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Introducere

De-a lungul timpului, dezvoltarea sistemelor socio-economice s-a făcut în sensul
maximizării fluxului de resurse şi servicii, în vederea creşterii producţiei şi consumului fără a ţine
cont şi de impactul acestor activităţi asupra CN, ideea de bază fiind aceea că resursele sunt
inepuizabile, iar capacitatea de producţie şi suport a CN este nelimitată. „Deşi creşterea fluxurilor
materiale în SSE a fost însoţită de creşterea densităţii emisiilor în compartimentele major ale
ecosferei, fenomenul a fost în general tratat în raport de capacitatea de dispersie şi diluţie sau în
funcţie de capacitatea de retenţie a acestor compartimente precum şi în funcţie de capacitatea
componentelor capitalului natural de a "asimila"/de a integra în procesele de ciclare "deşeurile"
care se produc în sistemele socio-economice.” (Vădineanu, 1999). În timp însă, această
presupoziţie s-a dovedit a fi falsă, impactul activităţilor speciei umane cu fenomenele de poluare
implicate sunt prezente la nivelul întregii ecosfere. În ceea ce priveşte activităţile de producţie,
acestea au un dublu impact: pentru fabricarea oricărui produs este necesară extragerea resurselor,
prelucrarea lor şi eliminarea produşilor finali sub formă de deşeuri. Aceste deşeuri, din cauza
creşterii continue a cantităţilor generate, nu pot fi asimilate (aşa cum s-a crezut iniţial) de
compartimentele sistemelor ecologice, se acumulează şi, sub diferite tipuri de emisii ridică riscuri
majore atât asupra mediului cât şi asupra sănătăţii populaţiei umane. Gestionarea raţională a
deşeurilor trebuie să ţină cont atât de aceste fenomene de poluare generate (să impună adoptarea
unor metode cât mai avantajoase care minimizează impactul asupra mediului ), cât şi de faptul că
aceste deşeuri pot fi transformate în resurse secundare (materiale şi energetice), evitând astfel
epuizarea resurselor.
La nivel global se încearcă adoptarea unor metode standard de gestionare a deşeurilor
într-un sistem integrat însă unele ţări întâmpină probleme majore în ceea ce priveşte
aplicabilitatea lor din cauza gradului scăzut de dezvoltare socio-economică, ţări care au ca
strategie politică de bază dezvoltarea economică, lăsând problemele legate de mediu (impactul
deşeurilor asupra mediului, în cazul de faţă) pe o poziţie inferioară. Într-o astfel de situaţie se află
România, unde constituirea unui sistem integrat de management al deşeurilor este încă în faza
incipientă, mai ales în anumite zone cum ar fi judeţul Botoşani.
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Am ales ca studiu de caz judeţul Botoşani deoarece este locul meu natal şi sunt în
cunoştinţă de cauză cu problemele generate de gestionarea deşeurilor. Scopul acestei lucrări este
să analizez impactul de mediu al depozitelor de deşeuri (care este principala metodă de gestionare
a deşeurilor utilizată în această zonă), prin prisma analizei metodelor principale de gestionare a
deşeurilor la nivel global şi prezentarea stadiului actual al judeţului Botoşani în ceea ce priveşte
managementul deşeurilor.
În acestă lucrare am folosit ca metode, în analiza critică a cunoaşterii- fişe de lectură ale
articolelor din literatura de specialitatea (consultarea bazelor de date ştiinţifice Thomson ISI,
Science Direct, Springerlink), pentru studiul de caz- colectarea datelor de la APM Botoşani,
observaţii direct pe teren, prelucrarea datelor şi redactare.
Prin această lucrare am încercat să analizez deficienţele sistemului de management al
deşeurilor din judeţul Botoşani prin prisma analizei sistemului integrat de management al
deşeurilor promovat global şi al metodelor implicate.
În finalul studiului, doresc să îi mulţumesc domnului Virgil Iordache pentru cunoştinţele
pe care mi le-a transmis şi pentru modul în care m-a îndrumat în elaborarea acestei lucrări, şi
părinţilor care m-au susţinut necondiţionat.
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Capitolul I. Analiza critică a cunoaşterii

1.1. Abordarea problemei deşeurilor
1.1.1. Definiţia deşeurilor
Creşterea continuă a efectivului populaţiei umane determină creşterea producţiei, implicit
creşterea consumului de resurse, generând un impact semnificativ asupra mediului. De-a lungul
timpului, omul a dezvoltat noi tehnici, diferite tehnologii sofisticate, cu scopul de a-şi satisface
nevoile primare însă nu numai, ci mergând pe ideea creşterii confortului, a dezvoltării economice.
Fabricarea oricărui produs presupune generarea anumitor presiuni asupra mediului, de la
consumul resurselor naturale până la eliminarea acelor părţi ce nu mai pot fi utilizate denumite
deşeuri.
Interdependenţa dintre creşterea economică şi impactul activitaţilor economice asupra
Capitalului Natural, datorită consumului de resurse şi implicit generarea deşeurilor ridică
probleme la nivel global.
Cherubini şi colab. (2008) afirmă că „Ecosistemele reciclează orice tip de deşeuri, şi
conceptul însuşi de deşeuri nu mai este adecvat. Produsele de la o anumită componentă sau
compartiment sunt întotdeauna o resursă utilă pentru o altă componentă sau compartiment.
Ecosistemele sunt sisteme auto-organizate în aşa fel încât toate resursele sunt utilizate cu maxim
de eficienţă astfel încât nu rămâne nici o resursă neutilizată.” Aşadar, sistemele ecologice sunt
capabile să recicleze si să utilizeze resursele cu maxim de eficienţă, însă intervenţiile antropice
perturbă toate procesele „...procesele din ecosistemele naturale au un pregnant caracter ciclic.
Spre deosebire de această situaţie, deşeurile activităţilor umane se acumulează în mare masură,
neputând fi reintroduse în ciclurile biogeochimice în ritmul în care sunt produse." (Botnariuc şi
Vadineanu, 1982). Acest fapt impune adoptarea politicilor coerente însoţite de eforturi economice
şi sociale în vederea unei utilizări raţionale a resurselor naturale.
Producţia şi utilizarea resurselor variază semnificativ de la o ţară la alta. Conform
statisticilor EEA (European Environment Agency), se consideră următoarele sectoare economice,
in ceea ce priveşte impactul asupra mediului: furnizarea energiei electrice, apa, gaze, serviciile de
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transport şi agricultură, însă şi mineritul, construcţiile precum şi diferitele activităţi industriale au
un impact semnificativ asupra Capitalului Natural. În ceea ce priveşte eficienţa utilizării
resurselor pe cap de locuitor, aceasta variază de asemenea, fiind de câteva ori mai mare în Europa
de Vest şi Centrală faţă de Europa de Sud Est. Mai grav este faptul că se preconizează o creştere
a utilizării resurselor spre anul 2020; consumul familial pe cap de locuitor este în creştere în toate
ţările europene, atingând în ţările din Europa de Vest şi Centrală un nivel de circa patru ori mai
mare decât din Estul Europei. Această situaţie este explicată de gradul de dezvoltare socioeconomice ale ţărilor respective, astfel, dacă în ţările mai sărace majoritatea populaţiei cheltuieşte
puţin peste bunurile strict necesare, ţările dezvoltate îşi permit diferite tipuri de consum si
confort. Consumul şi producţia, respectiv utilizarea resurselor implică seturi de activităţi în urma
cărora rezultă deşeurile. Ciclul de viaţă al produselor de la extracţia resurselor la producţie şi
consum, până la eliminarea deşeurilor este reprezentat în figura de mai jos (Fig.1.).

Fig. 1. Ciclul de viaţă de la extracţie la producţie, consum şi deşeuri (Mediul în Europa la
a patra evaluare, Nr. 1/2007, Cap.6, Consumul şi producţia durabilă, EEA )
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După cum se observă, generarea fluxului de deşeuri este direct corelată cu activităţile de
producţie si consum, fapt care nu poate fi evitat, însa se pune problema epuizării resurselor, a
deteriorării mediului, şi mai ales a prosperităţii speciei umane. O utilizare durabilă a resurselor,
evaluarea impactului asupra mediului a fiecărei activităţi antropice de la proiectarea produselor
până la eliminarea lor sub formă de deşeuri, şi revalorificarea acestora din urmă sub formă de
materie secundară şi energie sunt probleme ridicate la nivel global.
Problema deşeurilor poate fi mai bine abordata cu ajutorul metodelor ce cuprind toate
etapele ciclului de viaţă ale deşeurilor, adică o abordare integrată, respectiv studiul deşeurilor de
la generarea produselor pană la depozitarea lor ca deşeuri; („from cradle to grave”).

Fig. 2. Fluxul de deşeuri (prelucrat după State of the environment report No 3/2003, Cap.7.,
Waste generation and management, EEA)
Gestionarea deşeurilor ridică probleme foarte complexe, care necesită întreprinderea
acţiunilor coordonate de la nivel local la cel regional, colaborarea societăţii civile cu autorităţile
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locale, cu reprezentanţii guvernului şi de asemenea colaborarea intre state. De-a lungul timpului,
această problemă s-a acutizat, mai ales in ultimele 2 secole, s-au dezvoltat diferite metodologii,
accentuându-se o abordare integrată, considerând minimizarea cantităţii de deşeuri, gradul de
poluare provocat şi mai nou, importanţa deşeurilor ca materii secundare. Însă şi in zilele noastre,
până şi cele mai dezvoltate ţări întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte aplicabilitatea lor. Pentru
a găsi cea mai bună metodă de management al deşeurilor, respectiv pentru a minimiza impactul
acestora asupra Capitalului Natural este importantă raportarea la o scară adecvata de timp şi
spaţiu si bineînţeles trebuiesc luate în calcul efectele cumulative. În orice caz primul pas care
trebuie făcut este acela de a identifica principalele tipurile de deşeuri, de a le încadra într-o
categorie.

1.1.2. Clasificarea deşeurilor

La nivel european s-a încercat elaborarea unor criterii de clasificare ale deşeurilor precum
şi metode standard de gestionare a deşeurilor, sarcină ce întâmpină dificultăţi datorită unor cauze
cumulative, printre care se pot enumera: lipsa unei baze de date complete, a unui sistem de
monitoring integrat, stadiile diferite de dezvoltare socio-economică a unor state. Ca un exemplu
concludent, în România pâna în anul 2007, anul aderării la UE, nu a existat o bază credibilă de
date, pentru monitoringul deşeurilor la nivel naţional.
Deşeurile pot fi clasificate in funcţie de mai multe criterii:
•

în funcţie de provenienţa lor;

•

în funcţie de consistenţă;

•

în funcţie de biodegradabilitatea lor.

După sistemul

EEA (European Environment Agency) deşeurile pot fi impărţite în

următoarele categorii: deşeuri periculoase; deşeuri municipale; nămoluri de epurare; deşeuri de la
ambalaje, deşeuri de la producerea energiei electrice, deşeuri electronice.
Principalele sectoare economice care sunt mai importante în generarea deşeurilor sunt:
1. industria: industria energetică, industria chimica, industria de prelucrare;
2. minerit;
3. construcţii si demolări;
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4. deşeuri generate de activităţi medicale;
5. activităţi agricole;
6. deşeuri municipale.
În funcţie de compoziţia lor, deşeurile mai pot fi clasificate: deşeuri organice, deşeuri
anorganice; deşeuri din hârtie şi carton; deşeuri din mase plastice; deşeuri din sticlă; deşeuri
metalice.
1. Deşeuri ce provin din diferite activităţi industriale.
Diferitele activităţi industriale constituie surse de poluare, importante de luat in calcul, de
la procesul de exploatare a materiei prime şi prelucrare, până la depozitarea materialelor
reziduale.
Atunci când vorbim despre industria prelucrătoare considerăm diferitele activităţi de
producţie: din industria alimentară, industria băuturilor, industria forestieră, industria textilă.
Industria energetică, care are doua mari ramuri: producerea de energie şi energetica
nucleară, are un impact semnificativ asupra mediului precum si asupra sănatăţii umane. În ceea
ce priveşte problema generării deşeurilor, în procesul de producere a energiei electrice se
consideră în primul rând depozitarea haldelor de steril, rezultate în urma exploatării cărbunilor,
care au un impact semnificativ asupra ecosistemelor terestre, a apelor subterane dar şi emisiile
din procesul de rafinare al petrolului. Industria energeticii nucleare a luat un mare avânt în
ultimul secol, marile puteri militare sunt din ce în ce mai preocupate de dezvoltarea acestei
ramuri, însă generarea şi depozitarea deşeurilor radioactive rezultate, foarte periculoase, ridică
mari probleme.
Industria chimica, are un potenţial mare de poluare, genereaza compuşi chimici organici
şi anorganici toxici. Printre aceştia putem enumera: fenoli, fluoruri, aldehide, pesticide, solvenţi
cloruraţi, materiale plastice, cianuri; care poluează toate tipurile de ecosisteme.
2. Deşeuri ce provin din minerit
În urma extracţiei de minereuri rezultă diferite tipuri de materiale, fragmente de roci,
minereuri ce nu mai sunt utilizate, zguri, care sunt de obicei depuse la gura minelor sau sunt
depozitate în halde de steril. Deşeurile de acest tip sunt foarte periculoase din cauza substanţelor
toxice conţinute, mai ales metalele grele, poluează ecosistemele terestre, apele de suprafaţă şi
cele subterane (prin scurgeri şi infiltrări) şi cel mai grav este faptul ca efectele persistă timp
îndelungat.
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3. Deşeuri din construcţii şi demolări
Aceste deşeuri sunt constituite din materiale ce rămân în urma construirii, demolării,
renovărilor de clădiri. Deşeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă o buna sursă de
materie secundara, însă, din păcate nu toate ţările le reciclează, aşadar, ele sunt depozitate,
constituind surse de poluare. Un material foarte periculos se consideră a fi azbestul, ce provine
din renovarea sau demolarea construcţiilor vechi (EEA, Europe's environment: the third
assesment).
4. Deşeuri generate din activităţi medicale
Deşeurile medicale infecţioase (DMI) au un impact semnificativ atât asupra mediului cât
şi asupra sănătăţii umane. Ele pot fi grupate în trei mari clase: deşeuri infecţioase, unde intră
tifoane, bandaje, lenjerie, manuşi chirurgicale etc.; deşeuri înţepătoare: seringi, ace, lamele, cuţite
şi deşeuri menajere: deşeuri din hârtie, carton, mase plastice, sticla. Aceste deşeuri trebuiesc
neapărat sterilizate, mărunţite şi apoi depozitate.
5. Deşeuri ce provin din activităţi agrozootehnice
Activităţile agricole generează de asemenea deşeuri, acestea sunt constituite din resturi
vegetale, dejecţiile animalelor, si necesită o atenţie deosebită din cauza faptului că pot reprezenta
o sursă de ingraşăminte sau pot fi folosite ca şi combustibili însă numai dacă sunt gestionate
corect.
6.Deşeuri municipale
Nu există o definiţie unanim acceptată în ceea ce priveşte deşeurile municipale, în general
variază de la o ţară la alta, chiar şi de la o regiune la alta. Conform EEA, deşeurile municipale
sunt considerate a fi acele deşeuri rezultate din gospodării, colectate de municipalităţi, deşeuri
menajere, dar şi acelea colectate de la instituţii, intreprinderi mici, şcoli, deşeuri care sunt
similare cu cele colectate de la gospodării.
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1.2.Strategii de gestionare a deşeurilor

Tendinţele în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, promovate de EEA şi adoptate de
majoritatea statelor membre UE sunt reprezentate de:
1. minimizarea şi prevenirea cantităţilor de deşeuri;
2. reciclarea;
3. incinerarea;
4. depozitarea.
Strategia universală este aceea de a minimiza cantitatea de deşeuri respectiv cea de
resurse naturale utilizate, si de maximizare a fluxului de reciclare a materiei si energiei
(Cherubini şi colab, 2008).
Cele mai acceptate şi promovate metode în gestionarea deşeurilor sunt minimizarea
cantităţilor de deşeuri si reciclarea. Minimizarea ţine mai mult de o parte conceptuală, mult
utilizată în zilele noastre şi se incearcă a fi susţinuta prin diferite instrumente: perceperea taxelor
„pay as you through”, ,,willingness to pay”. De asemenea intervin şi alţi factori, cum ar fi:
comportamentul oamenilor, gradul de dezvoltare al societăţii, atitudini, concepţii, nivelul de
educaţie.
Cea mai utilizată metodă a fost şi este in continuare în unele ţări, aceea de depozitare a
deşeurilor, în ciuda faptului că prezinta cele mai multe efecte negative. Acest lucru poate fi pus
pe seama gradului de dezvoltare al ţărilor, al comportamentului şi atitudinilor societăţii civile şi
autorităţilor; precum şi existenţa instrumentelor legale, a factorilor politici. De exemplu, ţările în
curs de dezvoltare, au ca strategie politică, dar şi scop general, dezvoltarea economică, lăsând
problemele legate de mediu (impactul deşeurilor asupra CN, in cazul de faţă), pe o poziţie
inferioară. Într-adevăr, în ţările cu o industrie puternică, ţări care reprezintă forţe economice,
consumul de resurse şi producţia sunt mult mai mari, şi implicit cantitatea de deşeuri este in
consecinţa, însă îşi pot dezvolta şi aplica tehnologii moderne de gestionare a deşeurilor şi în
acelaşi timp le diferenţiază net nivelul de educaţie, dar şi măsura în care sunt dispuşi să accepte
anumite instrumente (ca de exemplu: „pay-as-you-through”; „willingness to pay”).
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1.2.1. Prevenirea şi minimizarea fluxului de deşeuri
Conform standardelor europene, priorităţile în ceea ce priveşte tratarea deşeurilor, sunt
după cum urmeaza: în primul rând prevenirea deşeurilor, apoi reciclarea lor, recuperarea de
energie şi în final depozitarea.
Pentru a putea descrie această metodă de gestionare a deşeurilor trebuie mai întâi să
definim termenii, să vedem în ce context ne aflăm. Astfel, prevenirea deşeurilor reprezintă
prevenirea, reducerea la sursă a fluxului de deşeuri şi reutilizarea produselor. Minimizarea
fluxului de deşeuri se referă şi la măsuri de gestionare a deşeurilor, cum ar fi scăderea gradului de
toxicitate (deşeurile periculoase) şi reciclarea (conform EEA).

Fig. 3. Minimizarea cantităţilor de deşeuri (prelucrat după Topic report No 2/2002, Case
studies on waste minimisation practices in Europe, EEA)
Aceste metode trebuiesc susţinute de factorii politici de la nivel regional la cel naţional şi
adaptate în funcţie de problemele existente. În orice caz din cauza fluxului crescând de deşeuri
este din ce în ce mai greu pentru toate ţarile să se ocupe de această problemă. Fiecare ţară trebuie
să adopte strategii adecvate pentru a reuşi să reducă cantităţile de deşeuri şi implicit epuizarea
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resurselor. Un raport al Agenţiei Europene de Mediu (EEA, Topic Report 2/2002, Case studies on
waste minimisation practices in Europe) prezintă zece cazuri în care unele ţări europene au reuşit
să găsească soluţii pentru prevenirea şi minimizarea cantităţilor de deşeuri. Cele mai importante
măsuri se consideră a fi:
•

responsabilitatea producătorilor, în ceea ce priveşte ambalajul produselor;

•

acordurile voluntare;

•

instrumentele legislative;

•

programele informative;

•

taxele pe deşeuri.

Responsabilitatea producătorului în ceea ce priveşte ambalarea produselor, s-a dovedit a fi
destul de eficientă mai ales in cazul deşeurilor menajere, acele deşeuri provenite din gospodării,
caz în care a redus semnificativ cantităţile generate, însa nu rezolvă şi problema altor deşeuri, ca
de exemplu cele industriale.
Acordurile voluntare se bazează pe înţelegeri între autorităţi şi producători; se aseamănă
cu regulile legate de asumarea responsabilităţii producătorilor, doar că aceste acorduri reprezintă
o metodă mai soft.
Instrumentele legislative sunt în funcţie de targheturile impuse de Uniunea Europeană.
Statele membre UE trebuie să adopte şi să aplice măsurile legislative corespunzătoare. Acestea au
un impact semnificativ asupra reducerii cantităţilor de deşeuri municipale depozitate, mai ales în
privinţa deşeurilor reciclabile.
Programele informaţionale sunt foarte eficiente la nivelul companiilor producătoare, la
modul că le oferă acestora suport şi exemple de metode aplicabile în vederea minimizării
cantităţilor de deşeuri. Aceste programe implică anumite costuri destul de ridicate care sunt
subvenţionate de guvern şi pot fi corelate cu taxele pe deşeuri.
Intrumentele economice sunt de asemnenea metode importante pentru reducerea
fluxurilor de deşeuri, ca de exemplu taxele pe deşeuri: taxe pe depozitarea deşeurilor, taxe pe
greutatea deşeurilor menajere mixte.
Prevenirea şi minimizarea deşeurilor implică prevenirea şi minimizarea la sursă. În acest
caz, mai ales pentru deşeurile municipale, Tonglet şi colab. (2004) afirmă că eficienţa acestei
metode este stâns legată de comportamentul şi atitudinile oamenilor şi că acest comportament
este indus de conştientizarea problemelor de mediu (un comportament pro-mediu). De asemenea
pentru a susţine această metodă, este necesară o abordare ce ia în calcul şi analizează psihologia
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cognitivă a oamenilor. Tonglet şi colab. (2004) au vrut să sublinieze faptul că reciclarea,
reducerea deşeurilor şi reutilizarea ar trebui să fie luate în considerare separat; ei au realizat un
studiu în care au luat în calcul următoarele: comportamantele faţă de reciclare, atitudinile faţă de
reciclare, normele subiective ale indivizior, percepţia controlului comportamental, factori ce pot
apărea în funcţie de situaţii, consecinţele reciclării, atitudinile faţă de minimizarea deşeurilor,
informaţiile demografice (unde intră informaţiile referitoare la: varstă, sex, stare civilă, educaţie,
ocupaţie, rol în familie) şi în urma căruia, folosind Teoria Comportamentului Planificat (The
Theory of Planned Behaviour) au arătat rolul înţelegerii comportamentului uman în elaborarea
proiectelor ce vizează prevenirea şi minimizarea deşeurilor.

Atitudine faţă de
comportament

Normă subiectivă

Intenţie
comportamentală

Comportament

Percepţia controlului
comportamentului
(PCC)

Fig. 4. Teoria Comportamentului Planificat (prelucrat după Tonglet şi colab., 2004)
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1.2.2. Reciclarea

Reciclarea este metoda ce vizează doua aspecte importante: eficienţa folosirii resurselor şi
impactul asupra mediului. Deşeurile nu mai reprezintă, în societatea de astăzi, acel rău inevitabil,
ci o sursa importanta de resurse secundare, tocmai de aceea se promovează din ce în ce mai mult
reciclarea şi avantajele în ceea ce priveşte utilizarea durabilă a resurselor, de asemenea deşeurile
reprezintă o sursă regenerabilă de energie, (Stehlìk, 2009). Această metodă consideră clasificarea
deşeurilor în funcţie de componenţa lor, respectiv in funcţie de existenţa lor ca posibile resurse
secundare. Conform normelor europene, metoda reciclării poate consta în: reciclarea materiei şi
reutilizarea energiei.
Reciclarea materială presupune înlocuirea resurselor primare cu folosirea materialelor din
deşeuri, Fricke şi Kolsch (2009). Ei consideră reciclarea materialelor ca metodă care include
reciclarea materiilor şi reciclarea biologică cu compost (proces aerob) şi fermentare (proces
anaerob), spre deosebire de Bjorklund şi Finnveden (2005) care susţin că reciclarea deşeurilor
biodegradabile (referindu-se la compostare şi digestie anaerobă) are puţine trasături comune cu
ceea ce presupune reciclarea propriu-zisă a materialelor. Aceştia din urmă au realizat un studiu în
care au comparat reciclarea cu incinerarea şi depozitarea deşeurilor, din punct de vedere al
indicelui de încălzire globală, GWP1 şi al energiei totale utilizate. Rezultatele obţinute au indicat
faptul că produsele din materialele reciclate necesită un consum mai mic de energie decât cele
provenite din resursele primare. Primul studiu amintit, cel făcut de, Fricke şi Kolsch (2009) este
axat pe calcularea eficienţei consumului de energie pentru reciclare. Tipurile de deşeuri ce sunt
vizate pentru aplicarea acestei metode sunt urmatoarele: hârtie si carton, plastic, sticla, metale.
Rezultatele obţinute au dovedit faptul că reciclarea materială a deşeurilor constituite din hârtie şi
carton, şi din mase plastice, are avantaje semnificative în sectorul eficienţei energetice. De
asemenea reciclarea metalelor este considerată a fi eficientă în ceea ce priveşte utilizarea
raţională a resurselor.
Reciclarea deşeurilor presupune o serie de activităţi: colectarea, transportul deşeurilor,
prelucrarea intermediara care implică sortare, mărunţire sau compactare, valorificarea
materialelor şi prelucrarea finală. În ceea ce priveşte colectarea şi transportul, numeroase studii
1

GWP reprezintă potenţialul de încălzire globală, este un indicator care măsoară efectul de seră produs de cele trei
gaze considerate: CO2 , CH4, N2O şi include atât gradul de interacţiune cu radiaţia infraroşie, cât şi perioada de
staţionare în atmosferă până ce dispare.
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s-au axat pe evaluarea impactului asupra mediului pentru fiecare activitate întreprinsă şi pe
eficienţa economică.
McLeod şi Cherrett (2007) afirmă că „este nevoie urgentă de a creea un sistem de
colectare şi tratare eficient care reduce cantităţile de deşeuri evacuate, reciclează resursele din
deşeuri într-o măsură maximă posibilă şi reduce cantităţile de deşeuri care sunt arse şi depozitate
sau îngropate”.
Wada şi colab. (2009) au făcut un studiu despre procesele de colectare şi transport ale
sistemelor de gestionare a deşeurilor în care au considerat următoarele:
1. tipurile de vehicule pentru colectare, şi au analizat costurile şi emisiile;
2. tipul sistemului de colectare: sistemul mixt, sistemul din „uşă-n uşă” (colectează de la
fiecare gospodărie), şi sistemul ce include staţii de colectare;
3. colectarea cu pre-sortare;
4. alte sisteme de colectare: colectare grupată cu puncte de colectare, colectare făra
puncte de colectare, doar puncte de colectare;
5. taxe pentru servicii: sistemul forfetar, plăţi pentru sisteme suplimentare, plăţi simple.
În urma studiului au concluzionat că folosirea unor vehicule pentru colectare şi transport
care au un consum minim, pe baza unui sistem de colectare grupată, cu staţii de colectare şi cu
plată simplă a taxei pe servicii reprezintă cea mai optimă soluţie.
McLeod şi Cherrett (2007) au propus pentru cuantificarea impactului transportului şi
colectării deşeurilor următoarele: cooperarea între autorităţile învecinate în ceea ce priveşte
utilizarea resurselor (vehiculele de transport, echipajul, depourile); amplasarea depourilor de
vehicule utilizate în transport în apropierea depozitelor de deşeuri şi nu în apropierea locuinţelor
populaţiei umane, colectarea săptămânală alternativă. Folosirea acestor strategii are avantaje
semnificative în ceea ce priveşte scurtarea distanţei parcurse, economisirea timpului şi a
resurselor necesare, implicit minimizarea impactului asupra mediului. Însă atunci când vorbim
despre transportul deşeurilor trebuiesc luate în considerare şi tipurile de deşeuri. De exemplu,
Salhofer şi colab. (2007), afirmă, în urma unui studiu în care au făcut comparaţia între reciclarea
deşeurilor care presupune un transport pe distanţă mai lungă şi depozitarea deşeurilor, care nu
necesită un transport pe distanţe foarte mari, că „în majoritatea cazurilor transportul nu afectează
beneficiile de mediu ale strategiilor de reciclare”( Salhofer şi colab., 2007).
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Fig.5. Transportul deşeurilor (prelucrat după Salhofer şi colab., 2007).

După cum am afirmat mai sus, atunci când vorbim despre reciclare, trebuie să vorbim şi
despre reciclarea biologică cu compost (proces aerob) şi despre fermentare (proces anaerob).
„Compostul deşeurilor municipale solide reprezintă un instrument de reciclare benefic.
Utiltizarea sa în condiţii sigure în agricultură depinde de calitatea compostului, în special dacă
este maturat şi cu un conţinut suficient de scăzut în metale şi săruri.” (Hargreaves şi colab.,
2008).
Procesul de compostare constă în creearea unui produs nou, din deşeuri organice, utilizat
în agricultură, la un preţ mic, prin biodegradare biologică. Pentru ca acest proces să poată avea
loc trebuiesc îndeplinite unele condiţii: conţinut suficient de apă şi de oxigen, volumul porilor de
apă să fie corespunzător, să existe o suprafaţă activă (pentru aceasta deşeurile se mărunţesc), o
aerare corespunzătoare.
Este deosebit de importantă evaluarea calităţii compostului înainte de utilizare, şi
caracteristicile solului, ne referim aici la proprietăţile fizice ale solului, biologice, chimice (pH,
conductivitate electrică, conţinut de săruri, de azot, fosfor, potasiu, precum şi cantitatea de
pesticide conţinută şi a altor nutrienţi din sol: calciu, sulf, magneziu, mangan, cupru, zinc, (
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Hargreaves şi colab., 2008). Compostul conţine o cantitate mare de materie organică, acizi
humici, deci are o putere mare de reţinere a apei şi a unor nutrienţi, dar poate de asemenea să
conţină metale grele sau alţi poluanţi, care provin de la deşeuri nesortate corespunzător (Weber şi
colab., 2007). Din această cauză se impune sortarea deşeurilor la sursă.
De asemenea, Kumar şi colab. în urma unui studiu, în 2009 punctează importanţa
compostării individuale, (la sursă), adică de fiecare cetăţean în parte, care depinde de condiţiile
locale, socio-economice, culturale şi nu în ultimul rând educaţionale, la creşterea ratei de
reciclare, implicit reducerea cantităţilor de deşeuri. Studiul este axat pe evaluarea
vermicompostului, care ar trebui promovat şi susţinut de politici şi piaţa economică; „..ar trebui,
prin lege, ca fiecare gospodărie să beneficieze de recipiente pentru compostarea deşeurilor
organice în propriile lor incinte ”( Kumar şi colab., 2009).
Procesul de fermentare în ceea ce priveşte tratarea deşeurilor este un proces biologic
anaerob prin care se generează gaze cu un conţinut mare de metan, aproximativ 50-70% şi se
recuperează energie. „Digestia anaerobă este una dintre cele mai bune opţiuni disponibile, care
poate combina tratarea deşeurilor cu recuperarea produselor secundare utile şi a
biocombustibililor” (Prabhudessai şi colab., 2009).
Reciclarea şi valorificarea energetică presupune recuperarea energiei din deşeuri. Este un
proces ce constă în arderea deşeurilor în instalaţii speciale cu scopul de a converti energia în
energie electrică. Incinerarea deşeurilor reperezintă procesul prin care are loc recuperarea
energiei, care altfel ar fi fost produsă din arderea combustibililor fosili, cărbuni sau gaze naturale,
(Damgaard, 2010), adică resursele naturale pot fi economisite şi utilizate raţional.

1.2.3. Incinerarea deşeurilor
Stehlìk (2009), susţine că o atenţie deosebită şi studii de specialitate ar trebui îndreptate
către procesele de tratare termică a deşeurilor. În Fig.6. sunt corelate domeniile de cercetare în
managementul deşeurilor. Aceste procese de tratare termică sunt reprezentate de: incinerare,
piroliză, gazare, coincinerare. Khoo (2009), cu ajutorul modelului LCA a făcut un studiu de
evaluare a impactului de mediu asupra metodelor de tratare termică a deşeurilor, în care atrage
atenţia asupra importanţei acestei evaluări, în vederea adoptării metodei corespunzătoare de
gestionare a deşeurilor.
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Prin procesul de incinerare se urmăreşte transformarea deşeurilor în resurse secundare, se
are în vedere economisirea resurselor; minimizarea emisiilor şi scăderea toxicităţii deşeurilor;
reducerea volumului şi masei deşeurilor; utilizarea valorii calorice a deşeurilor şi convertirea în
energie electrică.
Incinerarea deşeurilor s-a dezvoltat de-a lungul timpului de la instalaţiile de eliminare a
deşeurilor, la instalaţii de obţinere a energiei din deşeuri şi cu introducerea de noi tehnologii de
control al emisiilor (Damgaard, 2010), reprezentând o metodă ce câstigă din ce în ce mai mult
interes în strategiile de gestionare a deşeurilor.
Obţinerea energiei din deşeuri (WtE2 sau EfW3) presupune incinerarea deşeurilor şi
utilizează conţinutul energetic al deşeurilor pentru producerea energiei electrice sau a obţinerii de
căldură şi electricitate, căldura fiind utilizată (recuperată şi exportată) pentru diferite servicii
(încălzire, alimentarea cu apă caldă), (Perkoulidis şi colab, 2010). Un studiu făcut în Italia, de
Cherubini şi colab. (2008), compară diferitele metode de gestionare a deşeurilor, cum ar fi:
depozitarea deşeurilor, fără tratare; depozitarea cu recuperare a biogazului; sortarea pe fracţii
organice şi anorganice, cu reciclare; obţinerea energiei electrice prin digestie anaeroobică şi
incinerarea deşeurilor fără sortare sau tratare cu obţinerea energiei electrice. Au concluzionat că
tratarea deşeurilor şi recuperarea energetică este ce mai avantajoasă metodă în ceea ce priveşte
impactul asupra mediului. La aceleaşi concluzii a ajuns şi Perkoulidis şi colab. (2010), în urma
unui studiu din Grecia, în care au evaluat impactul asupra mediului al depozitării deşeurilor şi al
tratării deşeurilor cu recuperare energetică.
În orice caz o evaluare a impactului asupra mediului, în ceea ce priveşte incinerarea şi
recuperarea energetică din deşeuri (WtE) este obligatorie, ca şi eficienţa energetică, pentru ca
această metodă să fie acceptată şi aplicată cu succes, în defavoarea depozitării. De asemenea,
datorită dezvoltării celor mai bune tehnologii de control al emisiilor din zilele noastre, incinerarea
cu recuperare energetică a deşeurilor este o metodă foarte avantajoasă ce trebuie inclusă în
strategiile de management al deşeurilor, (Damgaard, 2010).

2
3

WtE abreviere pentru Waste to Energy
EfW abreviere pentru Energy from Waste
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Fig.6. Domenii de cercetare în managementul deşeurilor, (prelucrat după Stehlìk, 2009)
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1.2.4.Depozitarea deşeurilor
Ierarhia deşeurilor reperezintă un concept care consideră analiza cost-beneficiu a
diferitelor strategii de gestionare a deşeurilor în vederea stabilirii unor limite şi metode optime şi
aplicabile de gestionare: prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri, reciclarea (reutilizarea,
reciclarea materială, recuperare energetică) şi reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate.

Fig. 7. Ierarhia gestionării deşeurilor (prelucrat după Cherubini şi colab.,2008)
După cum se observă, depozitarea deşeurilor reprezintă metoda cea mai puţin acceptată,
din cauza efectelor negative pe care le are asupra mediului: emisiile de metan cu poluare
atmosferică, emisiile de levigat cu poluarea solurilor, a apelor subterane şi mai ales pierderea
resurselor. Din nefericire, încă mai sunt ţări care au ca principală metodă de management al
deşeurilor depozitarea, care este şi cea mai veche de altfel, în pofida tuturor eforturilor întreprinse
şi instrumentelor folosite de UE (economice-taxe pe cantităţile de deşeuri depozitate; legislativecea mai importanta fiind Directiva privind depozitele de deşeuri-Dir.1999/31/CE).
Numeroase studii de specialitate s-au îndreptat spre analiza impactului depozitării de
deşeuri, în ce anume constă această metodă şi cu ajutorul LCA, au dezvoltat programe eficiente
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de modelare: EASEWASTE (Environmental Assessment of Solid Waste Systems and
Technologies), ORWARE(modelul din Suedia), IWM2, model britanic. În ceea ce priveşte
depozitare deşeurilor, cel mai utilizat program de modelare este EASEWASTE (Kirkeby şi colab,
2007; Manfredi şi colab., 2010; Manfredi şi colab., 2009; etc.).
Depozitarea deşeurilor se poate face în groape de gunoi deschise, depozite convenţionale
cu arderi, depozite cu recuperare de energie, depozite bioreactoare standard sau cu tratare
semiaerobă (Manfredi şi Christensen, 2009). În toate cazurile, depozitarea presupune mai multe
operaţii: colectare, transportul deşeurilor la depozite, depozitare directă sau pre-tratare. În ceea ce
priveşte colectarea deşeurilor ce urmează a fi depozitate (fie depozitare directă, fie cu recuperare
energetică), Manfredi şi colab., (2010) punctează importanţa sortării deşerilor pe fracţii organice,
şi nu numai, alte fracţii cum ar fi hârtia, plasticul şi metalele sunt la fel de importante. Aceştia au
evaluat impactul asupra mediului pentru cazurile în care în depozite (ce presupuneau recuperare
energetică) erau depuse deşeuri pe diferite fracţii individuale (organice, hârtie, plastic, metale,
sticlă, deseuri combustibile şi necobustibile), fiecare dintre acestea având un impact diferit,
respectiv beneficiile de mediu erau diferenţiabile, astefel cu toate că deşeurile organice depozitate
produc emisii de metan în cantităţi mari, acest gaz cu efect de seră, poate fi recuperat şi utilizat;
cât despre deşeurile din hârtie acestea produc emisii de carbon chiar şi după o suta de ani.
„Această problemă trebuie să fie inclusă atunci când sunt considerate opţiuni alternative în
strategiile de management al deşeurilor, de exemplu, reciclarea şi incinerarea” (Manfredi şi
colab., 2010). De asemenea, Kirkeby (2007) afirmă că emisiile depozitelor de deşeuri diferă în
funcţie de categoriile de deşeuri, emisii care sunt reprezentate de emisii atmosferice şi levigat.
După transportul deşeurilor la depozit, acestea urmează a fi supuse tratamentelor
mecanice: mărunţire, sortare, curăţare, respectiv compactare. Tehnicile de mărunţire ale
deşeurilor diferă în funcţie de proprietăţile fizice ale deşeurilor, de scopul mărunţirii. Astfel
putem vorbi despre mărunţirea prin lovire, care se poate face cu ajutorul morilor cu ciocane,
concasoarelor percutante, sau mărunţirea prin tăiere în: mori cu cuţite sau tăietoare sau raspel cu
sită. Tehnicile de sortare a deşeurilor constă în: sortarea dimensională (sita tambur, sita cu
vibraţie, separator balistic, sita plată cu disc), sortarea densimetrică (separator rotativ cu curent de
aer, instalaţie de aspirare), sortarea magnetică (cu ajutorul separatorului magnetic sau a
separatorului cu curenţi turbionari), sortarea optică şi sortarea manuală. Curăţarea deşeurior se
poate face prin purificare mecanică sau spălare în tamburi. Compactarea se poate realiza cu prese
operate mecanic sau hidraulic, este o tehnică ce işi gaseşte întrebuinţare şi în presarea acelor
deşeuri ce vor fi utilizate ca şi combustibil alternativ (ICIM Bucureşti).
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1.3. Depozitele de deşeuri şi impactul lor asupra mediului
1.3.1. Caracterizarea depozitelor de deşeuri

Depozitele de deşeuri reprezintă un spaţiu pentru eliminarea finală a deşeurilor. Ele pot fi
proiectate pe sol (construite din beton, forând în sol) sau subteran (minele abandonate).
Depozitele de deşeuri pot fi clasificate după tipurile de deşeuri ce trebuiesc eliminate: depozite
pentru deşeuri periculoase, depozite pentru deşeuri nepericuloase şi depozite pentru deşeuri
inerte. În conformitate cu normele impuse de UE, depozitele de deşeuri trebuiesc să îndeplinească
anumite condiţii în vederea obţinerii beneficiilor ecologice şi economice, în ceea ce priveşte:
proiectarea, amplasarea, construcţia, exploatarea, închiderea ţi monitorizarea post-închidere. Cu
toate acestea, depozitele de deşeuri sunt din ce în ce mai puţin acceptate în strategiile de
management, în special datorită faptului că ele reprezintă o eliminare finală a deşeurilor, adică
pierderea definitivă a

resurselor, de aceea se impune cu ajutorul diferitelor instrumente

economice (taxe mai mari pe cantităţille depozitate), legale (Dir.1999/31/CE ) adoptarea altor
strategii. De asemenea se promovează avantajele construirii depozitelor cu recuperare de biogaz,
care ar reduce semnificativ emisiile gazelor cu efect de seră şi ar contribui astfel la economisirea
resurselor.
Conform cercetărilor ICIM, proiectarea depozitelor trebuie să ţină cont de categoria şi
cantitatea de deşeuri ce vor fi depozitate, de caracteristicile spaţiului şi de posibilităţile de
reconstrucţie şi utilizare a terenurilor pe care au fost amplasate depozitele. Alegerea amplasării
depozitelor se face pe baza unei analize ce cuprinde: criterii geologice, pedologice, şi
hidrogeologice, climatice, economice şi unele criterii suplimentare, criterii importante din punct
de vedere al reducerii impactului asupra mediului. În construcţia unui depozit intră: birourile
administrative, echipamente pentru curăţarea roţilor vehiculelor, garaje, spaţii de parcare a
vehiculelor, instalaţii pentru tratarea levigatului şi pentru colectarea şi evacuarea gazului de
depozit, zone pentru depozitarea deşeurilor, drumuri interioare, facilităţi pentru verificarea
deşeurilor şi laboratoare, echipament de cântărire şi de recepţie, poartă de acces şi sistem de pază.
Pentru exploatarea depozitelor sunt condiţii specifice care trebuiesc îndeplinite în legătură cu
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următoarele: procedura de acceptare a deşeurilor la depozitare, metodele de descărcare şi de
depozitare (cele mai utilizate fiind depozitarea de suprafaţă şi depozitarea prin înaintarea
frontului de lucru) nivelarea şi compactarea, acoperirea zilnică, delimitarea zonelor de lucru, prin
celule de descărcare şi prin marcaje temporare, auto-monitorizarea tehnologică (verificarea
permanentă a stării componentelor), auto-monitorizarea emisiilor şi controlul lor (a levigatului şi
a gazului de depozit). Închiderea depozitelor de deşeuri şi monitorizarea post-închidere se referă
la sistemul de acoperire, format din: stratul pentru acoperirea deşeurilor (geotextil), stratul pentru
colectarea şi evacuarea gazului de depozit, stratul de impermeabilizare (din argilă sau
geomembrana), stratul pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale, stratul de sol vegetal.
Sistemul de monitoring post-închidere cuprinde: analiza calităţii şi cantităţii levigatului, a gazului
de depozit, a apelor de suprafaţă şi subterane, a concentraţiilor specifice de polunţi din sol. La
prima vedere, respectarea acestor norme pare să fie de eficienţă mare în ceea ce priveşte
beneficiile de mediu, însă aceasta depinde de o serie de alţi factori, printre care tipul de depozit,
care are o importanţă semnificativă. Cu toate acestea, „este imposibilă eliminarea depozitelor de
deşeuri, deoarece unele materiale sunt termodinamic imposibil sa se recicleze” (Hanandeh şi ElZein, 2010). De asemenea, depozitarea deşeurilor se dovedeşte a fi cea mai avantajoasă metodă în
cazul deşeurilor constituite din mase plastice, deoarece nu sunt biodegradabile, nu pot fi tratate
eficient prin alte metode şi în plus depozitarea lor produce emisii de gaze în cantităţi mult mai
mici în comparaţie cu incinerarea (Finnveden şi colab., 2007).
Potrivit cercetătorilor Hanandeh şi El-Zein (2010), dezvoltarea noilor tehnologii,
proiectează depozitele de deşeuri în vederea stabilizării deşeurilor, reducerea riscurilor de poluare
şi pentru producerea energiei electrice din biogazul colectat-depozitele de tip bioreactor. Aceştia,
consideră două tipuri de depozite, depozitele tradiţionale, care presupun izolarea şi stabilizarea
deşeurilor, utilizând două mecanisme de gestionare: depozitarea simplă şi depozitarea cu
recuperare de biogaz; depozitele tip bioreactor, care implică grăbirea procesului de degradare al
deşeurilor, prin recircularea levigatului pentru a reţine microorganismele, creşte conţinutul de
umiditate în deşeuri şi implicit creşterea cantităţii de biogaz recuperat.
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1.3.2.Impactul depozitelor de deşeuri asupra mediului

Conform EEA, impactul depozitelor asupra mediului este reprezentat de:
•

poluarea solurilor prin emisii de nutrienţi, metale grele, compuşi toxici rezultaţi din
levigatul depozitelor de deşeuri;

•

reducerea suprafeţelor de teren din cauza construcţiilor depozitelor;

•

poluare prin emisiile de gaze cu efect de seră datorate atât tratării deşeurilor din
depozit cat şi rezultate din diferite tehnici neconforme;

•

poluarea apelor subterane datorate scurgerilor din depozitele de deşeuri la care se
adaugă poluarea terenurilor invecinate;

•

intensificarea utilizării vehiculelor mari pentru transportul deşeurilor.

Populaţia umană, consideră depozitele ca sursă de poluare a aerului, a apelor de suprafaţă,
a solurilor, prin scăderea fertilităţii solurilor, schimbări în biocenozele terenurilor din apropierea
depozitelor şi nu în ultimul rând disconfort vizual, olfactiv. Aceste viziuni trebuiesc evaluate
înaintea construcţiilor depozitelor, de către factorii de decizie, în vederea adoptării metodelor de
management ale deşeurilor. În acest context, Fricke şi Kölsch (2009) afirmă că, „în multe ţări,
este din ce în ce mai dificil să se găsească locaţii potrivite pentru depozitele de deşeuri care sunt
acceptate de către populaţie”, şi de asemenea, trebuiesc întreţinute eforturile de reciclare, de
exemplu, separarea fracţiilor reciclabile, fracţiuni cu o valoare calorică mare sau producţia de
materiale, această metodă, necesitând a fi introdusă ca procedeu de tratare a deşeurilor din
depozite.
Până în anii ’70, gestionarea deşeurilor era bazată pe o singură metodă şi anume
depozitarea, care consta în colectarea şi depozitarea propriu-zisă a deşeurilor (Lombrano, 2009).
Cu timpul au început să fie propuse, analizate şi adopatate diferite startegii care aveau în vedere
obţinerea beneficiilor economice. Ceva

mai târziu, problema impactului deşeurilor asupra

mediului devine pregnantă, atenţia factorilor politici şi a multor studii de specialitate îndreptânduse spre evaluarea impactului de mediu a diferitelor strategii de gestionare a deşeurilor şi analiza
costurilor economice ale acestora în raport cu beneficiile de mediu. Depozitarea simplă a
deşeurilor se dovedeşte a fi cea mai puţin eficientă metodă, mai ales din punct de vedere al
poluării mediului, astfel sunt introduse noi metode de management al deşeurilor, mai complexe
care să reducă riscurile de poluare. Deşeurile nu mai sunt doar colectate ci şi sortate, nu doar
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depozitate ci valorificate, reciclate, incinerate, şi abia apoi depozitate. Aşadar, se impune un
management raţional al deşeurilor care are ca scop utilizarea celor mai avantajoase metode , atât
din punct de vedere al impactului asupra mediului cât şi al analizei cost-beneficiu,pentru
reutilizarea resurselor şi energiei. De asemenea depozitele de deşeuri trebuiesc proiectate astfel
încât sa poată fi recuperată energia din deşeuri, iar emisiile sa fie în cantităţi cât mai mici, acest
lucru poate fi fezabil dacă se adoptă diferite metode de tratare a deşeurilor înainte de depozitare,
cum ar fi tratarea mecanico-biologică şi tratarea termică. (Fricke şi Kölsch, 2009) Cu toate
acestea, majoritatea ţărilor nu se conformează acestei norme, depozitarea continuând să fie cea
mai utilizată metodă pentru gestionarea deşeurilor.
Depozitele de deşeuri pot fi împărţite în doua mari clase: depozite ce presupun recuperare
energetică (recuperarea biogazului), şi depozite fără recuperare energetică (Bovea, 2010).
Numeroase studii au fost realizate cu scopul de a evalua dezavantajele şi riscurile pe care le ridică
depozitele de deşeuri, iar metodologia de abordare este reprezentată de LCA4 (Kirkeby, 2007;
Finnveden şi colab., 2007; Cherubini şi colab., 2008; Blengini, 2008; Del Borghi şi colab., 2009;
Manfredi şi Christensen,2009; Cleary, 2009; Hanandeh şi El-Zein, 2010; Manfredi şi colab.,
2010; etc). LCA este un model important care permite evaluarea potenţialului impact, total, al
fiecărei metode de management al deşerilor (Bovea, 2010). „LCA este un instrument popular
utilizat pentru a evalua beneficiile de mediu din sistemele de management ale deşeurilor urbane
solide (MSW)”(Cleary,2009). După Hanandeh şi El-Zein (2010), studiile cele mai recente susţin
că analiza ciclului de viaţă (LCA) reprezintă o tehnică eficientă în contabilitate pentru sistemul
integrat al deşeurilor. Beneficiile LCA în analiza sistemelor de management a deşeurilor constă
în primul rând în furnizarea de informaţii cuprinzătoare a proceselor implicate şi a impactului
preconizat (Finveden şi colab., 2007) şi împreună cu analiza cost-beneficiu şi cost-eficienţei
problemele de mediu (problema deşeurilor în cazul de faţă) pot fi abordate holistic (Del Borghi
şi colab., 2009). Potrivit lui Bovea (2010), tot pe baza principiilor metodei LCA s-au dezvoltat
alte programe de modelare eficiente precum: WIZARD (1999), IWM-2(2001), ORWARE
(2002), DST–MSW (2006), EASEWASTE (2006), LCA–IWM (2007), WAMP (2009). De
asemenea un model recent este SIWMS (2010), care oferă informaţii detaliate despre impactul
asupra mediului şi costurile asociate ale metodelor alternative de gestionare ale deşeurilor
municipale solide (MSW) şi în condiţii de incertitudine (Hanandeh şi El-Zein, 2010).

4

Life cicle assesment reprezintă analiza ciclului de via ă
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LCA a câştigat importanţă în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, mai ales în
compararea mai multor parametri din diferitele opţiuni de tratament şi fluxul de produse, şi a
devenit principalul instrument de suport decizional al factorilor politici la toate nivelurile, fiind
aşadar un instrument de evaluare de mediu puternic şi permite aprecierea beneficiilor de mediu
ale fiecărei metode de tratare a deşeurilor şi identificarea punctelor slabe ale acestora, care
trebuiesc îmbunătăţite (Khoo,2009).
LCA cuprinde patru etape majore: scopul şi definirea domeniului de aplicare,
inventarierea ciclului de viaţă şi impactul preconizat, analiza şi interpretarea rezultatelor.
(Blengini, 2008). În ceea ce priveşte depozitele de deşeuri, acestea, conduc la emisii poluante,
care constă în levigat şi gaze, ce trebuiesc tratate, respectiv colectate (Costi şi colab, 2004) pe
perioade lungi de timp şi necesită control prin tehnici sofisticate si metode de tratament chiar şi
după închiderea depozitelor ( Fricke şi Kölsch, 2009). Această idee este de asemenea, ideea
centrală a unui studiu al lui Kirkeby şi colab. (2007), care afirmă că extracţia de gaze din
depozite se întinde pe o perioadă de 30-40 de ani, iar emisiile de levigat durează peste o mie de
ani. Aceşti cercetători din Danemarca au evaluat impactul depozitelor de deşeuri asupra mediului
cu ajutorul modelului de analiza a ciclului de viaţă, EASEWASTE. Modelul EASEWASTE,
consideră următorii indicatori pentru evaluarea impactului de mediu: potenţialul de încălzire
globală (adică CO2-echivalent), potenţialul de acidifiere (SO2-echivalent), potenţialul de
eutrofizare (de îmbogăţire de nutrienţi, NO3 - echivalent), diminuarea stratului de ozon (CFC11echivalent), potenţialul de formare fotochimică a ozonului (C2H4-echivalent), ecotoxicitatea (în
sol, sau aer) , potenţialul de toxicitate asupra omului-HPT (sol, apa sau aer), consumul de resurse:
Al, Cu, Fe, cărbune, petrol, gaze naturale, apa, lemn, etc. În general indicatorii standard pentru
evaluarea impactului de mediu al depozitelor de deşeuri sunt: GWP-potenţialul de încălzire
globală; AP-potenţialul de acidifiere; EP-potenţialul de eutrofizare (Cherubini şi colab., 2008).
Aşadar acest model (EASEWASTE) surprinde tote aspectele importante, incluzând şi riscurile
asupra sănătăţii umane, asupra căreia, după cum se ştie nu s-au făcut prea multe studii (Cleary,
2009).
Potrivit unui studiu făcut de Cherubini şi colab. (2008), depozitarea deşeurilor este cea
mai poluantă metodă de gestionare a deşeurilor, in ceea ce priveşte potenţialul de încălzire
globală-GWP, potenţialul de acidifiere-PA şi potenţialul de eutrofizare, atât la nivel local, cât şi
la nivel global, deoarece generează emisii de diferite tipuri (CH4, H2S, HCl, N şi P şi diferiţi
compuşi anorganici). De asemenea, o rampă de gunoi trebuie să fie monitorizată pentru o
perioadă de timp foarte lungă în vederea minimizării impactului asupra mediului.
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Fig. 8. Fluxul de emisii de gaze şi levigat, (prelucrat după Kirkeby şi colab.. 2007)
După cum se observă din figura de mai sus, studiul Kirkeby şi colab. (2007), consideră ca
principale emisii, cele din levigat, survenite în urma precipitaţiilor care ajung în depozitul de
deşeuri şi emisiile de gaze care apar din deşeuri organice. Gazul din depozite este constituit din:
metan şi dioxid de carbon cu urme de substanţe organice precum benzen şi toluen. Tratamentul
de eficienţă pentru toate substanţele din depozitele de deşeuri colectate de gaz sunt presupuse a fi
între 98% şi 99%. De asemenea pentru metan, care este un gaz cu efect de seră important,
eficienţa tratamentului este definit a fi de 98%. Fluxul de levigat este definit pentru segmentele
de patru generaţii în cazul în care cantitatea cea mai mare de levigat este emisă în faza de
umplere şi cea mai mică după închidere. Generarea levigatului depinde de precipitaţiile medii
anuale şi de tipul de acoperire al depozitului de deşeuri. Compoziţia levigatului este considerată
a fi următoarea: oxigen chimic şi biologic, suspensii solide, diferitţi compuşi chimici: fosfaţi,
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amoniac, xilen, dicloruri de etilenă, toluen, benzen, cloroform, arsenic, plumb, mercur, seleniu.
Tratarea şi colectarea levigatului este foarte importantă, deoarece după aceste operaţii acesta este
condus în ape de suprafaţă. Rezultatele pentru evaluarea impactului asupra mediului arată că
gazele din depozitele de deşeuri contribuie cel mai mult la poluare, mai ales dacă se pune
problema gazului necolectat, care din cauza metanului conţinut contribuie semnificativ la
încălzirea globală şi la diminuarea stratului de ozon. Această idee este susţinută şi de Manfredi şi
Christensen (2009) care demonstrează că este extrem de importantă colectarea de o eficienţă
maximă a gazelor de depozit şi a levigatului deoarece efectele negative sunt prezente în toate
compartimentele. Studiul acestora consideră clasificarea depozitelor de deşeuri în funcţie de
tehnologiile de tratare pe care le presupun: depozite deschise, depozite de deşeuri convenţionale,
depozitele cu recuperare de energie, depozitele de deşeuri tip bioreactor, depozite cu tratare
termică şi depozite cu tratare semi-aerobă. Folosind de asemenea EASEWASTE, au concluzionat
că un impact semnificativ asupra mediului îl au depozitele deschise. Colectarea gazului şi a
levigatului au o importanţă semnificativă, toate riscurile asociate (reprezentate prin indicatorii
standard) fiind diminuate. De asemenea, este demonstrat faptul ca depozitele de deşeuri care
presupun recuperare energetică au un impact asupra mediului mai redus, spre deosebire de
depozitele obişnuite, acest lucru rezultă din analiza contribuţiei fiecărui tip de depozit la
încălzirea globală sau oxidări fotochimice, observându-se în cazul depozitelor cu recuperare
energetică o reducere de 50% (Bovea, 2010).
Fricke şi Kölsch (2009) atrag atenţia asupra importanţei tratării deşeurilor înainte de a fi
depozitate (fie că este vorba de tratare termică şi recuperare de energie, fie că vorbim despre
tratare mecano- biologică) deoarce o depozitare simplă (colectarea şi îngroparea deşeurilor care
vor fi descompuse anaerobic) presupune emisia următoarelor gaze: CH4, CO2, H2S, HCL, HF şi
punctează cele mai importante avantaje:
•

reducerea masei deşeurilor şi a volumului;

•

evitarea emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră prin inactivarea biologică a
proceselor biochimice şi în acelaşi timp evitarea degajării mirosurilor neplăcute;

•

reducerea suprafeţelor de teren ocupate de depozitele de deşeuri;

•

imobilizarea contaminanţilor, în vederea reducerii contaminării levigatului.
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1.4.Analiza cost-beneficiu

Potrivit lui Pickin (2008), valoarea de analiză ACB reprezintă un instrument de decizie
important în evaluarea problemelor de mediu asociate managementului deşeurilor. Acest
cercetător identifică părţile critice ale analizei cost-beneficiu (ACB), care sunt incompatibile
unele cu altele, sau cu alte domenii ale politicii, ca fiind reprezentate de: tipurile de impact de
mediu şi evaluarea lor, importanţa externalităţilor de mediu, posibilitatea existenţei
externalităţilor de mediu, contribuţia la beneficiile economice a eforturilor populaţiei, necesitatea
asigurării durabilităţii sistemelor ecologice, cu ajutorul reconstrucţiei lor. În aceste condiţii, Joe
Pickin, conclude că ACB, cu măsurarea şi evaluarea externalităţilor de mediu a deviat de la
dezbaterea

publică, la complexitate tehnică garantate de experţi, efectele constând în

manipularea rezultatelor de către aceştia în interesul lor. Acesta este un fapt argumentat prin
discrepanţele observate în analizele făcute pentru aceleaşi metode de gestionare ale deşeurilor, ca
de exemplu: unele ACB situează reciclarea pe o poziţie superioară celorlalte metode, altele susţin
că incinerarea cu recuperare energetică este preferenţială; în plus diferenţele mari între ACB şi
atitudinile publice sunt de nerezolvat. Măsurile eficiente ar consta în implicarea populaţiei,
elaborarea bazelor de informaţii complete, efectuarea analizei sensibile, includerea elementelor
neglijate şi mai ales evaluarea prin mai multe metode. În acord cu cele discutate mai
sus,Lombrano (2009) pune aceste concluzii contrastante în ceea ce priveşte ACB, pe seama
abordărilor diferite în analiză, astfel, unele studii se bazează pe cheltuielile înscrise în bilanţ,
altele evaluează costuri viitoare ale metodelor de management adoptate, şi altele consideră
costurile de mediu ale fiecărei metodă în parte, în funcţie de analiza cost-beneficiu sau costeficienţă. În plus o altă problemă este reprezentată de faptul că multe studii evaluează doar ACB
a unor anumite procese, în defavoarea unei abordări integrate, această idee este susţinută de
studiile care arată că în regiunile care au abordat un model holistic de management al deşeurilor,
rezultatele financiare s-au îmbunătăţit semnificativ.
Adoptarea unui anumit sistem de gestionare al deşeurilor trebuie sa ia în considerare atât
efectele ecologice cât şi economice, pentru întreg ciclul de viaţă al produselor (Beigl şi Salhofer,
2004), (Lang şi colab, 2006). În urma unui studiu bazat pe acest principiu, Beigl şi Salhofer,
(2004) concluzionează că reciclarea, datorită beneficiilor ecologice este considerată a fi metoda
cea mai avantajoasă, iar costurile suplimentare sunt justificate.
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De asemenea, Shmelev şi Powell, (2006) afirmă că pentru elaborarea unei metodologii de
gestionare a deşeurilor eficient, acestea trebuie să ia în considerare compromisurile şi avantajele
legate de beneficiile de mediu şi cele economice. Ei au dezvoltat un model de modelare
economico-ecologic, bazat pe informaţii GIS, informaţii asupra impactului de mediu al metodei
de gestionare utilizată, informaţii economice, informaţii legate de fluxul de deşeuri şi nu în
ultimul rând raportarea la o scară temporală adecvată, dezvoltând astefel un model complex de
analiză. Potrivit cercetătorilor mai sus menţionaţi, problema de gestionare a deşeurilor este foarte
complexă, cu evaluarea multor factori, cum ar fi multitudinea de tipuri de deşeuri generate,
diferitele sectoare generatoare de deşeuri, transportul deşeurilor pe distanţe lungi pentru
prelucrare, emisiile diverse provenite de la colectarea deşeurilor, precum şi caracterul
imprevizibil de multe ori al impactului acestor emisii asupra oamenilor şi a ecosistemelor. De
asemenea aceştia atrag atenţia pe studiile asupra sistemelor regionale de gestionare a deşeurilor,
luând în considerare impactul asupra mediului a proceselor aflate în studiu care însă nu au
abordat o metodă holistă pentru analizarea tuturor efectelor spaţio-temporale, sau aspectele
calitative ale problemei, aşadar o abordare integrată este obligatorie.
Un studiu mai recent al cercetătorilor Costa şi colab. (2010), aduce informaţii legate de o
strategie numită Simbioză Industrială (IS), care presupune organizarea activităţilor diferitelor
întreprinderi, care sunt dispuse să coopereze în vederea îmbunătăţirii beneficiilor economice şi de
mediu. Dezvoltarea acestei strategii depinde de anumiţi factori: sociali, informaţionali,
economici, politici şi tehnologici, iar o contribuţie semnificativă le revine instituţiilor
guvernamentale, prin stabilirea obiectivelor clare şi prin sprijinirea activităţilor ecologice. Acest
studiu relevă importanţa implementării soluţiilor inovatoare, flexibile, de la nivel local, şi
transpunerea acestor performanţe la celelalte niveluri, în dezvoltarea strategiei IS şi respectiv
strategiilor de management al deşeurilor (Costa şi colab., 2010).
.
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Rezumatul analizei critice

•

Creşterea efectivului populaţiei umane implică creşterea fluxului de resurse consumate şi
a fluxului de produşi finali eliminaţi sub formmă de deşeuri

•

Deşeurile pot conţine substanţe periculoase ce necesită tratare în vederea reducerii
caracterului toxic care induce riscuri majore asupra mediului dar şi asupra sănătăţii
speciei umane, însă deşeurile reprezintă şi o sursă importantă de resurse secundare

•

Epuizarea resurselor, ca urmare a creşterii fluxului de consum reprezintă o problemă
destul de gravă care necesită întreprinderea acţiunilor coordonate de la nivel local la cel
regional; colaborarea societaţii civile cu autorităţile locale, cu reprezentanţii guvernului şi
de asemenea colaborarea intre state

•

Cercetările de specialitate continue au dezvoltat o metodologie de abordare a deşeurilor
complexă, care analizează problemele generate de gestionare din perspectiva ciclului de
viaţă al acestora („from cradle to grave”), în vederea evaluării integrate şi reducerii
impactului asupra mediului

•

Abordarea integrată are la bază reducerea impactului gestionării deşeurilor asupra
mediului şi evaluarea costurilor economice şi de mediu ale

metodelor adoptate:

prevenirea şi minimizarea, reciclarea (cu recuperare materială sau energetică), incinerare,
depozitare
•

Cea mai promovată şi acceptată metodă este reprezentată de prevenire şi minimizare,
explicaţia constând în faptul că reducerea fluxului de deşeuri implică abordarea dintr-o
perspectivă diferită a celorlalte metode; cantităţi reduse implică costuri reduse de
gestionare, adică avantaje economice şi în special reducerea poluării asociată gestionării
deşeurilor

•

Reciclarea este considerată a fi cea mai avantajoasă metodă de gestionare a deşeurilor din
punct de vedere al beneficiilor de mediu, în special datorită faptului că este privită ca o
metodă de economisire a resurselor (reciclarea materială, reuperarea energetică); în ceea
ce priveşte avantajele economice sau analize cost-beneficiu, părerile sunt împărţite,
analiştii nu au ajuns la un acord final în evaluare metodelor de gestionare a deşeurilor,
fapt care poate fi pus pe seama diferitelor interese eonomice
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•

Depoziterea deşeurilor este cea mai puţin recomandată metodă, datorită impactului de
mediu generat de depozitele de deşeuri (prin emisii de gaze de depozit şi levigat, dar şi
din cauza faptului că depozitarea presupune eliminarea finală a deşeurilor şi implicit a
resurselor secundare ce ar putea fi produse prin reciclarea deşeurilor

•

Dezvolatarea tehnologiilor moderne au condus la proiectarea unor depozite de deşeuri cu
recuperare de energie, depozite tip bioreactor

•

Din păcate depozitarea continuă să fie şi în zilele noastre o metodă destul de utilizată, mai
ales în ţările mai puţin dezvoltate socio-economic, care nu îşi pot asuma costurile unor
depozite performante sau diferite tehnici de tratare ale deşeurilor, iar în ceea ce priveşte
prevenirea şi minimizarea, inclusiv reciclarea deşeurilor, acestea sunt metode care depind
de atitudinea şi compotamentul populaţiei locale respectiv de costuri economice asociate
reciclării şi revalorificării
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Capitolul II. Depozitele de deşeuri şi impactul lor asupra
mediului în Judeţul Botoşani
2.1. Localizare. Caracterizare generală

După cum am precizat în capitolul anterior, problema deşeurilor este una foarte complexă.
Adoptarea unui sistem de gestionare raţională a deşeurilor depinde de foarte mulţi factori
cumulativi, în special de condiţiile socio-economice locale. Aşadar, înainte de a caracteriza
situaţia actuală a managementului deşeurilor de la nivelul judeţului Botoşani, se impune o
caracterizare a acestuia de la încadrare şi caracterizare geografică, la prezentarea situaţiei
economice. Menţionez că sursa informaţiilor, care au fost prelucrate în acest capitol este
reprezentată de „Raport 2009, APM Botoşani”.
Judeţul Botoşani este situat în partea de nord-est a României, între râurile Siret şi Prut, la
graniţa cu Republica Moldova şi Ucraina în partea de nord şi de est iar la vest şi sud se
învecinează cu judeţele Suceava respectiv Iaşi. Are o suprafaţă de 4.986 km² , care reprezintă
2,1% din suprafaţa totală a României.
Coordonate geografice:
•

paralela 47024'16" N (Prăjeni)

•

paralela 48016'06" N (Horodiştea)

•

meridianul 27024'02" E (Dersca)

•

meridianul 27024'32" E (Pleşani-Călăraşi)

În ceea ce priveşte relieful, în judeţul Botoşani se găsesc diferite forme de relief, cum ar fi
dealuri, podişuri, câmpii. În partea de vest, sunt Dealurile Siretului, cu o înalţime medie de 400
metri, Câmpia Moldovei, care reprezintă ¾ din suprafaţa judeţului, şi Dealurile CozanceaGuranda. . Între Dealurile Prutului şi Depresiunea Dorohoi se întinde Câmpia Baseu (cu înălţimi
medii între 56 şi 246 metri). În partea de sud a judeţului se întinde Câmpia Jijiei Inferioară.
Tipurile de sol sunt reprezentate de: podsoluri, soluri brune, soluri cenuşii, soluri redzine
şi pseudo-redzine, soluri intrazonele-soluri alluvionare, mlaştini, soluri gleice, soluri halomorfice.
Subsolul este compus din marnă, argilă nisipoasă, nisip şi gresie, straturile pot fi considerate un
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acviclud, rezervorul de apă freatică situat la o altitudine mai mere este delimitat de zone
nisipoase. Apa fratică din straturile permeabile este direcţionată către râurile mari, în special spre
sud fiind scoasă la suprafaţă.
Clima judeţului Botosani are caracter temperat-continental, cu veri calde şi ierni geroase,
se află sub influenţa climei continentale a Europei de Est. Valorile anuale şi lunare ale
temperaturii aerului sunt cuprinse între 0-9 grade Celsius, iar temperaturile cele mai scăzute din
timpul iernii sunt sub minus 30 grade Celsius iar vara temperaturile pot depăşi 39 grade Celsius.
Media anuală a precipitaţiilor se situează între 450 şi 600 mm. Vântul are direcţii şi viteze
diferite, dominant fiind cel din nord-vest vara şi primăvara şi cel dinspre sud-est iarna şi toamna.
Media anuală a temperaturii aerului este de aprox. 8-9 °C.
Reţeaua hidrografică este reprezentată de următoarele râuri: Siret cu 107 km, Prut cu 194
km, Volovat cu 45 km, Baseu şi Jijia. Debitul râului Prut în Botoşani este de maxim 185 m³/s si
minim 0,001 m³/s. Cele 148 de lacuri din judeţ se întind pe o suprafaţă de 3600 ha. La StancaCostesti a fost construit un important baraj de apă una dintre cele mai mari din ţară, cu un volum
de 1,5 miliarde de metri cubişi o suprafaţă de 6000 ha şi o lungime de 70 km.
Populaţia judeţului Botosani, are un efectiv de 459.900 de locuitori şi este împărţită după
cum urmează: 192.369 locuitori în mediul urban, adică 41,8 % din total şi : 267.531 de locuitori
în mediul rural, care reprezintă 58,2 %. (Raport 2009, APM Botoşani)
Judeţul are 78 localităţi: 2 municipii (oraşele Botoşani şi Dorohoi), 5 oraşe (Dărăbani,
Săveni, Bucecea, Flămânzi, Stefănesti) şi 71 de comune.
Oraşul Botoşani are 117.318 de locuitori, iar oraşul Dorohoi are aprox. 30.000 de
locuitori, urmează oraşul Dărăbani cu aprox. 11.800 de locuitori şi Flămânzi cu aprox. 12.000 de
locuitori.
În zonele urbane trăiesc aprox. 42 % din populaţia judeţului. Douăzeci şi cinci la sută din
populaţia totală trăieşte în resedinţa judeţului – Botosani.
Principalele activităţi. . Judeţul Botoşani este un judeţ predominant agricol, fiind unul
dintre cele mai slab industrializate judeţe din România. Principalele ramuri industriale sunt
reprezentate de industria textilă, industria alimentară, industria de componente electrice şi
industria sticlei şi a porţelanului. De asemenea, în judeţ se găseşte una dintre cele mai mari
hidrocentrale din România, Stânca-Costeşti.
Judeţul Botoşani este unul dintre cele mai slab dezvoltate judeţe din România, datorită
condiţiilor istorice şi geografice. O comparaţie între parametrii socio-economici din judeţul
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Botoşani şi România arată că veniturile pe lună sunt foarte mici, Botoşaniul are venituri medii
cu 17% mai mici decât venitul mediu din România, de asemenea rata şomajului este mai mare cu
0,2% decât rata medie pe ţară. În ceea ce priveşte ponderea angajaţilor, în judeţul Botoşani,
jumătate din numărul angajaţilor lucrează în domeniul agriculturii, aproape dublu faţă de media
în România (Raport 2009, APM Botoşani). Putem corela acest lucru cu fondul funciar al
judeţului.

Fondul funciar în jude ul Boto ani
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Fig. 9. Fondul funciar în judeţul Botoşani (sursa datelor: APM Botoşani)
După cum se observă, terenurile arabile au o pondere foarte mare, aproape 60%, urmate
de terenurile cu păşuni şi păduri. Aşadar este de aşteptat ca majoritatea populaţiei să lucreze în
acest sector şi în ceea ce priveşte veniturile aduse din aceste activiţăţi, acestea sunt destul de mici.
Aici intervin mai mulţi factori, cum ar fi: în primul rând piaţa de desfacere pentru produsele
agricole sau tehnicile agricole, care de cele mai multe ori nu sunt adecvate, iar recoltele sunt în
consecinţă. Astfel şi veniturile care provin pe această cale sunt relativ scăzute.
În judeţul Botoşani, forţa de muncă reprezintă 72% din totalul populaţiei de 456.765.
Populaţia activă este distribuită după cum urmează: 50% în agricultură, 15% în industrie, 11% în
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comerţ şi servicii, 4,9% în învăţământ, 3,5% în sectorul sănătate etc. Fig. 10 Ponderea
activităţilor în judeţul Botoşani (APM Botoşani)

Ponderea activită ilor în jude ul Boto ani
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Fig. 10..Ponderea activităţilor în judeţul Botoşani (sursa datelor: APM Botoşani)
Agricultura reprezintă principala activitate economică şi are o pondere de aprox. 50%. În
ultimii ani, numărul angajaţilor din industrie a scăzut, multe activităţi industriale au fost
desfiinţate şi altele au fost înlocuite, ca rezultat al dezvoltării comerţului si sectorului destinat
serviciilor. S-a înregistrat o crestere în următoarele sectoare: textilă, a produselor din metal,
echipament electric. Comerţul se dezvoltă mai repede decât alte sectoare. Turismul este de
asemenea în crestere, iar vânătoarea si pescuitul reprezintă o atracţie importantă. Învăţământul şi
sănatatea sunt slab reprezentate, ca pondere în domeniul activităţilor, cu toate că au o mare
importanţă în ceea ce priveşte dezvolaterea şi prosperitatea unei societăţi.
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2.2. Caracterizarea situaţiei actuale din judeţul Botoşani din
punct de vedere al gestionării deşeurilor
2.2.1. Fluxurile de deşeuri din judeţul Botoşani
Înainte de orice caracterizare a strategiilor de management de la nivelul judeţului
Botoşani, trebuiec analizate sursele de generare ale deşeurilor. Astfel în cazul de faţă sunt
considerate următoarele sectoare:
•

Gospodării

•

Instituţii şi comerţ

•

Construcţii

•

Industrie (diferite sectoare).

De asemenea, trebuiesc evaluate diferit fluxurile din zonele rurale faţă de cele din zonele
urbane, mai ales datorită faptului că rata de colectare a deşeurilor este foarte scăzută în mediul
rural decât în cel urban, de exemplu, în 2007 rata de colectare în mediul urban era de 76%, spre
deosebire de rata de colectare din mediul rural care atingea doar 1%.
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Fig. 11. Populaţia deservită de servicii de colectare a deşeurilor în perioada 2004-2007(sursa
datelor: APM Botoşani)

38

În 2009 rata de acoperire ajunsese la 60%, din care 91% este rata de acoperire în zonele
urbane şi 36% în mediul rural.
În judeţul Botoşani, există 7 oraşe dintre care 2 municipii care sunt considerate ca fiind
zone urbane: Botosani, Dorohoi, Dărăbani, Flămânzi, Săveni, Stefănesti si Bucecea iar zonele
rurale cuprind 71 localităţi.
În ceea ce priveşte tipurile de deşeuri generate şi colectate, datele legate de cantităţile
acestora sunt doar estimate, cu excepţia depozitului din municipiului Botoşani, deservit de
operatorul SC Urban Serv SA Botoşani, restul localităţilor nu dispun de echipaj corespunzător
pentru cântărire, astfel nu se pot trage concluzii incontestabile în vederea analizei eficienţei de
gestionare sau a cantităţilor generate, pe viitor. Rapoartele se întocmesc pe baza unor chestionare
tip, făcute de administraţiile locale, care de cele mai multe ori sunt incomplete şi predate Agenţiei
de Protecţie a Mediului Botoşani, responsabilă de realizarea rapoartelor finale.

Fluxuri principale de de euri din jude ul Boto ani în anul 2009
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Fig. 12. Fluxuri principale de deşeuri din judeţul Botoşani în anul 2009 (sursa datelor: APM
Botoşani)
În figura de mai sus sunt reprezentate fluxurile principale de deşeuri din anul 2009 şi
cantiăţile. După cum se observă ponderea cea mai ridicată o deţin deşeurile din gospodăriile
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rurale, urmate de deşeurile din instituţii. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că deşeurile din
gospodăriile rurale se referă şi la cele biodegradabile (gunoaiele de la animale sau din activităţile
agricole) şi de asemenea poate exista şi o eroare mai mare în ceea ce priveşte corectitudinea cu
care au fost completate chestionarele.
În funcţie de compoziţia deşeurilor, situaţia este estimată după cum urmează:
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Fig. 13. Compoziţia deşeurilor în Botoşani în 2009, (sursa datelor: APM Botoşani)
Ponderea cea mai mare o au deşeurile biodegradabile. Acest lucru poate fi datorat faptului
că în general nu este realizată o sortare corespunzătoare, în special în zonele rurale şi de
asemenea, aceste rezultate sunt considerate a fi unele estimative, bazate pe chestionare şi nu pe
sortarea şi cântărirea propriu-zisă. Se observă de asemenea diferenţieri dintre cantităţile din
zonele rurale ale judeţului şi cele urbane, astfel, în zonele rurale o pondere semnificativă o au
deşeurile biodegradabile, iar cele din metal sau textile sunt foarte slab reprezentate. Aceste
rezultate pot fi puse pe seama consumului, activitatea principală a populaţiei din acestă zonă este
reprezentată de agricultura, iar veniturile sunt mult mai mici, implicit şi consumul. (Fig. 14.
Ponderea şi tipurile de deşeuri din mediul urban ).
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Ponderea i tipurile de de euri din mediul urban
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Fig. 14. Ponderea şi tipurile de deşeuri din mediul urban (sursa datelor: APM Botoşani)

Ponderea i tipurile de de euri din mediul rural
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Fig. 15. Ponderea şi tipurile de deşeuri din mediul rural (sursa datelor: APM Botoşani)
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2.2.2. Serviciile de salubrizare din Judeţul Botoşani

În ceea ce priveşte serviciile de salubrizare, trebuie menţionat că în judeţul Botoşani sunt
active doar 6 companii publice responsabile de colectarea deşeurilor, acestea fiind active în
zonele urbane, în zonele rurale colectarea este făcută de către autorităţile locale sau, în cele mai
multe cazuri de altfel, fiecare gospodărie îşi gestionează deşeurile după sistemul propriu (Tabelul
1. Companiile publice de colectare a deşeurilor în judeţul Botoşani)
Tabelul 1. Companiile publice de colectare a deşeurilor în judeţul Botoşani (sursa datelor:
APM Botoşani)

Numele companiei

Aria deservită

Număr locuitori
deserviţi

SC Urban Serv SA
Botosani

Botosani

92750

Direcţia de Servicii
Publice a CL Dorohoi

Dorohoi

31525

Serviciul de
gospodărire
comunală
Serviciul de
gospodărire
comunală
Serviciul de
gospodărire
comunală

Săveni

2646

Dărăbani

6650

Mihai
Eminescu

-

Trusesti

-

Serviciul de
gospodărire
comunală
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În localitatea Mihai Eminecu şi Truşesti, după cum se observă în tabelul de mai sus, nu
este precizat nummărul de locuitori deserviţi, deoarece nu sunt date suficiente.
În ceea ce priveşte sistemul serviciilor de salubritate, doar sediile din Dorohoi şi Botoşani
au autorizaţie, iar structura principală în zonele urbane este bazată pe colectarea la punct fix (în
cazul populaţie care locuieşte la bloc) şi colectarea din uşă în uşă (locuinţe individuale, care în
mare parte sunt situate la periferia oraşelor). Aproximativ trei pătrimi din locuitorii zonelor
urbane sunt deserviţi prin sistemul de colectare la punct fix (APM Botoşani). Frecvenţa colectării
este diferită, astfel în oraşele Botoşani şi Dorohoi colectarea se face zilnic, în celelalte zone
urbane colectarea este efectuată de trei ori pe săptămână.
În zonele rurale serviciie de salubritate sunt puţin dezvoltate, în cazul în care există,
colectarea variază de la o dată la 14 zile, la 2 sau 3 ori pe săptămână.

2.2.3.Metodele de gestionare a deşeurilor în judeţul Botoşani

1.

Prevenirea şi minizarea cantităţilor de deşeuri. Această matodă este una foarte

mult promovată de UE, însă nu şi la nivelul judeţului Botoşani.
Pe de altă parte, cantităţile de deşeuri nu sunt peste media de la nivelul ţării, datorită
faptului că judeţul Botoşani este slab dezvoltat din punct de vedere socio-economic, şi consumul
este în consecinţă.
2.

Reciclarea. La nivelul judeţului Botoşani reciclarea constă doar în reciclare

materială. Numai deşeurile tip PET-uri sunt sortate la sursă şi doar în Dărăbani, Dorohoi şi
Botoşani, restul se sortează la depozitele de colectare selectivă deservite de operatorii de
colectare pentru reciclare. (Tabelul 2. Companiile colectoare de materiale reciclabile în Botoşani,
AMP Botoşani). Tipurile şi cantităţile de deşeuri reciclate variază, astel, din Fig. 16. Tipuri şi
procentul de deşeuri reciclate în 2009 din judeţul Botoşani, se observă că cea mai mare pondere o
au deşeurile din hârtie şi carton iar cel mai puţin se reciclează deşeurile din lemn şi mase plastice.
De asemenea sunt deficienţe foarte mari în zonele rurale în ceea ce priveşte reciclarea, unde nu
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există un sistem de colectare a deşeurilor reciclabile, populaţia din aceste zone nu au cum să
recicleze neavând facilităţile necesare.
Tabelul 2. Companiile colectoare de materiale reciclabile în Botoşani (sursa datelor: AMP
Botoşani)
Nume, localitate

Tipuri de deşeuri reciclate

SC
GOLDANA
SRL
Botosani Puncte de lucru:
Botosani, Dorohoi, Săveni,
Trusesti, Bucecea
SC
REMAT
SA
BOTOSANI
Puncte de lucru: Botosani,
Dorohoi, Leorda
SC REMAT SA IASI
Puncte de lucru: Botosani,
Dorohoi, Varfu Campului
SC ELIASC SRL Botosani
– 2 puncte de lucru

Metale feroase si neferoase,hârtie/carton,
baterii
auto
uzate,
cauciucuri
uzate,plastic,sticlă,DEEE,
vehicule 25500
scoase din uz
Metale feroase, hârtie/carton,cauciucuri 19000
uzate, plastic,sticlă, DEEE, vehicule
scoase din uz

Metale feroase, hârtie/carton,plastic

1250

SC DANIMET EXIM
SRL BOTOSANI

Carton

86.4

Metale feroase si neferoase,hârtie/carton, 8000
baterii auto uzate, cauciucuri uzate,plastic

SC ATRA ECO SRL Plastic
ILFOV – punct de lucru:
Doze de aluminiu
Botosani

130
120

Carton

700

SRL Hârtie

200

SC LETONA SRL Botosani
SC MEDIAPRESS
Botosani

Capacitatea
proiectată(tone/an)

SC
HAMMER
SRL Vehicule scoase din uz
Botosani
SC
GUTEN
FARTH Cauciucuri uzate
Botosani

-
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Tipurile i procentul de de euri reciclate în anul 2009 din
jude ul Boto ani
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Fig. 16. Tipuri şi procentul de deşeuri reciclate în 2009 din judeţul Botoşani (sursa datelor: APM
Botoşani)
În ceea ce priveşte deşeurile biodegradabile organice, acestea nu sunt tratate. Nu există o
sortare a acestora din fluxul de deşeuri menajere şi nici un program pentru compostarea lor. În
zonele urbane aceste tipuri de deşeuri sunt eliminate cu celelate tipuri din deşeurile menajere şi
sunt depozitate. În zonele rurale deşeurile din grădini sunt arse sau compostate şi folosite ca
fertilizanţi. Unele resturi din legume şi fructe sunt utilizate în hrana animalelor. În orice caz, cea
mai mare parte dintre aceste deşeuri sunt eliminate în gropi de gunoi.
3.

Depozitarea. Reprezintă cea mai utilizată metodă de gestionare. În judeţul

Botoşani, în 2008 existau 4 depozite de deşeuri şi aproximativ 200 gropi de gunoi cu suprafeţe
variate. Astfel depozitul din Botoşani are cea mai mare suprafaţă, de 13,75ha şi urmează să fie
închis în anul 2012, depozitul din Dorohoi de 2,06ha a fost închis în 2009, cel din Dărăbani are
1,93ha şi cel din Săveni are 1.87ha. Aceste depozite nu au autorizaţie de mediu şi până în 2016
trebuie închise. În zonele rurale gropile de gunoi au o suprafaţă mai mică de 1ha şi sunt localizate
de obicei în comune, în afara ariei locuite, numărul lor pe comună variind, între 1 şi patru gropi
de gunoi. Până în anul 2009 toate gropile acestea ar fi trebuit închise.
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2.2.4. Costurile aferente gestionării de deşeuri

În judeţul Botoşani tarifele pentru serviciile de salubrizare diferă de la oraş la oraş, în
funcţie de modul în care sunt facturate. În oraşul Dărăbani tarifele pentru gestionarea deşeurilor
sunt incluse în taxele locale. În celelalte oraşe serviciile acestea sunt taxate în fiecare lună pe
persoană. În unele judeţe taxele se calculează în funcţie de cantitate însă în cazul de faţă acest
lucru nu este posibil din cauză că vehiculele pentru colectare nu sunt dotate cu sisteme penntru
cântărirea deşeurilor, aşadar adoptarea acestei metode de tarifare este deocamdată imposibilă. De
asemenea tarifele diferă şi în funcţie de nivelul serviciilor prestate, acesta este decis în cadrul
consiliului local având ca bază rezultatele anilor precedenţi care este indexat cu creşterile de preţ
anticipate.
În municipiul Botoşani există o companie separată care se ocupă de colectarea deşeurilor
solide, pe când în Dorohoi şi Săveni deşeurile solide sunt sortate de autoritatea locală. Oraşele
mici au un singur sistem tarifar deoarece nu au echipamentele corespunzătoare pentru a cântări
cantităţile de deşeuri şi de asemnea, un aspect important care trebuie punctat este acela că în
oraşele mici nu există nici capacitatea administrativă, de exemplu în oraşul Dărăbani există doar
14 persoane care lucrează cu gestiunea deşeurilor.
Un alt aspect important care trebuie discutat în problema costurilor aferente gestionării
deşeurilor este disponibilitatea populaţiei sau suportabilitatea, care se referă la considerarea
factorilor socio-economici în stabilirea taxelor. În general, pragul accesibilităţii pentru
gestionarea deşeurilor este de 1,5% din totalul venitului gospodăriilor şi în stabilirea acestuia se
iau în considerare următorii factori:
•

Venitul mediu;

•

Dimensiunea medie a gospodăriilor;

•

Numărul mediu de salariţi per gospodărie.

În prezent gradul de disponibilitate în trei oraşe, respectiv Botoşani, Săveni şi Dorohoi
este de sub 2%.
Rata de colectare este o caracteristică foarte importantă, deoarece se consideră că
influenţează fluxul monetar şi lichiditatea operatorilor în activităţi pe termen lung. În trecut
aceasta era destul de scăzută, însă din 2007 se observă o imbunătăţire, astăzi ajungând la 95%
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pentru sectorul public şi 98% pentru sectorul privat. În Dorohoi rata de colectare este mai scăzută
decât în Botoşani, cât despre celelalte oraşe, nu sunt date disponibile. În Dărăbani, rata de
colectare făcând parte din taxele locale, se presupune a fi de 100%.
După cum se observă, toţi operatorii folosesc nivele diferite de taxare, cu toate că ar fi de
dorit existenţa unui tarif unic, dar acest lucru este imposibil datorită diferenţelor între serviciile
furnizate, iar o tarifare uniformizată nu ar putea fi justificată. În orice caz, stabilirea tarifelor ar
trebui să fie la fel iar diferenţa să fie făcută doar între agenţii economici şi să reflecte faptul că
aceştia îşi îndeplinesc sau nu sarcinile. Deficienţa principală constă în faptul că tariful nu este
împărţit pe sectoare, adică pentru cheltuieli de personal, materiale, etc, care ar arăta creşterile
actualizate. Majoritatea operatorilor se află în subordinea Primăriei, iar costurile aferente
serviciului de salubritate sunt integrate în costurile altor servicii furnizate de Primărie. Doar în
Botoşani există un operator independent, şi astfel se poate ţine evidenţa separat de alte activităţi.
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2.3. Depozitele de deşeuri şi impactul lor asupra mediului în judeţul
Botoşani
2.3.1.Caracterizarea depozitelor existente
În judeţul Botoşani, cea mai mare parte a deşeurilor sunt eliminate în depozite. La ora
actuală sunt 3 depozite: depozitul Botoşani, din Săveni şi depozitul din Dărăbani, depozitul din
Dorohoi a fost închis în anul 2008, iar deşeurile din această zonă sunt transferate la depozitul din
Dărăbani, care este cel mai apropiat.
La nivelul acestui judeţ nu se pune problema incinerării deşeurilor în vederea recuperării
energetice, a gazelor din depozite, a tratării deşeurilor înainte de depozitare, doar depozitul din
Botoşani are aviz de mediu, însă nici unul dintre acestea nu este în conformitate cu Directiva
privind depozitarea. Acestea urmează a fi închise şi reabilitate, după cum urmează: depozitul din
Botoşani va fi închis în 2012, cel din Dărăbani va fi închis în 2014 iar depozitul din Săveni va fi
închis în 2016. Amplasarea depozitelor este prezentată în Fig. 1. Amplasarea depozitelor de
deşeuri în judeţul Botoşani
Depozitul de deşeuri Dorohoi. Este în proprietatea primăriei Municipiului Dorohoi şi are
ca operator Direcţia de servicii Publice Dorohoi. Acest depozit a fost deschis în anul 1995 şi are o
suprafaţă de 2,06ha/1,7ha, cu o capacitate de 500000m3/350000m3. a fost închis în 2009. În
ceea ce priveşte echipamentele pe care le deţinea, erau următoarele:
•

Rampă depozitare cu o suprafaţă de 1,7ha, unde depozitarea era directă pe sol,

•

Platformă betonată, cu suprafaţa de 0,15ha,

•

Magazie din tablă pentru pază, materiale,

•

Filtru sanitar,

•

Împrejmuire cu plasă din sârmă,

•

Dren şi bazin colector din beton nefuncţionale,

•

Canal gardă,

•

Drum accesat betonat,

•

Buldoexcavator
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Fig.17. Amplasarea depozitelor de deşeuri în judeţul Botoşani (prelucrată din Raportul
APM Botoşani, 2009)
Depozitul din Dorohoi, este prezent pe această hartă şi bifat deoarece a fost închis în
2009, însă se află în continuare sub monitorizare.
Pentru lucrările de închidere a depozitului, s-a acordat un termen de 2 ani, în care trebuiau
făcute lucrările de conformare cu scopul de a reduce impactul asupra solului:
•

Introducerea conductelor pentru captarea levigatului într-un bazin colector,

•

Închiderea depozitului cu înveliş etanş: cu un strat de susţinere cu un material inert

nivelat de 0,5-1m, un strat de colectare a gazului de depozit de 30cm (geotextil), strat de
recultivare (strat de reţinere a apei)
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•

Plantare gazon şi arbuşti cu rădăcini scurte.

•

Amplasarea unei stţii de epurare a levigatului şi decolmatarea reţelei de drenuri,

•

Instalaţie pentru colectarea gazelor de depozit şi pentru arderi controlate ale

acestora.
După aceste lucrări urmează o perioadă de 30 de ani de post-monitorizare, adică o
perioadă în care se vor monitoriza: calitatea apei freatice, corpul depozitului, parametri
meteorologici, calitatea aerului, şi a solului în zonele de influenţă.
Depozitul Botoşani. Este în proprietatea CL Botoşani, şi operat de SC Urban Serv SA
Botoşani care are în atribuţiile sale: depozitarea deşeurilor colectate din municipiul Botoşani,
colectarea DEEE de la gospodăriile particulare şi colectarea şi comerţul deşeurilor reciclabile.A
fost onstruit în 1983, cu o capacitate de 1,7 mil. M3/1,1 mil. M3 şi o suprafaţă de 13,75ha/9,25ha.
Depozitul este administrat de 15 persoane. Dotările:
•

Clădire administrativă,

•

Magazie,

•

Gard de împrejmuire,

•

Pod basculă 50t,

•

Filtru sanitar,

•

Spaţii acoperire stocare temporară a deşeurilor reciclabile,

•

6 aeratoare forate în corpul depozitului pentru degazare pasivă,

•

Buldozer, rezervor de apă şi motopompă, panouri îndicatoare.

Acceptarea deşeurilor se face pe baza unor norme: controlul la recepţie- numar
înmatriculare, foie parcurs/formular de încărcare/decărcare, provenienţa, cântărire; toate aceste
informaţii sunt trecute în Jurnalul de funcţionare. Transporturile sunt dirijate în funcţie de tipurile
de deşeuri. Depunerea deşeurilor se face prin descărcare controlată, după care sunt compactate cu
un buldoexcavator în straturi de 1m. Fiecare strat se acoperă un alt strat de materiale înerte de 2030cm. Deşeurile reciclabile se cântăresc şi se stochează temporar în spaţiii amenajate. Deşeurile
C&D utilizate ca strat de acoperire se stochează separat ca rezervă de pământ şi nu sunt
considerate cantităţi depozitate.
Acest depozit urmează un program de conformare, în urma căruia s-au realizat
următoarele :
•

Amenajarea zonei de siguranţă,
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•

Amenajarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, epurare,

•

Instalarea a 6 aeratoare pentru captarea gazului de depozit,

•

Panouri indicatoare/avertizare,

•

Modelarea depozitului (4,7ha),

•

Alimenetarea cu apă a spaţiului administrativ şi reţea de canalizare pentru apa

uzată menajeră,
•

Executarea de drenuri pentru colectarea levigatului,

•

Amenajarea parţială a spaţiilor administrative,

•

Acoperirea cu sol a suprafeţelor inactive.

Depozitul de deşeuri din Dărăbani. A fost deschis în 1984, este în proprietatea CL
Dărăbani şi urmează a fi închis în 2014. are o capacitate de 5784m3. În momentul de faţă este în
procedură de autorizare. Ca amenajări menţionam: este parţial împrejmui, deţine un buldozer.
Depozitul de deşeuri din Săveni. Aparţine de asemnea de CL Săveni, are o capacitate de
45900m3. este deschis din 1981 şi va fi închis în 2016. este în procedură de autorizare şi are
drenuri pentru levigat.
Zona rurală. În zonele rurale situaţia este destul de gravă. În judeţul Botoşani esistă 1675
spaţii de depozitare (tip gropi de gunoi) în 2 oraşe şi 71 de comune. Suprafaţa medie a acestora
este de

0, 14ha. Acestea urmează să fie închise (însă prin acoperire simplă, fără tratare a

deşeurilor) şi toate deşeurile generate în aceste zone vor fi tranferate în depozite de deşeuri.
Aceste gropi de deşeuri constă în spaţii deschise în care sunt depuse deşeurile direct pe sol, fără
nici un fel de tratare, care au o contribuţie semnificativă în deteriorarea mediului. Dacă facem un
calcul estimativ asupra cantităţilor de deşeuri generate în zonele rurale, concluzionam următoare
ele: luăm în considerare ca şi cantitate medie propusă de AMP Botoşani 0,4 kg/zi/loc şi ştiind că
efectivul unei populaţii dintr-o localiatate medie din judeţul Botoşani este de 2500 locuitori,
cantitatea de deşeuri generată astfel va fi de 1 tonă/zi, adică 366 tone/an. Este o cantitate foarte
mare însă trebuie considerat faptul că nu toată acestă cantitate este depusă, după cum am arătat în
subcapitolul 2.2.1. o mare parte din aceste deşeuri este costituită din fracţii organice care sunt fie

5

Nu se cunoaşte cu exactitate numărul gropilor de gunoi, datele fiind doar estimate
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compostate, fie utilizate în hrana animalelor. De asemenea aceste cantităţi sunt doar estimate,
trebuie amintit că nu se realizează o cântărire în prealabil a deşeurilor.
După închiderera acestor spaţii toată cantitatea de deşeuri va fi colectată şi transferată la
depozitele de deşeuri conforme care se află la cea mai mică distanţă. Se are în vedere costurile
aferente pentru funcţionarea unui sistem de colectare şi transport şi de asemnea impactul
transporturilor asupra mediului.

Fig 18. Gropile de gunoi din judeţul Botoşani (prelucrată din Raportul APM Botoşani, 2009)
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2.3.2. Impactul depozitelor de deşeuri asupra mediului

Problema deşeurilor devine din ce în ce mai acută, atât din cauza poluării de diferite tipuri
rezultată din metodele de gestionare (mai ales metodele de depozitare care au un impact foarte
pronunţat asupra mediului) căt şi din cauza epuizării resurselor. La nivel european se impune
adoptarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor (care analizează prblema deşeurilor de la
generarea lor şi până la eliminare-„from cradle to grave”) accentuându-se metodele de prevenire
şi minimizare a fluxului de deşeuri generat, urmate de reciclarea atât materială cât şi energetică a
deşeurilor, în vederea unei utilizări raţioanale a resurselor. În România însă, constituirea unui
sistem integrat de management al deşeurilor este încă în faza incipientă, mai ales în anumite zone
ale ţării, cum ar fi judeţul Botoşani, din cauza mai multor factori cumulativi: în special gradul de
dezvoltare socio-economic al judeţului (după cum s-a văzut în subcapitolele precedente, judeţul
Botosani este destul de slab dezvoltat), lipsa unei baze competente de cunoştinţe ale sistemului
decizional de la nivel local, gradul redus de informare şi conştientizare al populaţiei în privinţa
deşeurilor şi al poluării în general, lipsa unui sistem integrat de monitorizare a stării mediului.
După cum s-a văzut în capitolele anterioare, metoda principală de gestionare a deşeurilor din
judeţul Botoşani este depozitarea.în depozite neconforme şi de cele mai multe ori în spaţii
deschise, gropi de gunoi (situaţia generală din zonele rurale). Depozitele de deşeuri au efecte
grave asupra mediului (poluare de toate tipurile- calitatea solului, subsolului, apele freatice, de
suprafaţă, sănătatea populaţiei umane, fiind toate supuse riscurilor) iar o evaluare a impactului de
mediu este absolut neceasară. Pentru evaluarea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului
este necesară o bază de date completă cu analiza tuturor parametrilor fizico-chimici, însă această
bază de date nu există, aşadar analiza imapactului de mediu al depozitelor de deşeuri o voi face
pe baza unei corelaţii între amenajarea ecestor depozite şi efectele presupuse asupra mediului.
La nivelul judeţului Botoşani o mare deficienţă în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor
este surprinsă în special în zonele rurale, unde aceste depozite sunt neamenajate, sau amenajate
parţial, depunerea deşeurilor este necontrolată, cea mai mare parte a populaţiei nu beneficiază de
servicii de salubritate, iar acolo unde aceste servicii există, sunt deficitare, nu este asigurată o
colectare sau o sortare în conformanţă cu standardele actuale şi de asemenea o problemă destul de
gravă este reprezentată de deşeurile animaliere, care sunt depozitate la întâmplare sau folosite ca
fertilizanţi în culturi însă nu sunt tratate corespunzător.
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În zonele urbane, după cum s-a arătat, sunt 4 depozite, dintre care unul a fost închis şi se
află în perioada de post-monitorizare, iar dintre celelalte, doar depozitul din municipiul Botoşani
este unul controlat, având autorizaţie de mediu. De asemenea sistemul de activităţi desfăşurate pe
depozitele acestea este unul deficitar, nu se realizează o sortare în prealabil astel încât ajung să fie
depozitate atât deşeuri menajere, stradale, comerciale cât şi deşeuri industriale periculoase (mai
mult sau mai puţin legal). Amestecul acestora, pe langă faptul că datorită unei nediferenţieri pe
fracţiuni biodegradabile, deşeurile nu mai pot fi reciclate şi se pierd cantităţi importante de
posibile resurse secundare materiale şi energetice, conduc la producerea unui levigat cu un grad
ridicat de toxicitate. 60% dintre depozitele în funcţiune sunt de tip mixt, adică sunt acceptate
deşeuri menajere, deşeuri din construcţii şi demolări, dar şi deşeuri industriale. În judeţul
Botoşani nu există depozite permanente pentru deşeuri industriale, în conformitate cu prevederile
legale şi nici depozite de deşeuri periculoase.
La nivelul judeţului Botoşani precolectarea şi colectarea deşeurilor menajere se realizează
în mare parte în amestec, astfel materiile reciclabile sunt valorificate doar într-o mică măsură.
Deşeurile nu sunt tratate corespunzător, sunt colectate în vederea eliminării finale prin depozitare
şi exceptând compostarea mecanică, din cauza lipsei unor staţii de transfer, tratarea prin
compostare, tratarea termică nu sunt fezabile.
Dintre toate cele trei depozite în funcţiune în momentul actual, numai depozitul din
municipiul Botoşani are unele dotări corespunzătoare, dintre care cu o importanţă semnificativă
în vederea reducerii impactului asupra mediului sunt următoarele: drenuri pentru colectarea
levigatului, aeratoare pentru captarea gazului de depozit şi spaţii pentru stocarea temporară a
deşeurilor reciclabile. Depozitele din oraşele Dărăbani şi Săveni prezintă deficienţe mari în ceea
ce priveşte amenajarea depozitelor de deşeuri: nu deţin instalaţii pentru colectarea gazului de
depozit, iar depozitul din Dărăbani nu deţine nici măcar drenuri pentru levigat. Aşadar acestea au
un impact semnificativ asupra mediului, reprezentând surse de poluare de diferite tipuri:
•

Poluarea apelor subterane prin infiltraţii în pânza freatică a diferitelor substanţe

toxice din levigat: substanţe organice, săruri minerale, cloruri, azotaţi, azotiţi, afectând în acest
fel şi săanătatea populaţiei umane prin deteriorarea calităţii apelor
•

Poluarea apelor de suprafaţă din cauza spălării suprafeţelor depozitelor de către

apelor pluviale
•

Poluarea solurilor deoarece în compoziţia levigatului se găsesc adesea compuşi

toxici, metalele grele.
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În ceea ce priveşte colectarea gazului de depozit nici unul dintre depozitele vizate nu
deţine instalaţii de colectare a acestuia, astefel gazul de depozit, care are o concentraţie ridicată
de CH4 (gaz cu efect de seră) şi de oxizi de azot sau CO2, CO, are o contribuţie majoră în
poluarea atmosferică, şi de asemenea generează mirosuri neplăcute.
În zonele rurale din judeţul Botoşani, gestiunea deşeurilor ridică probleme grave, cu
efecte îngrijorătoare atât asupra mediului cât şi asupra sănătăţii populaţiei umane, deoarece nu
există un serviciu distinct de salubritate şi acolo unde este prezent dotările sunt minimale.
Depozitele nu sunt amenajate corespunzător, fiind constituite din spaţii deschise unde se depun
deşeurile necontrolat fără suprafaţă de nivelare. Deşeurile nu sunt sortate, selectate, sunt
depozitate pe toată suprafaţa alocată iar unele fragmente pot fi antrenate de vânt pe distanţe lungi
din jurul acestora.
Aşadar la nivelul judeţului se interceptează următoarele probleme majore în sistemul de
gestionare al deşeurilor:
•

Tehnicile de colectare sunt necorespunzătoare, în cele mai multe cazuri populaţia

din aceste zone îşi transportă deşeurile cu mijloace proprii
•

Nu există recipienţi pentru precolectare, iar în situaţiile contrare, colectarea se face

la intervale mari de timp (o dată pe săptămână sau chiar o dată pe lună)
•

Nu există o evidenţă a cantităţilor de deşeuri, datele fiind doar estimate, deoarece

nu există dotările necesare pentru cântărire
•

O altă problemă destul de gravă este reprezentată de deşeurile de la animale sau

cele rezultate din tehnicile agricole
•

Deşeurile depozitate nu sunt compactate şi nici acoperite periodic

•

Amplasarea depozitelor se face de obicei necorespunzător, în unele cazuri, în

locuri sensibile şi de asemenea terenurile ocupate de aceste depozite sunt grav deteriorate şi nu
mai pot fi utilizate în tehnicile agricole, necesitând perioade lungi pentru reconstrucţie.
Din cele amintite mai sus, este vizibil gradul ridicat de risc generat de aceste depozite
neconforme şi a practicilor implicate. În primul rând, după percepţia populaţiei, aceste gropi de
deşeuri sunt generatoare de discomfort olfactiv (datorat gazelor de depozit din procesele de
fermentaţie) şi vizual; ocupă o mare suprafaţă de teren care nu mai poate fi utilizat pentru
producţia agricolă. De asemenea s-a observat scăderea fertilităţii solurilor învecinate acestor
depozite şi poluarea apelor subterane (apa potabilă nu mai este de calitate), sau poluarea apelor
de suprafaţă şi fenomenul de eurofizare, au fost sesizate numeroase cazuri în care au fost afectate
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iazurile în vecinătatea cărora au fost amenajate asemenea gropi; înmulţirea necontrolată a
animalelor purtătoare de boli: insecte, rozătoare.
Într-o altă ordine de idei, este cunoscut faptul că depozitele de deşeuri generează două
tipuri de emisii: emisii sub formă de levigat şi emisii gazoase. În cazul de faţă nu se adoptă nici o
metodă pentru reducerea impactului nici uneia dintre cele două tipuri de emisii. Astfel, emisiile
gazoase generate în urma arderilor instantanee sau a fermentaţiilor reprezintă surse importante de
poluare atmosferică, din cauza concentraţiilor de CH4, CO, CO2, H2S, gaze toxice care afectează
într-o anumită măsură atât sănătatea populaţiei umane cât şi starea mediului. Emisiile de levigat
au un impact semnificativ asupra solului, subsolului şi a apelor freatice şi de suprafaţă din cauza
concentraţiei ridicate în substanţe toxice: diferiţi compuşi chimici, organici, metale grele, astfel
încât fertilitatea solului scade iar caliatatea apelor devine nesatisfăcătoare. De asemenea
microorganismele şi agenţii patogeni din aceste depozite ridică un risc foarte mare de
îmbolnăvire a populaţiei umane.
Deoarece vorbim despre zonele rurale ale judeţului Botoşani, unde principala activitate
este agricultura, trebuie amintit faptul că în majoritatea cazurilor deşeurile animaliere sunt
folosite ca fertilizanţi însă fără o tratare corespunzătoare. Aceste tipuri de deşeuri, pe lângă faptul
că sunt bogate în substanţe nutritive pot conţine şi concentraţii de metale grele (din alimentaţia
animalelor), de aceea ele trebuiesc compostate înainte de a fi utilizate ca fertilizanţi, iar cantităţile
folosite pe suprafeţele agricole trebuiesc încadrate între anumite limite, deoarece există un risc
ridicat de poluare prin faptul că plantele nu pot absorbi întreaga cantitate de nutrienţi.
Din cele prezentate sunt clare deficienţele sistemului actual de management al deşeurilor,
un management defectuos, cu tehnici rudimentare, iar o îmbunătăţire este absolut necesară şi
trebuie să ţină cont de toţi factorii implicaţi: factorii de decizie implicaţi, costurile aferente şi
gradul de suportabilitate al populaţiei şi nu în ultimul rând gradul de informare şi conştientizare al
populaţiei asupra problemelor ridicate de deşeuri şi gestionarea lor.
În momentul actual la nivelul judeţului Botoşani se desfăşoară un proiect important,
Master Plan privind gestionarea deşeurilor 2007 -2037 Botoşani, care presupune implementarea
măsurilor adecvate pentru realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor. Unul din
obiectivele principale este închiderea depozitelor noconforme până la sfârşitul anului 2009. În
momentul de faţă o mare parte dintre gropile de gunoi au fost închise însă nu se ştie cu exactitate
numărul rămas, iar deşeurile colectate din aceste zone sunt transportate la 4 staţii de transfer după
cum urmează: I Staţia de transfer Dorohoi, II Staţia de transfer Săveni, III Staţia de transfer
tefăneşti, V Staţia de transfer Flămânzi, Staţia IV este în municipiu Botoşani, aici nu este
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situată nici o staţie de transfer, fiind localizat depozitul controlat de deşeuri Botoşani. Localizarea
fiecărei staţii cu localităţile care aparţin este reprezentată în Fig. 5.
Cu toate acestea majoritatea populaţie din zonele rurale ale judeţului Botoşani,
nemaiavând opţiunea depozitării deşeurilor în acele gropi, fie ard deşeurile fie le utilizează ca
fertilizanţi pe terenurile agricole, ceea ce reflectă necesitatea unei mai bune informări în vederea
conştientizării de către populaţie a problemelor şi riscurilor ridicate de aceste practici şi nevoia
impetuoasă de a sorta şi colecta raţional deşeurile şi reciclarear lor.

Fig 19. Localizarea Staţiilor de transfer de deşeuri din judeţul Botoşani (hartă prelucrată
de pe site-ul CJ.Botoşani)
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Concluzii

•

Problema deşeurilor reprezintă o problemă de nivel global, abordată atât din punct

de vedere al impactului acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei umane, cât şi al epuizării
resurselor
•

Abordarea integrată a gestionării deşeurilor presupune evaluarea impactului

asupra mediului de la fabricarea produselor în vederea consumului (care este în continuă creştere
datorită efectivului ridicat al populaţiei, dar şi din cauza confortului pe care îl pretinde societatea
de astăzi ), până la eliminarea acestora sub formă de deşeuri, („from cradle to grave”)
•

Deşeurile pot conţine substanţe periculoase, cu un risc ridicat asupra mediului şi

asupra sănătăţii umane, dar în acelaşi timp reprezintă şi posibile resurse secundare, materiale şi
energetice, care pot fi valorificate prin reciclare
•

La nivel european se impune adoptarea unor metode standard de gestionare a

deşeurilor în vederea minimizării impactului asupra mediului şi utilizarea durabilă a resurselor,
principalele metode sunt: prevenirea şi minimizarea cantităţilor de deşeuri, reciclarea (materială
sau energetică), incinerarea (cu recuperare energetică) şi depozitarea (în depozite controlate)
•

Cea mai promovată metodă este cea a prevenirii şi minimizării cantităţilor de

deşeuri generate, datorită avantajelor pe care le implică (cantităţi reduse de deşeuri implică
costuri reduse de gestionare, adică avantaje economice şi în special reducerea poluării asociată
gestionării deşeurilor), urmată de metoda reciclării materiale şi energetice, care este privită în
special ca o metodă de economisire a resurselor
•

Metoda de depozitare a deşeurilor implică un grad de poluare ridicat, este cea mai

puţin acceptată metodă de gestionare a deşeurilor deoarece presupune eliminarea finală a
deşeurilor în depozite (care produc emisii specifice, de levigat şi gaze de depozit) şi implicit
pierderea definitivă a resurselor
•

Dezvoltarea tehnologiilor moderne au condus la proiectarea unor depozite de

deşeuri dotate cu instalaţii specifice pentru captarea emisiilor, sau cu recuperare de energie,
depozite tip bio-reactor, care însă nu pot fi suportate (economic) şi adoptate universal,
depozitarea continuând sa fie şi în zilele noastre o metodă destul de utilizată, mai ales în ţările
mai puţin dezvoltate socio-economic, ca de exemplu România

58

•

În România constituirea unui sistem integrat de management al deşeurilor este

încă în faza incipientă, mai ales în unele zone ale ţării cum ar fi judeţul Botoşani
La nivelul judeţului Botoşani s-au evidenţiat următoarele probleme în ceea ce priveşte
gestionarea deşeurilor:
•

Gradul redus de dezvoltare socio-economică, principala activitate economică este

reprezentată de agricultură, ceea ce implică standarde scăzute în ceea ce priveşte confortul
populaţiei şi în acelaşi timp, referindu-ne la problema deşeurilor, un nivel redus de suportabilitate
a unor costuri aferente sistemului de management al deşeurilor
•

Principala metodă de gestionare a deşeurilor este reprezentată de depozitare, care

în majoritatea cazurilor se face în depozite neconforme, în întreg judeţul Botoşani există un
singur depozit controlat de deşeuri situat în municipiul Botoşani, iar celelalte 2 depozite (din
oraşul Dărăbani şi Săveni) sunt în procedurile de autorizare
•

Numărul de gropi de gunoi este foarte ridicat, nu se cunoaşte numărul exact al

celor rămase însă toate aceste gropi trebuiau închise în 2009
•

Baza de date în legătură cu fluxul de deşeuri este incompletă, nu se cunosc cu

exactitate cantităţile şi tipurile de deşeuri, deoarece acestea nu sunt sortate, căntărite
corespunzător, din lipsa dotării cu echipajele corespunzătoare
•

Posibilele resurse secundare (materiale şi energetice) nu sunt valorificate, se pierd

în cantităţi destul de mari, rata de reciclare este foarte mică deoarece deşeurile nu sunt sortate
corespunzător
•

În ceea ce priveşte evaluarea impactului depozitelor neconforme asupra mediului

(fie că este vorba despre depozitele din oraşe fie că este vorba despre gropile de gunoi din zonele
rurale), aceasta se poate face doar pe baza unor date exacte legate de starea de mediu, însă la
nivelul judeţului Botoşani nu sunt făcute studii concrete care vizează această problemă
•

Depozitele, din studiile de specialitate, produc două tipuri de emisii: emisii

gazoase şi emisii de levigat, care dacă nu sunt colectate (situaţia gropilor de gunoi şi a depozitelor
neconforme), din cauza concentraţiei lor în diferiţi compuşi toxici, cum ar fi, în cazul gazului de
depozit: CH4 (concentraţii mari), CO, CO2, rspectiv elementele din compoziţia levigatului:
compuşi organici, azotaţi, azotiţi, metale grele, au un impact semnificativ asupra mediului şi
sănătăţii populaţiei umane
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•

La nivelul judeţului Botoşani, în momentul actual se desfăşoară un program

important, Master Plan privind gestionarea deşeurilor 2007 -2037 Botoşani, iar unul dintre
obiectivele principale ale acestuia este închiderea gropilor de gunoi
•

Deşi până în 2009 toate gropile de gunoi trebuiau închise, nu se ştie cu exactitate

câte au mai rămas, iar în zonele în care acestea într-adevăr s-au conformat, populaţia, nemaiavând
opţiunea depozitării deşeurilor în acele gropi, fie ard deşeurile, fie le utilizează ca fertilizanţi pe
terenurile agricole (din păcate netratate), ceea ce reflectă necesitatea unei mai bune informări în
vederea conştientizării de către populaţie a problemelor şi riscurilor ridicate de aceste practici şi
nevoia impetuoasă de a sorta şi colecta raţional deşeurile în vederea reciclării, a valorificării lor
ca resurse secundare.
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