi 

 Înlocuirea laptelui integru de 3 % cu cel de 1,5 %, carnea de 

porc cu carnea de pasăre, organismul feminin obţine un complex de 

proteine nu mai puţin valoroase, micşorînd însă riscul de cumulare a compuşilor chimici periculoşi. 

 Corectarea raţiei alimentare a femeilor însărcinate şi a celor ce alăptează pe calea introducerii 

suplimentelor alimentare pe bază de spirulină sau pectin 

 Femeilor însărcinate şi mamelor ce alăptează, cît şi femeilor, care se pregătesc de sarcină, se 

recomandă să nu consume peşte din surse de ape poluate. 

 Mamelor ce alăptează se mai recomandă să nu scadă brusc din masa corporală, deoarece se pot 

activa impurităţile care pot fi stocate în ţesutul adipos, ceea ce poate modifica calitatea laptelui matern 

 

Grupurile țintă 
 
Medicii de familie, medicii obstetricieni și pediatrii,  
femeile, autoritățile de sănătate  

 
 

Exemple de activități de conștientizare 

 Emisiune TV/Radio/Online 

 Afișe 

 Publicitate pentru transportul public 

 Facebook/Social media 

 Emisiuni video și radio 

 Întâlniri, ateliere  

 Articole pe site-ul Ministerului, mesaje electronice 


