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Summary. In the present paper, the recent bibliographical sources regarding the contamination and decontamination of the environment, particularly soil and surface waters with halogenated organic pesticides, during the Soviet
period in the Republic of Moldova, have been analyzed. The impact of halogenated organic pesticides on human health
and the environment is discussed as well.
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Rezumat. În lucrare se analizează sursele bibliografice recente privind contaminarea şi decontaminarea mediului
ambiant, în special a solului şi apelor de suprafaţă, cu pesticide organice halogenate rămase pe teritoriul Republicii
Moldova din perioada sovietică. Este elucidat impactul pesticidelor organice halogenate asupra sănătăţii populaţiei și
al mediului ambiant.
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INTRODUCERE
În perioada sovietică, Moldova a folosit cantităţi uriașe de pesticide în lupta cu dăunătorii agricoli, cantităţile neutilizate acumulându-se din an în an.
Volumul total de pesticide, utilizat pe parcursul anilor
1950–1990, se estimează la 560 000 de tone, dintre care
22 000 de tone sunt compuși organici cloruraţi persistenţi. Pesticidele au fost folosite mai intens în anii
1975–1985, cantitatea acestora reducându-se esenţial
în ultimii 10-15 ani (de la 38 300 de tone de substanţă
activă în anul 1984 la 2 800 de tone în 2000) [1].
Deoarece legislaţia nu dispunea de strategii cu privire la administrarea acestor deșeuri, cantităţi mari de
poluanţi organici persistenţi (POPs) au fost acumulate
în depozitele din ţară fără o gestionare responsabilă și
adecvată. Deseori aceste depozite se aflau în stare care
nu corespundea cu cerinţele de securitate pentru păstrarea unor asemenea substanţe. O analiză reprezentativă a arătat că pesticidele din categoria POP constituie
20-30 la sută din cantitatea totală de pesticide inutilizabile și interzise în Republica Moldova [2].
După ce unele ţări au realizat pericolul pentru sănătate pe care îl prezintă POP, au fost adoptate politici
și legislaţia aferente pentru o gestionare mai eficientă a acestor substanţe chimice. Din cauza persistenţei
POP și predispunerii lor la migrarea transfrontalieră,
statele au stabilit o cooperare internaţională în acest
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scop, adoptând Programul Global de Acţiuni pentru
Protecţia Mediului Marin de Activităţile Terestre (1995)
[3] și Protocolul privind POP din 1998 la Convenţia
privind Poluarea Transfrontalieră a Aerului la Distanţe
Mari (PTADM) [4]. Convenţia de la Basel [5] privind
controlul transportării transfrontaliere a deșeurilor
periculoase și eliminarea acestora a fost unul din primele documente care a abordat problema gestionării
substanţelor toxice. A urmat Convenţia de la Rotterdam [6] privind procedura de consimţământ prealabil,
aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerţului internaţional.
Convenţia privind Poluanţii Organici Persistenţi
(Convenţia de la Stockholm [7] sau Convenţia POP) a
fost adoptată și deschisă spre semnare la Conferinţa
Reprezentanţilor Plenipotenţiari, ţinută la Stockholm
la 22 mai 2001. Obiectivul general al Convenţiei de la
Stockholm este de a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător de POP. Cele 12 substanţe chimice
enumerate în Convenţie sunt: aldrin, clordan, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex, toxafen, DDT, hexaclorbenzen, PCB, dioxine clorurate și furani cloruraţi.
Convenţia prevede identificarea și gestionarea în condiţii sigure a stocurilor de POP. Republica Moldova a
semnat Convenţia de la Stockholm la 23 mai 2001 și a
ratificat-o la 19 februarie 2004. Pentru implementarea
Convenţiei de la Stockholm, până în prezent au fost
derulate un şir de proiecte:
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▪ Proiectul Activităţi de promovare a implementării
Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici
Persistenţi în Republica Moldova GEF/WB TF051208,
2002-2004 [8]. Obiectivul global al Proiectului a constat în elaborarea Planului Naţional de Implementare
(PNI) și de acordare a asistenţei tehnice pentru consolidarea capacităţilor Republicii Moldova, având drept
scop protecţia eficientă a sănătăţii populaţiei și a mediului ambiant împotriva POP și conformarea deplină
cu obligaţiile Convenţiei de la Stockholm.
▪ Grantul pentru Pregătirea Proiectului privind
Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP) GEF-PPG TF053700 [9]. Scopul Grantului a constat în acordarea asistenţei tehnice
Republicii Moldova în pregătirea Proiectului privind
Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi.
▪ Studiu naţional de caz al gestionării chimicalelor pentru Moldova, contractul nr. 2006/JA00040791
(2006–2007) [10]. În studiul respectiv s-au analizat
riscurile expunerii la chimicale asupra sănătăţii umane și mediului, reieșind din metoda de utilizare a lor
în Moldova, și s-a evaluat cadrul de politici legislativ
și instituţional pentru gestionarea chimicalelor care
există în prezent în Moldova.
▪ Proiectul Managementul și Distrugerea Stocurilor POP/ Grantul GEF/WB TF055875 (Perioada de
implementare: 9 februarie 2006 – 30 mai 2010) [11].
Obiectivul general al proiectului este protecţia mediului ambiant și a sănătăţii populaţiei prin gestionarea sigură din punct de vedere ecologic și distrugerea stocurilor de pesticide inutilizabile și interzise din sectorul
agricol care conţin sau sunt contaminate cu Poluanţi
Organici Persistenţi, precum şi a echipamentului din
sectorul energetic contaminat cu bifenili policloruraţi
(BPC). Sunt prevăzute, între altele, activităţi de transportare și nimicire peste hotare a cca 1 150 de tone de
pesticide din cele cca 3 000 de tone, aflate în prezent
în depozite, și a cca 1 060 de tone de condensatoare
electrice ce conţin BPC.
▪ Proiectul Canadian cu privire la remedierea locurilor contaminate cu pesticide POP și curăţarea echipamentului contaminat cu BPC din echipamentul electric
/ Grantul CIDA/WB TF090384 (Perioada de implementare: iulie 2007 – noiembrie 2008) [12]. Obiectivul
de bază al grantului este de a crea capacitatea naţională
pentru identificarea și implementarea celor mai bune
tehnici disponibile pentru remedierea zonelor poluate
cu pesticide POP și decontaminarea uleiului poluat cu
BPC din transformatoarele electrice.
▪ Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea
capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului
durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova și
implementarea SAICM / Proiect SM/4030-06-05-2201
(Perioada de implementare: iulie 2007 – iunie 2009)

[13]. Obiectivele acestui proiect sunt: conlucrarea cu
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) –
Departamentul Substanţelor Chimice, implementarea
acordurilor internaţionale multilaterale de produse
chimice și deșeurile lor și îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în conformitate
cu priorităţile strategice ale SAICM (The Strategic
Approach to International Chemicals Management).
▪ Compania NIRAS din Danemarca, cu experienţă
în domeniul gestionării pesticidelor și a altor substanţe toxice, din 2008 desfășoară proiectul-pilot Remedierea zonelor afectate de poluanţi organici persistenţi din
Republica Moldova pentru trei localităţi selectate – satul Bujor, Hânceşti, satul Step-Soci, Orhei și comuna
Congaz din UTA „Gagauz-Yeri” [14]. Obiectivul esenţial al proiectului este gestionarea cât mai eficientă a
locurilor poluate și, în măsura posibilităţilor, distrugerea resturilor de pesticide.
▪ În cadrul proiectului regional Îmbunătăţirea
capacităţilor de eliminare a produselor chimice
periculoase din fostul spaţiu sovietic, ca model de
abordare şi prevenire a poluării cauzate de utilizarea
pesticidelor, Republica Moldova beneficiază de finanţare pentru eliminarea deșeurilor de pesticide din
depozitul situat pe teritoriul satului Pașcani, Criuleni
[15]. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană și
gestionat de o echipă din cadrul Organizaţiei pentru
Agricultură și Alimentaţie (FAO) a ONU [16]. Deșeurile sunt exportate în Polonia și incinerate de către
compania Eko-Top.
La terminarea acestor lucrări, cantitatea totală de
deșeuri de pesticide, eliminate din Moldova în cadrul
proiectelor implementate sau coordonate de Ministerul
Mediului, începând din anul 2007 până în prezent, va
constitui cca 2 410 tone. Alte aproximativ 700 de tone
de pesticide au fost eliminate de Ministerul Apărării în
cadrul proiectului finanţat de ţările membre NATO. În
această perioadă au fost eliminate integral pesticidele
din 32 de depozite centrale raionale. Stocurile rămase în ultimele cinci depozite, cca 600 de tone, urmează să fie eliminate curând de Ministerul Apărării [17].
În Moldova monitorizarea pesticidelor (inclusiv POP)
implică un șir de laboratoare, centre de cercetare, instituții și departamente: Inspectoratul Ecologic de Stat
(IES) [18], Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHM)
[19], Ministerul Sănătăţii (MS) [20], Centrele de Medicină Preventivă (CMP) [21].
1. POLUAREA SOLULUI CU PESTICIDE
ORGANICE HALOGENATE
Solul este cel mai bun recipient pentru stocarea
diferitelor substanţe de origine tehnogenă, inclusiv a
pesticidelor organoclorurate și altor poluanţi organici
persistenţi. În prezent, nu există un loc pe suprafaAKADEMOS 1/2017| 43
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ţa pământului, inclusiv în rezervaţiile naturale [22],
în care să nu fie detectate urme de pesticide [23]. Se
crede că pesticidele au un efect redus asupra proprietăţilor solului, însă concentraţia lor crește în lanţurile
trofice: plante, insecte, animale carnivore, omul [24].
Microparticulele mineralo-organice coloidale absorb
din apă și din aer diverși compuși care se acumulează
în cantităţi mari și se pot stoca pe perioade lungi, fără
a schimba radical proprietăţile sale chimice. Cu toate
acestea, conţinutul de diferite bacterii în sol, care utilizează materia organică în calitate de hrană, reduce
treptat concentraţia pesticidelor și are loc distrugerea
lor pe cale naturală (descompunere) [25].
O cale răspândită de contaminare a solului este
depunerea pe suprafaţa sa a particulelor solide din aer
[26]. Particulele care conţin dioxine [27], furani [28]
și alte pesticide organoclorurate [29], sunt răspândite
de vânt pe distanţe lungi de la sursă, apoi se depun pe
plante și sol, acumulându-se treptat, în cazul în care
sursa nu este eliminată. Precipitaţiile duc la diluarea
pesticidelor în sol, facilitând migrarea lor la adâncimi
mai mari. Dar, în multe cazuri, ploile ce conţin pesticide organoclorurate conduc la acumularea acestora, indicând absenţa procesului de infiltrare a apei de ploaie
în stratul inferior (astfel de procese hidrologice sunt
tipice pentru majoritatea solurilor Moldovei).
Dintre solurile contaminate cu pesticide, într-o măsură mai mare sunt cele din sere [30]. Dozele mari de
substanţe chimice utilizate în sere (15-20 kg/ha pe an)
duc la acumularea lor treptată până la momentul când
este necesar de schimbat stratul de sol fertil. Soarta solului contaminat nu este cunoscută, el poate fi transportat oriunde: în depozite de deșeuri, împrăștiat pe
terenuri agricole sau pe malurile unor râuri, devenind,
astfel, o sursă de poluare secundară și un factor de risc
pentru biodiversitate. Contaminarea solului cu pesticide afectează pe alocuri structura stratului de suprafaţă.
Solul devine nisipos, se pot observa cristale maro, albastru închis, de culoare verzuie – depinde de natura
substanţei care a nimerit pe suprafaţa solului. Această
imagine a fost documentată pe teritoriul poligonului de
la Cișmichioi, localitate din sudul republicii [31].
Diferenţa dintre cantităţile de pesticide introduse
în ţară în perioada sovietică și cele utilizate actualmente în agricultură, precum și interzicerea aplicării
unor pesticide ca DDT (Diclor-Difenil-Tricloretan)
și HCCH (hexaclorciclohexan), a condus la acumularea în gospodării a unor cantităţi mari de pesticide.
În vederea neutralizării pesticidelor inutilizabile și interzise, în 1978, în comuna Cișmichioi (UTA Găgăuz
Yeri) s-a construit un poligon pentru înhumarea pesticidelor. Timp de zece ani (1978–1988) au fost înhumate 3,94 mii de tone de pesticide, inclusiv 654,1 de tone
de DDT și 1 303 tone de hexaclorciclohexan [31]. Conform raportului naţional Starea mediului în Republica
44 |AKADEMOS 1/2017

Moldova în anii 2007–2010 [32], pe parcursul anilor
1976–1990 analiza probelor de sol a indicat prezenţa
unor cantităţi remanente de pesticide, care depășeau
concentraţiile maxime admisibile (CMA) de la cinci
ori în zona de sud și până la 50 de ori în zona centrală
a ţării. Valorile CMA pentru ∑DDT și ∑HCH în sol au
fost egale cu 0,1 mg/kg, iar valorile CMA pentru HCB
în sol au fost egale cu 0,03 mg/kg.
Începând cu anul 1989 s-a desfăşurat examinarea
reziduurilor următoarelor pesticide: DDT şi
metabolitul acestui produs DDE, hexaclorciclohexan
(HCCH, izomerii α, β şi γ), atrazin, simazin, prometrin, treflan, 2,4 D, difenamid, lenocil în sol și apă de
către Serviciul Agrochimic al Republicii Moldova în
câte trei localităţi din cele trei zone ale republicii. Cercetările efectuate atestă o degradare a situaţiei ecotoxicologice atât la culturile anuale, cât și la cele perene. În
majoritatea cazurilor, conţinutul de DDT, al metabolitului său DDE și hexaclorciclohexan nu depășea limita
CMA. Cercetările Institutului Naţional de Ecologie au
demonstrat prezenţa compușilor DDX (DDT și metaboliţii săi) în solurile cercetate din unele localităţi
ale republicii. Conţinutul compușilor y,p’- DDX a fost
mai ridicat (de circa 1,5 – 2,0 ori) în solurile agroecocenozelor (anuale și multianuale) în comparaţie cu
ecosistemele naturale (silvice). În același timp, gradul
de metabolizare a DDT-Gm-DDT în solul cenozelor
agricole (în medie 0,46) este mai mic în raport cu cel
al ecosistemelor naturale (0,60). Metabolitul dominant în sol, litieră și sedimente acvatice este p,p’- DDE.
Concentraţia compușilor DDX a fost extrem de înaltă
(16592,5 μg/kg sau de 166 de ori depășește CMA) în
cazul depozitului de chimicale (satul Văratic, Râşcani),
în stratul de 0 - 60 cm al solului. HCH şi izomerii săi
sunt prezenţi în toate solurile cercetate. Cea mai mare
concentraţie a ΣHCH – izo (125,7 μg/kg în orizontul
0-20 cm) a fost stabilită în solul de pe teritoriul depozitului și punctului de pregătire a chimicalelor din
satul Varatic, Râșcani. Izomerul β - HCH predomină
în soluri după cum urmează: în solul de pe teritoriul
depozitului de chimicale – 60,4% din ΣHCH; livadă –
39,8% și sedimente acvatice – 100%, fiind un indicator specific de geoacumulare. Valoarea HCB în toate
probele de sol analizate este mai joasă decât nivelul de
determinare (<0,5 μg/kg). Concentraţii mici de HCB
au fost stabilite numai în litiera silvică (1,2 μg/kg) [32].
Conform Programului de activitate, Centrul de
Monitoring al Calităţii Solului și Serviciul Hidrometeorologic de Stat analizează dinamica poluării solului
pe intervale de 4-5 ani. În scopul determinării conţinutului de pesticide organoclorurate în solurile din
câmpurile agricole, în anul 2014 au fost prelevate și
analizate probe de sol din punctele de control ce au
fost monitorizate în anul 2010 [33]. În total, suprafaţa
poluată cu ∑DDT a atins 332 ha – 7 la sută din suprafa-
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ţa totală investigată. Totodată, reziduuri de hexaclorbenzen (HCB) au fost înregistrate pe terenul agricol de
lucernă cu o suprafaţă de 79 ha în satul Tomai, UTAG,
conţinutul maxim de HCB atingând 0,0018 mg/kg
(0,1 CMO), valoare ce nu depășește concentraţia maximă de orientare (CMO).
Monitorizarea poluării solului cu pesticide organoclorurate se efectuează după 21 de componenţi.
În anul 2014, în patru raioane ale republicii, prezentate în reţeaua de supraveghere a calităţii solului, s-au
depistat depășiri ale CMA pentru suma DDT [33]:
▪ în raionul Soroca, satul Stoicani, pe teren cu plantaţie de soia 42 ha cu o concentraţie de 3,2928 mg/kg
(32,93 CMA);
▪ în raionul Glodeni, satul Petrunea, pe teren cu
plantaţie de soia 60 ha cu o concentraţie de 2,5543 mg/kg
(25,54 CMA) și pe teren cu plantaţie de mazăre 19 ha
cu o concentraţie de 0,2776 (2,78 CMA);
▪ în raionul Briceni comuna Balasinești, pe teren
cu plantaţie de floarea-soarelui 129 ha, cu o concentraţie de 0,5732 mg/kg (5,73 CMA);
▪ în satul Tomai, UTAG, pe teren cu plantaţie cu orz
82 ha cu o concentraţie de 0,1904 mg/kg (1,90 CMA).
2. POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ
CU PESTICIDE ORGANICE HALOGENATE
În mediul acvatic, pesticidele pot nimeri în timpul prelucrării aeriene sau terestre a culturilor agricole, pădurilor, obiectelor acvatice, cu apa de ploaie sau
la topirea zăpezilor, precum și cu apele reziduale de
la întreprinderile chimice. În mediu apos substanţele
organoclorurate sunt supuse proceselor de hidroliză,
oxidare și fotoliză, dar din cauza solubilităţii mici sau
chiar insolubilităţii lor (formele moleculare sunt practic absente), pesticidele organice halogenate se pot
conserva pe termen lung în apă [34]. De regulă, cantitatea cea mai mare de pesticide organice halogenate
ajunge în bazinele de apă cu particulele coloidale ale
solului ca urmare a procesului de eroziune. Migrarea
ulterioară depinde în mare măsură de caracteristicile
obiectului acvatic. În râuri mici, particulele coloidale
se depun pe fundul râului, o parte fiind transportată
în afluentul său, iar de acolo – în mare sau în ocean.
Distanţa între locul eroziunii particulelor până la zona
de sedimentare poate fi de ordinul sutelor sau chiar
miilor de kilometri.
În zonele din Republica Moldova, în care s-au
utilizat intensiv pesticidele organice halogenate, cercetătorii au observat un proces de creștere progresivă
a concentraţiei lor, începând cu sursa iniţială (zona
contaminată cu pesticide prin tratare) și terminând
cu mâlul de pe fundul bazinelor acvatice. Transportul
de pesticide și de alte substanţe organoclorurate, acumularea lor în straturile inferioare ale bălţilor și lacu-

rilor se realizează prin procese de migrare a acestora
prin apă [35]. Evident că în apele stătătoare, migrarea
POPs, care în mare măsură reprezintă pesticide organice halogenate, are o natură verticală în jos: de la stratul superior al bazinului de apă poluanţii se deplasează
cu ajutorul forţei gravitaţionale în straturile inferioare. Migrarea pesticidelor în apă poate avea loc cu mult
timp după ce ele au fost utilizate în agricultură [36]. Ca
urmare a ploilor abundente din perioada de vară ce se
repetă de la an la an, poate avea loc eroziunea barajelor
lacurilor, cele mai multe dintre acestea având peste 2030 de ani. Nămolul acumulat este iarăși amestecat cu
apă, se deplasează cu ajutorul curenţilor și se depune
din nou într-un alt lac sau se transportă în apele Nistrului, Prutului, Dunării etc. până în Marea Neagră.
După cum denotă rezultatele obţinute în anul 2014
în urma efectuării încercărilor în sedimentele din secţiunile râului Prut şi a lacului de acumulare Costeşti
asupra conţinutului de ƩDDT, cantităţile restante de
pesticide organoclorurate au fost depistate în toate
secţiunile râului Prut şi în lacul de acumulare Costeşti, secţiunea orașul Costeşti, valoarea maximală de
0,0094 mg/kg a fost înregistrată în râul Prut, secţiunea
satul Valea Mare. În lacul de acumulare Costeşti, secţiunea orașul Costeşti, a fost depistată concentraţia de
0,0092 mg/kg de alfa-HCH, iar compuşii beta-HCH,
gama-HCH, metoxichlor, pentachlor, heptachlor, heptachlorepoxid B, heptachlorepoxid A, endosulphan
A, endosulphan B, aldrin, dieldrin, endrin şi mirex nu
s-au depistat sau conţinutul lor a fost mai mic de limita de detecţie [33].
Un aspect important al problemei date constă în
faptul că depozitele cu chimicale alterate şi abandonate atât de stat, cât şi de agenţii economici, sunt plasate
chiar în preajma localităţilor populate, iar întreprinderile industriale continue să-şi evacueze deşeurile în
imediată apropiere a acestora. Drept rezultat, a sporit
numărul de persoane cu maladii cancerigene, apele
freatice din jur au fost poluate, pământurile adiacente
suprasaturate cu chimicale, păşunile otrăvite etc.
3. IMPACTUL PESTICIDELOR ORGANICE
HALOGENATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII
POPULAŢIEI ȘI A MEDIULUI AMBIANT
Dintre pesticidele ce s-au folosit în Republica
Moldova în trecut, pesticidele organoclorurate (care
cuprind toate pesticidele incluse în Convenţia POP)
sunt considerate a fi cele mai periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediu, din cauza toxicităţii,
persistenţei și potenţialului bioacumulativ. Utilizarea
intensă a pesticidelor organoclorurate, care a atins
maximul în anii 1970, a cauzat acumularea lor și contaminarea solului și a produselor agricole. Se știe că
unele dintre ele pot rămânea în sol timp de 10-20 de
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ani și chiar mai mult. Aceasta explică faptul că DDT
mai este detectat în probele de sol din Moldova. Aplicarea nesatisfăcătoare a regulilor și instrucţiunilor de
muncă privind depozitarea, transportarea, prepararea
și utilizarea pesticidelor, precum și cunoașterea insuficientă a pericolelor de îmbolnăvire asociate cu folosirea pesticidelor de către populaţie, a condus la multiple încălcări grosolane ale regulamentelor de folosire a
substanţelor toxice, inclusiv la utilizarea necontrolată
a pesticidelor pe terenurile agricole private. Acest fapt
a provocat probleme de sănătate unui număr mare de
persoane direct implicate în folosirea pesticidelor și a
contribuit la migrarea pesticidelor în mediul natural
și la circulaţia lor prin reţelele trofice. În anii 1980,
frecvenţa detectării reziduurilor de pesticide (inclusiv
DDT și HCH) în produsele alimentare din Moldova
era destul de înaltă, între 5,6% (1984) și 19,8% (1990).
Cele mai contaminate s-au dovedit a fi fructele, conservele, lactatele și carnea. Frecvenţa detectării a scăzut în ultimii 15 ani, însă datele anului 2000 mai indicau prezenţa reziduurilor de pesticide în 3,1% din cele
aproximativ 12 000 de probe de produse agricole [37].
Numărul persoanelor care aveau de a face cu pesticidele în aspect profesional a scăzut de la 34 700 în 1993
la 8 800 în 2002.
Investigaţiile desfășurate în Moldova de către autorităţile din domeniul sănătăţii în perioada cea mai
intensă a folosirii pesticidelor denotă gradul înalt de
expunere a populaţiei la pesticidele organoclorurate. HCH și DDT au fost depistaţi în laptele mamar
al femeilor din satele în zona în care au fost aplicate
cantităţi semnificative de aceste pesticide [38]. Marea
majoritate a probelor de lapte mamar (între 87% și
96% în diferite sate) erau contaminate, prin urmare,
aproape toţi copiii alăptaţi au primit doze importante de pesticide prin lapte. Concentraţia pesticidelor
în sânge a arătat o legătură clară cu nivelul aplicării
pesticidelor în gospodăriile agricole. Efectele nocive
ale pesticidelor asupra persoanelor expuse includeau
afecţiuni reproductive și alte perturbaţii funcţionale
la femei, precum și frecvenţa sporită a sterilităţii masculine.
Analizele epidemiologice dovedesc existenţa unei
corelaţii între nivelul utilizării pesticidelor organoclorurate în anii precedenţi și morbiditatea în urma hepatitei cronice și cirozei hepatice în zonele investigate.
Cercetările au stabilit o relaţie strânsă între nivelul de
folosire a pesticidelor și mortalitatea infantilă. Efectele
toxice ale aplicării pesticidelor la copii și adolescenţi
conduc la dereglări ale sistemului imun, precum și la
dezvoltarea anormală atât fizică, cât și mintală. În urma
examinării complexe a sănătăţii populaţiei, s-a stabilit
o evidentă înrăutăţire generală a indicilor sănătăţii la
copii și adolescenţi în ariile cu un nivel înalt de aplicare
a pesticidelor. Se consideră că, drept consecinţă a fo46 |AKADEMOS 1/2017

losirii în exces a pesticidelor în Moldova pe parcursul
anilor, a fost afectată sănătatea a cel puţin două generaţii. Morbiditatea cauzată de efectele acute și cronice ale
expunerii la pesticide este semnificativă în Moldova și
are importante influenţe sociale și economice. Prevenirea și limitarea expunerii populaţiei la pesticide POP
este una din sarcinile de bază ale sănătăţii publice.
CONCLUZII
Au fost identificate sursele de contaminare a mediului ambiant, în special a solului și apelor de suprafaţă, cu pesticide organice halogenate rămase din perioada sovietică pe teritoriul Republicii Moldova.
Reieșind din sursele bibliografice existente, a fost
evaluat gradul de contaminare a mediului ambiant.
A fost analizat impactul pesticidelor organice halogenate asupra sănătăţii populaţiei.
Notă. Cercetările au fost finanţate de programul “Diaspora Professional Return Program”, implementat de Diaspora Relations Bureau of the State Chancellery of the Republic
of Moldova în parteneriat cu International Organization for
Migration, Mission to Moldova, în baza proiectului “Consolidating Moldova’s Migration and Development Institutional
Framework”, finanţat de Swiss Agency for Development and
Cooperation.
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