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Apel
În ziua de 23 mai 2001, la Stockholm, 121 de ţări, inclusiv Republica Moldova, au semnat Convenţia
internaţională cu privire la poluanţii organici persistenţi (POP). Prin acest document, statele semnatare se
obligă să reducă considerabil, iar apoi să elimine deplin, fabricarea şi utilizarea acestor substanţe deosebit de
toxice şi periculoase pentru sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător. Deşi Moldova nu are întreprinderi
pentru producerea pesticidelor şi altor substanţe sintetice care fac parte din categoria poluanţilor organici
persistenţi, în multe depozite de chimicale se mai păstrează cantităţi mari de pesticide inutilizabile, multe din
ele neidentificate şi nu se exclude că printre ele se află şi POP-uri. Întrucât depozitele se află în stare
nesatisfăcătoare, nu sunt păzite, aceste pesticide liber pot numeri în sol, apele freatice şi apoi în produsele
agricole, apa potabilă etc.
Alt pericol îl prezintă produsele secundare cum ar fi dioxinele şi furanele generate în urma arderii sau
descompunerii substanţelor chimice organice. Majoritatea localităţilor republicii nu dispun de rampe special
amenajate pentru depozitarea deşeurilor, gunoaiele sunt amplasate neautorizat la marginea satelor, pe malurile
râurilor şi râpilor, deseori sunt aprinse. Anume în fumul produs de la arderea maselor plastice şi altor materiale
sintetice se conţin dioxine şi furane.
Un risc mare pentru sănătatea populaţiei îl prezintă uleiurile de la substaţiile de transformare electrică în
care se conţine bifenil policloric – o substanţă cu efecte toxice similare.
Acţiunea POP-urilor asupra organismului omului şi animalelor se exprimă prin: creşterea frecvenţei
cazurilor de cancer; dezvoltarea anormală, fertilitate scăzută; slăbirea imunităţii ce conduce la sporirea
îmbolnăvirilor; micşorarea capacităţii intelectuale. O influenţă deosebit de puternică POP-urile o exercită
asupra embrionului, fătului şi copiilor mici.
Organizaţiile neguvernamentale, semnatare a acestui apel, solicită Guvernului Republicii Moldova să
urgenteze procedura de ratificare a Convenţiei internaţionale cu privire la poluanţii organici persistenţi şi
transmitere a documentului pentru depozitare. Faptul că ţara noastră a obţinut un grant de circa 400 mii USD
de la Fondul Ecologic Global permite de a elabora în scurt timp un Plan de Acţiune pentru implementarea
Convenţiei cu privire la POP-uri în baza unor studii aprofundate ale situaţiei şi posibilităţilor reale de reducere
a riscurilor poluării mediului cu aceste substanţe chimice periculoase.
Se propune realizarea în termenii stabiliţi a Hotărârii Guvernului R.M. nr. 30 din 15 ianuarie 2001 „Cu
privire la măsurile pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise” care
prevede aducerea în bună ordine a depozitelor pentru păstrarea chimicalelor, acumularea şi punerea la păstrare
sigură a pesticidelor inutilizabile şi interzise. Trebuie revăzută decizia privind neutralizarea pesticidelor la
Fabrica de ciment din Rîbniţa şi găsită o altă soluţie de utilizare a lor fără impact negative asupra mediului.

Considerăm absolut necesară efectuarea investigaţiilor de laborator ale concentraţiilor de dioxidine şi
furane în mediul înconjurător, lucrul care până în prezent nu s-a efectuat, punerea cât mai rapidă în funcţiune a
utilajului costisitor obţinut pentru aceste scopuri de la Guvernul Olandei în anul 2001.
Se cere luarea de măsuri neamânate pentru asigurarea securităţii păstrării pesticidelor uzate în depozitul
subteran de la Cişmichioi – Slobozia care în prezent este fără stăpân, nu are pază şi este accesibil pentru orice
persoană, prezentând în acest fel un pericol sporit pentru întreaga zonă a Prutului de Jos.
Ne exprimăm încrederea că la acţiunile Guvernului de pregătire către ratificarea Convenţiei, elaborarea
Planului de Acţiune pentru implementarea acestui document, monitorizarea îndeplinirii prevederilor lui în
Republica Moldova vor fi plenar implicate şi organizaţiile neguvernamentale de mediu, alţi reprezentanţi ai
societăţii civile.
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