
Ai ajuns sa cersesti aer 
curat în propriul oras? Îti 
convine sa inspiri zi si 
noapte aer otravit? Îti 
convine sa te îmbolnavesti 
de cancer, tu, copiii si 
nepotii tai?

La Sebeþ, platforma industriala a Kronospan 
elibereaza zilnic în aer 36.000.000 metri cubi de 
gaze. Evacuarea în atmosfera de pulberi în suspensie 
PM10 þ i  de formaldehida sunt cele mai 
îngrijoratoare, dat fiind ca PM10 este cancerigen þi 
ca formaldehida a fost clasificata drept substanþa 
cancerigena de catre Organizaþia Mondiala a 
Sanataþii. 

Kronospan depaþeþte constant þi grav 
limitele legale de emisii de materii periculoase în aer. 
Cu toate acestea, compania primeþte amenzi modice 
þi continua sa otraveasca populaþia din zona, sa 
degradeze mediul înconjurator þi sa ignore cu buna 
þtiinþa legile privind protecþia mediului pentru a-þi 
mari profiturile. 

PLIANT REALIZAT DE ASOCIATIILE:

CENTRUL INDEPENDENT PENTRU DEZVOLTAREA 
RESURSELOR DE MEDIU CLUJ-NAPOCA 

P RO I EC T  F I NA NÞ AT  D E  F U N DA Þ I A  P E N T R U  
PARTENERIAT ÞI TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL 
& EASTERN EUROPE.

si CENTRUL INDEPENDENT PENTRU PROTECÞIA 
MEDIULUI SEBEÞ PENTRU CAMPANIA “SEBEÞ FÃRÃ 
POLUARE”.

       Sa fie constienti ca sunt stapâni la ei acasa si ca au dreptul si 
datoria de a se exprima.
      Sa ceara informatii autoritatilor competente si sa participe 
la dezbaterile publice pe care legea le impune înainte de luarea 
oricarei hotarâri la nivel local si judetean.
   Sa urmareasca pas cu pas daca actiunile întreprinse de 
Kronospan sunt legale si respecta normele de protectie a 
populatiei si mediului.
     Sa semnaleze orice mica neregula organizatiilor implicate în 
campania „Sebes fara Poluare”. Datele acestora de contact 
sunt:

Asociatia Centrul Independent pentru 
Dezvoltarea Resurselor de Mediu

Str. David Francisc, Nr. 10/5, Cluj-Napoca
Tel/fax: 0264 599 204 

E-mail: office@centruldemediu.ro

Asociatia Centrul Independent pentru 
Protectia Mediului, Sebes

Str. Progresului Nr. 70, Sebes
Tel/Fax: 0258 732170

E-mail : office@sebesfarapoluare.ro

  Sa vorbeasca deschis despre problemele lor cu toate 
persoanele din domeniul presei scrise, televiziunii autoritatilor 
competente, organizatiilor non-guvernamentale si de mediu, 
care le cer informatii sau comentarii despre acest caz.   
   Sa adreseze întrebari, comentarii, proteste în legatura cu 
activitatea Kronospan în orasul Sebes la :

1.   Ministerul Mediului 
Tel/Fax: 021-316.02.66, E-mail:srp@mmediu.ro
2.   Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Tel/fax: 021-207.11.01, E-mail:office@anpm.ro
3.   Garda Nationala de Mediu 
Tel/Fax: 021-326.89.71, E-mail:gardamediu@gnm.ro 
4.   Garda de Mediu Alba 
Tel/fax: 0258-816.834, E-mail:cjalba@gnm.ro
5.   Agentia pentru Protectia Mediului Alba
Tel/Fax: 0258-813.290, E-mail:director.executiv@apm-alba.ro
 6.  Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu
Tel/Fax: 0269-232.806, E-mail:office@arpm7c.ro



Zilnic sunt emise 36.000.000 mc. de gaze toxice 
deci tr-un an se acumuleaza în aerul atmosferic 
436.000.000 mc. de gaze toxice, realizând o poluare 
cumulativa deosebit de grava de-a lungul anilor. Astfel, în 
ultimii 5 ani la Sebeþ s-au acumulat mai mult de 
2180.000.000 mc de gaze toxice.

O data cu gazele este eliminat þi praful de 
lemnfoarte fin, cu diametrul sub 10 microni, cunoscutul 
poluant cancerigen Pm10.

În procesul de fabricaþie a placilor MDF se 
utilizeaza raþini ureoformaldehidice, care au în 
compoziþie formaldehida, o substanþa clasificata ca fiind 
cancerigena de catre Organizaþia Mondiala a Sanataþii.

Formaldehida a fost reclasificata în 2004 din a fi 
“probabil cauzatoare de cancer” în “cunoscut ca fiind 
cauzatoare de cancer” de Agenþia Internaþionala pentru 
Cercetare a Cancerului ce aparþine Organizaþiei 
Mondiale a Sanataþii. La momentul de faþa se doreþte 
reîncadrarea formaldehidei ca fiind cancerigena þi la 
nivelul legislatiei Uniunii Europene. Franþa, dupa ce a 
închis instalaþia de producere de formaldehide care a 
fost apoi adusa de Kronospan la Sebeþ, propune acum 
Comisiei Europene sa schimbe clasificarea pentru 
formaldehida la categoria 1 (echivalentul pentru 
„produse recunoscute cancerigene la om”). Produsele 
cancerigene de la categoria 1 nu ar trebui sa se afle în 
produsele destinate consumatorilor þi ar trebui evitata 
utilizarea lor în producerea masei lemnoase. 

în

Printre celelalte efecte asupra sanãtãþii cauzate 
de formaldehidã se numãrã: probleme respiratorii; 
iritaþii ale ochilor, nasului, gâtului; reacþii alergice þi 
depresii. La o concentraþie de peste 0.1 ppm în aer, 
formaldehida poate irita ochii þi membranele mucoase,

Formaldehida se transfera din aer în nori de 
precipitaþii dând naþtere acidului formic - component 
al ploilor acide. Indirect, formaldehida ajunge în solul 
terenurilor agricole, în apele de suprafaþa þi cele 
subterane. Eliberata în apele de suprafaþa, 
formaldehida se absoarbe în sedimente în cantitaþi 
mici. Formaldehida are un nivel de toxicitate cronica 
pentru mediul acvatic (peþti, alge, bacterii). Pasarile þi 
animalele terestre expuse la formaldehida pot 
contacta boli similare cu cele ale oamenilor. 

Impactul platformei Kronospan
asupra Sebeºului ºi 
a localitãþilor din zonã

rezultând în lãcrimãri ale ochilor. Dacã este inhalatã în 
aceasta concentraþie, formaldehida poate cauza dureri 
de cap, senzaþii de arsuri în gât, respiraþie îngreunata, 
precum þi declanþarea sau agravarea simptomelor 
astmului.

În urma dezastrului cauzat în SUA de Uraganul 
Katrina august 2005, autoritaþile au furnizat celor peste 
300000 de sinistraþi rulote þi case mobile construite din 
derivate din lemn cu un conþinut extrem de ridicat de 
formaldehida. La câteva luni dupa ce aceste rulote au 
început a fi locuite, mulþi oameni au facut plângeri 
privind boli suspecte, probleme respiratorii, senzaþii de 
arsura la ochi, nas þi gât þi varsaturi. Au fost înregistrate în 
total 17000 de cazuri de îmbolnaviri. Rapoartele 
medicale au concluzionat oficial ca formaldehida a stat la 
baza cazurilor de îmbolnavire cronica þi moarte.

Efectul alergic al formaldehidei poate fi agravat 
de prezenþa unor particule sau a prafului (de exemplu a 
prafului de lemn), care atrag reacþii bronhiale chiar þi la 
concentraþii de sub 2 ppm. Concentraþii în valoare de sau 
mai mari de 20 ppm pot cauza edem pulmonar grav sau 
chiar moartea. 

Inhalarea prafului de lemn mai ales a celui PM10 
poate cauza iritaþii, astm, reacþii alergice þi cancer 
nazofaringian celor care lucreaza în procesarea lemnului

Impactul ecologic

Sãnãtatea populaþiei

În martie 2008, Kronospan a fost sanctionata 
pentru neanuntarea autoritatilor de mediu cu privire la 
depasirea de doua ori a valorii maxime de formaldehida. 

În anul 2007 Kronospan a ridicat pe platforma 
industriala din orasul Sebes o fabrica de producere de 
formaldehida cu o capacitate de productie de 60000 
t/an fara autorizatie de construire si acord de mediu, 
motiv pentru care compania a fost sanctionata cu 
demolarea fabricii si readucerea terenului la situatia 
initiala.  

În noiembrie 2009 Judecãtoria Sebeþ a obligat 
Kronospan sã demoleze fabrica de producere de 
formaldehidã ridicatã ilegal þi sã readucã terenul la 
situaþia iniþialã.

În februarie 2010 Tribunalul Cluj a suspendat 
valabilitatea avizului de mediu eliberat de Agenþia 
Regionalã pentru Protecþia Mediului Sibiu pentru fabrica 
de formaldehidã ridicatã ilegal de cãtre Kronospan.

Încalcarea legislatiei

Conform studiilor, formaldehida a generat boli cronice 
- cancer, scãderea fertilitãþii, schimbãri de 
comportament þi mortalitate prematurã.
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