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REZUMAT. PCB reprezintă un poluant organic persistent care periclitează sănătatea umană şi mediul înconjurător. Cu toate că 
producţia de echipamente cu conţinut de PCB a fost interzisă, începând cu anii 1970, în anumite ţări, în prezent încă se găseşte în uz o 
cantitate semnificativă conţinând acest poluant. Problematica inventarierii şi decontaminării surselor care conţin PCB face obiectul mai 
multor politici de mediu, subiect dezbătut în cadrul Convenţiei de la Stockholm. În cadrul studiilor legate de eliminarea PCB din 
România s-a dezvoltat o bază de date pentru inventarierea surselor de poluare. Această bază de date a fost creată în scopul colectării, 
stocării şi prelucrării informaţiilor legate de inventarul şi eliminarea echipamentelor cu conţinut de PCB la nivel naţional (transformatoare şi 
condensatoare). Completarea şi actualizarea bazei de date se face prin intermediul unui formular care permite introducerea, modificarea şi 
vizualizarea informaţiilor privind operatorii economici care deţin echipamente cu conţinut de PCB, localizarea echipamentelor şi 
caracteristicile tehnice ale acestora.  Metodele de eliminare a PCB se bazează pe implementarea unei tehnologii inovative de 
decontaminare a aparatelor electrice şi a uleiurilor minerale contaminate cu PCB, cât şi recuperarea materialelor reciclabile solide şi 
lichide. Metoda constă în controlul analitic al calităţii uleiului, verificarea caracteristicilor critice, recepţia şi stocarea uleiului, tratamentul de 
regenerare, controlul calităţii uleiului regenerat, stocarea temporară a uleiului regenerat şi reutilizarea în producţie. 
 
Cuvinte cheie: bifenili policloruraţi, poluanţi organici persistenţi, inventariere, decontaminare. 
 
ABSTRACT. PCB is a persistent organic pollutant that endangers human health and the environment. Although the production of 
equipments containing PCBs was banned since the 1970s, in some countries, is currently still in use a significant amount containing 
this pollutant. Issue of inventory and decontaminate sources containing PCB is subject to several environmental policies, subject discussed 
also in the Stockholm Convention. In the studies of the elimination of PCBs in Romania has developed a database for inventory of pollution 
sources. This database was created for the collection, storage and processing of information related to inventory and disposal of equipment 
containing PCBs at the national level (transformers and capacitors). Completion and updating of the database is done through a form 
which allows entry, modification and viewing of information on traders holding PCB containing equipment, locating equipment and their 
technical characteristics. PCB disposal methods are based on the implementation of an innovative technology for the decontamination of 
electrical equipment and mineral oils contaminated with PCB and solid and liquid recovery of recyclable materials. The method consists in 
analytical quality control of the oil, verification of critical characteristics, reception and storage of oil, the regeneration treatment, 
regenerated oil quality control, temporary storage and reuse of regenerated oil in production. 
 
Key words: polychlorinated byphenils, persistent organic pollutants, inventory, decontamination.  
 

1. INTRODUCERE 

Bifenilii policloruraţi (PCB) reprezintă compuşi chi-
mici toxici, aparţinând categoriei de poluanţi organici 
persistenţi. Aceştia au fost produşi în multe din ţările 
industrializate, fiind utilizaţi în transformatoarele şi con-
densatoarele electrice datorită caracteristicilor lor di-
electrice şi termoizolante. Ulterior, cercetările efectuate au 
demonstrat că PCB au impact negativ asupra sănătăţii 
umane şi calităţii mediului (efecte cancerigene, afecţiuni 
ale funcţiei reproductive, modificări ale sistemului 
imunitar, pierderea diversităţii biologice). 

Cu toate că producţia de echipamente cu conţinut de 
PCB a fost interzisă, începând cu anii 1970, în anumite 
ţări, în prezent încă se găseşte în uz o cantitate semni-

ficativă conţinând acest poluant. Problematica inventarierii 
şi decontaminării surselor care conţin PCB face obiectul 
mai multor politici de mediu, subiect dezbătut în cadrul 
Convenţiei de la Stockholm. România, ca parte semnatară 
a Convenţiei de la Stockholm, a elaborat Planul Naţional 
de Implementare a prevederilor Convenţiei privind 
poluanţii organici persistenţi aferent perioadei 2008-2029, 
aprobat prin HG nr.1497/2008, obiectivul cheie 2 al 
planului fiind „Eliminarea stocurilor existente de PCB”.   

În scopul îndeplinirii obiectivului menţionat sunt 
necesare la nivel naţional următoarele acţiuni: 
 identificarea şi inventarierea PCB; 
 gospodărirea ecologică raţională a depozitelor de 

PCB; 
 eliminarea deşeurilor care conţin PCB. 
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2. INVENTARIEREA LA NIVEL NAŢIONAL  
A SURSELOR DE POLUARE CU PCB 

În cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dez-
voltare pentru Protecţia Mediului a fost dezvoltată 
aplicaţia SIEP (Sistem Inventariere Echipamente PCB) 
pentru identificarea şi inventarierea surselor de poluare 
cu conţinut de PCB (transformatoare şi condensatoare), 
în scopul eliminării stocurilor existente de PCB din 
România. 

Această aplicaţie fiind creată în cadrul produsului 
Microsoft Access, reprezintă o bază de date pentru 
colectarea, stocarea şi prelucrarea informaţiilor legate 
de echipamentele cu conţinut de PCB. 

Principalele activităţi desfăşurate de către grupul de 
lucru din cadrul INCDPM în scopul proiectării bazei de 
date au fost:  
 analizarea tipurilor de date asociate sistemului 

informaţional privind transformatoarele susceptibile să 
conţină PCB-uri; 
 proiectarea tabelelor pentru stocarea datelor 

identificate, cu câmpurile cheie şi stabilirea sistemului 
de relaţii între aceste chei; 
 proiectarea formularelor pentru introducerea şi 

editarea datelor din tabele; 
 proiectarea interogărilor necesare vizualizării, mo-

dificării şi extragerii datelor din baza de date; 
 proiectarea rapoartelor care conţin listele trans-

formatoarelor selectate şi sistematizate în funcţie de 
diferite criterii. 
 crearea macroinstrucţiunilor şi scrierea procedurilor 

(programelor) în cod Visual Basic for Applications care 
tratează evenimentele referitoare la acţionarea butoanelor 
de comandă sau care gestionează modul de afişare a 
formularelor sau rapoartelor pe suprafaţa de lucru. 

Completarea câmpurilor bazei de date s-a realizat pe 
baza informaţiilor oferite de către operatorii economici 
care deţin echipamente cu conţinut de PCB şi cei care 
manipulează PCB-urile, în conformitate cu prevederile 
din reglementările şi standardele naţionale.  

Informaţiile centralizate la nivelul bazei de date (ope-
ratorii economici care deţin echipamente cu conţinut de 
PCB, localizarea echipamentelor, caracteristicile tehnice 
ale acestora, cantitatea de PCB conţinută în echipa-
mente) pot fi vizualizate prin intermediul formularului 
principal (fig.1).  

Aplicaţia SIEP permite autorităţilor competente din 
domeniul protecţiei mediului accesul facil la datele 
centralizate, precum şi identificarea tehnologiilor cores-
punzătoare de decontaminare a surselor cu conţinut 
de PCB, respectând condiţiile prevăzute de Directiva 
96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor 
policloruraţi (PCB/ TPC). 

 
 

Fig. 1. Formularul principal. 

3. SOLUŢII TEHNOLOGICE PENTRU 
ELIMINAREA PCB 

Decontaminarea transformatoarelor şi condensa-
toarelor se realizează în unităţi de decontaminare, 
echipamentele electrice fiind golite în prealabil de 
lichidul izolant cu conţinut de PCB. 

În cazul transformatoarelor, golirea se face cu pompe 
de vid, uleiul cu PCB fiind introdus direct în rezervoarele 
de stocare. Condensatoarele aşezate în poziţie înclinată se 
găuresc la partea superioară cât şi la cea inferioară pentru a 
se scurge lichidul care este introdus cu pompe de vid în 
rezervoare. După ce aparatele sunt golite de lichidul 
contaminat se realizează pregătirea lor pentru deconta-
minarea părţilor componente. 

Echipamentele electrice sunt introduse în autoclavă 
unde se realizează procesul de decontaminare propriu-
zis, acesta constând în spălări succesive cu solvent. 

PCB-ul extras în urma spălării cu solvent este 
direcţionat către rezervorul de PCB, întreaga cantitate 
colectată urmând a fi incinerată.  

După terminarea procesului se deschide autoclava şi se 
scot părţile echipamentelor cu un conţinut de 0 ppm de 
PCB, în urma folosirii autoclavelor de ultimă generaţie. 

Procesul permite recuperarea părţilor metalice 
(feroase şi neferoase) care intră în componenţa echipa-
mentelor electrice şi valorificarea lor. 

Schema generală a procesului de decontaminare a 
transformatoarelor şi condensatoarelor electrice este 
prezentată în figura 2. 

4. CONCLUZII 

Având în vedere efectele negative pe care PCB-urile 
le au asupra sănătăţii umane şi calităţii mediului, s-a 
considerat necesară realizarea inventarierii surselor cu 
conţinut de PCB. 
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TRANSFORMATOARE, CONDENSATOARE CU PCB 

Golire 

Demontare 

Cuve metalice Miez Hârtie, lemn Cupru, aluminiu 

AUTOCLAVĂ SUB VID 

Demolare, tăiere 

Cupru, aluminiu Nemetalice 

Izolatori de ceramică Hârtie, lemn 

Mărunţire şi amestec Solide ce merg la incinerat 

Valorificare cupru sau aluminiu 

Valorificare fier 

Ulei cu PCB 

Regenerare 

Cisterne livrare 

Solvent 

DISTILARE 

Lichide pentru incinerat 

 
Fig. 2. Schema generală a procesului de decontaminare a transformatoarelor şi condensatoarelor electrice. 

 
Informaţiile oferite de către operatorii economici 

care deţin echipamente cu conţinut de PCB şi cei care 
manipulează PCB-urile sunt centralizate în baza de date 
dezvoltată în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Protecţia Mediului. 

Prin intermediul acestei aplicaţii se identifică tehno-
logiile corespunzătoare de decontaminare a surselor cu 
conţinut de PCB, în funcţie de cantitatea de poluant exis-
tentă în echipamentele electrice. În urma aplicării meto-
delor de eliminare a PCB se realizează decontaminarea 
aparatelor electrice şi a uleiurilor minerale contaminate cu 
PCB, cât şi recuperarea materialelor reciclabile solide şi 
lichide. 
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