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Pentru ca Pamântul să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuiesc corelate cu legile 

naturii. 
Cea mai mare amenințare a mediului înconjurător,o reprezintă deșeurile,în continuă 

creștere,iar lipsa conștiinței și responsabilității ecologice a umanității,va duce la un dezastru 

ecologic. 

Deșeurile reprezintă resturi materiale ce rezultă dintr-un proces tehnologic (sau casnic) 

de realizare a unui anumit produs, care nu mai pot fi valorificate direct în realizarea produsului 

respectiv. Ele pot fi substanțe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din 

activitatile economice, menajere și de consum. Majoritatea activităților umane reprezintă și surse 

de producere de deșeuri.. 

Putem să înțelegem că  deșeurile reprezintă ultima etapa din ciclul de viață al unui produs. 

Apariția speciei umane pe pământ a constituit un moment esențial în ceea ce însemnă 

evoluția biologiei.Datorită rațiunii,cu care este dotat ,omul acționeză conștient și are capacitatea 

de a transforma natura.Din păcate,această tranformare ,nu de puține ori nu aduce beneficii 

pentru natură.Desigur că exisă situații când omul acționează și împotriva naturii,din diferite 

cauze și motive: vânătoarea a apărut din obligație de apărare împotriva animalelor sălbatice și 

pentru a-și procura hrana,însă în ultimele decenii,vânătoarea a devenit un hobby și atunci 

binențeles că,această practică este nefavorabilă naturii.În decursul vieții omului pe pământ,el 

căutat să cunoască cât mai îndeaproape animalele,a învățat să le îmblănzească,astfel că a 

domesticit animalele sălbatice.Dispunând de tehnici avansate,omul încercă să se apropie cu 

dargoste de animale,cu modestie și respect. 

La polul opus se află activitățile ,în urma cărora omuo extrage din natură materii prime,însă 

datorită lipsei de educație sau poate din comoditate aruncă în mediu o imensitate de 

produse,majoritatea toxice.Lipsa educației ecologice,a comodității,a iresponsabilității umane au 

„condus” spre dezastrele ecologice,care ne amenință zi de zi.Dacă ar exista o bună informare 

despre deșeuri,care sunt cele periculoase/toxice,cele biodegradabile ,precum și timpul de 

degradare,poate mulți dintre noi ne-am gândi mai profund înainte de a le arunca în mediu. 

Există o problemă acută a gestionării deșeurilor ,însă după părerea personală,mai multe 

se acutizează la nivel național(din mass media reiese că alte state,desigur dezvoltate reușesc să 

își gestioneze  această problemă)  din cauza creșterii cantității și diversiății acestora, precum și a 

impactului negativ, tot mai pronunțat, asupra mediuluiî inconjurător. Depozitarea deseurilor 

necontrolate pe sol făra a respecta unele  cerințe minime, evacuarea în apă, precum și aredrea 

determină o serie de riscuri majore atât mediului ambiant căt și sănătății viețuitoarelor.Este 

nevoie de o nouă abordare a problematicii deșeurilor: cum și unde le depozităm și apoi care este 

finaliatatea lor,cum le gestionăm.Pentru că trăim în epoca modernă,numărul deșeurilor va crește 

drastic. 

Gestionarea deșeurilor include totaliatatea activităților de:  colectare, transport, tratare, 

valorificare și eliminare, inclusiv supravegherea acestor operații și îngrijirea zonelor de 

depozitare dupa inchiderea lor.  

Deșeurile pot fi clasificate astfel: 

1.Deșeuri menajere: 

 

Conform unor statistici fiecare persoană produce aproximativ 3 kilograme  de deșeuri 

menajere/24 h,dintre care 1,7 kilograme sunt colectate de municipalitate iar restul sunt 

transformate prin alte mijloace. 

  O caracteristică de bază  a deșeurilor menajere o reprezintă marea lor heterogenitate . 

Compozitia acestora variază de la o localitate la alta, în funcție de anotimp, poziția geografică, 



gradul de dezvoltare a societății, specificul și nivelul de viață. Compoziția deșeurilor variază în 

timp,fiind necesară determinarea compoziției medii pe ani, sezoane, țări. 

Deșeurile menajere se constituie din următoarele materiale: resturi alimentare, hârtie,  textile, 

lemn, plastic, cauciuc, sticlă, pământ,cenușă, ceramică;. Materialele din care sunt compuse 

deseurile menajere sunt grupate după prinicplala lor caracteristică în: 

         -materiale combustibile (hărtie,carton, lemn,oase ,textile,) 

         -materiale fermentabile (resturi alimentare,fructe,legume) 

         -materiale inerte (metale,sticlă,ceramică) 

         -materiale fine (pământ,cenușă,zgură)   

 Această clasificare a materialelor ce compun deșeurile oferă posibilitatea stabilirii 

direcțiilor de îndreptare a eforturilor pentru o bună valorificare a acestora.    

Întrebarea des adresată în rândul cetățenilor,este:”De ce atât de multe deșeuri 

menajere?”,răspunsul îl găsim ,tot în rândul cetățenilor:creșterea demografică,a nivelului de trai 

a populației care generează producerea unei cantități uriașe de deșeuri menajere,stradale și 

industriale;iar problema legată de aceste deșeuri este că :lipsa de educație duce la aruncarea 

acestora în mediu și nu în spațiile special amenajate,ceea ce face degradarea aerobă și anaerobă 

produsă de micoorganisme,să devinăgreu de condus,determinând în cazul evacuării și 

depozitării necontrolate,poluarea apei,solului și aerului,de asemena creând probleme ce duc la 

apariția micororganismelor patogene,a rozătoarelor,cu efecte dăunătoare asupra igienei 

cetățenilor. 

    Cantitățile anuale de reziduuri menajere din diferite țări: 

    -Elveția 450 kilograme/locuitor 

    -Ungaria 600 kilograme/locuitor 

    -Anglia 760 kilograme/locuitor 

    -Franța 800 kilograme/locuitor 

    -India 1060 kilograme/locuitor 

    -SUA 930 kilograme/locuitor 

    -Brazilia 640 kilograme/locuitor 

    -România 985 kilograme/locuitor 

    Cantitatea deseurilor menajere variaza dupa numarul populatiei, dupa standardul de viata, 

dupa felul de hrana,dupa conditiile climatice si dupa anotimpurile anului.  

                                 

2. Deșeuri industriale 

 

Acestea reprezintă un material,lichid sau solid ,care au o compoziție complexă,ceea ce îl face să 

devină impropriu pentru o utilizare inițială. 

Acest tip de deșeuri pot fi eliminate din ciclul productiv,printr-o gestionare adecvată: 

 -recuperarea (conditionare) si/sau depozitare in vederea reciclarii. 

 -eliminarea prin stabilizare in vederea stocarii ca deseu ultim sau prin incinerare. 

De exemplu în anul 1999 ,în România s-au generat 77 milioane tone de deșeuri solide,iar 

județele „fruntașe” au fost :Vâlcea, Mehedinți si Hunedoara. Alte județe  producatoare de 

deșeuri industriale în cantități mari : Alba, Prahova, Bacău, Covasna, Galați,În aceste județe  

influența vine din activitățile de tratare a minereurilor, producerea energiei folosindcombustibil 

fosil, metalurgie sau  din prelucrarea țițeiului. 

Activitățile economice mari generatoare de deșeuri sunt: 

         -Industria extractivă: 48 milioane tone 

         -Producerea energiei-:8,1 milioane tone 

         -Metalurgie:  3,6 milioane tone 

         -Rafinarea țițeiului:  2,2 milioane tone 

         -Industria chimică: 2,1 milioane tone 

         -Industria de mașini, produse metalice: 1,4 milioane tone 



         -Agricultură, zootehnie: 1,2 milioane tone 

         -Industria alimentară:  0,9 milioane tone 

3. Deșeuri periculoase 

 Acest tip de deșeuri reprezintă 16% din deșeurile periculoase. 

Din această categorie fac parte inclusiv deșeurile întâmplătoare, datorită conținutului, 

deoarece evidența și definirea lor este greoaie,diferă de la o tară la alta.Chiar și deșeurile 

menajere cuprind deșeuri întâmplătoare :baterii,medicamente expirate,uleiuri,ceea  ce determină 

poluarea inconștientă a mediului ambiant. 

Creșterea gradului de urbanizare,a dezvoltării economice,precum și a civilizației  au dus la 

creșterea cantitățiideșeurilor,contra cxreșterii severității normelor de control a poluării mediului. 

La nivel european ,se estimează că deșeurile întâmplătoare ajung la o cantitate de : 35-40 

milioane tone /an în zona de vest,6 milioane pentru zona centrală și de est,la care se adaugă 25-

30 milioane tonede pe teritoriul Federației Ruse. 

La scara unei națiuni, a societății în ansamblul ei, nimeni nu mai poate ignora faptul că 

asemănatoare unor forme de relief malefice ”munții” de deșeuri cresc în fiecare an cu câțiva 

metri,la porțile orașelor moderne existând adevărate centuri de murdărie.Deșeurile,depozitele 

neecologice deformează peisajele ,poluează factorii mediului ambiant.Sunt surseîinsemnate de 

germeni patogeni purtați de aer și ape curgătoare sau meteorice,devenind astfel vector de 

transport si dispersie. 

Ce sunt dețeurile periculoase?,deșeuri ce amenință viața viețuitoarelor de pe Terra. 

Un lucru îmbucurător sau nu,este că în Romănia ,în ultimii ani cantitatea de deșeuri a scăzut 

datorită recesiunii economice din industrie,cu precădere în sectorul minier. 

 

 4.În  decursul activității didactice desfășurate ,am pus foarte mare accent pe deșeurile de 

echipamente electrice și electrocasnice=DEEEE.Elevul,părintele,cetățeanul nu știe sau nu este 

informat îndeajuns în ceea ce privește acest tip de deșeuri,ce poate să facă cu ele după ce s-au 

defectat.Spre bucuria personală,am întălnit cetățeni care ne-au mulțumit,nouă celor care ne 

intresează acest tip de reciclare;ne-au mulțumit că am ajuns la ei,reușind să le înlăture într-un 

mod civilizat și benefic. 

 DEEE-urile reprezintă acea categorie de deșeuri cu un risc ridicat pentru oameni și 

mediu,datorită componenșei toxice a acestora,în cazul în care nu se colecteză selectiv și nu sunt 

trimise spre recilare.Orice echipament electric ce deveni inutilizabil,se va transforma într-un 

deșeu.DEEE-urile trebuie colectate ți reciclate după niște norme special create,cu scopul de 

arecupera materialele utile și pentru eliminarea într-un mod nepoluant pe ce le 

inutilizabile,pentru a nu dăuna mediului înconjurptor.Deșeurile de echipamente electrice și 

electrocasnice dețin peste 1000 de substanțe diferite,majoritatea fiind toxice. 

Ajunse în mediul înconjurător sau depozitate necorespunzător ,se sparg,se degradează,iar 

substanțele toxice ajung  să polueze apa,solul,aerul,fără de care viața nu este 

posibilă.Aproximativ 70% dintre substanțele periculoase ce ajung la gropile sau „munții” de 

gunoi provin de la echipamentele electrice și electorcasnice și tot un procent de 70% din 

componentele DEEE-urilor pot fi recuperate prin colectare și reciclare. 

Categorii de DEEE-uri,conținutul elementelor și efectele nefavorabile mediului: 

-bateriile și acumulatorii uzați,reprezintă deșeurile speciale ,deoarece sunt cel mai adesea 

întâlnite la coșul de gunoi.În România se vând anual aproximativ 40 milioane de baterii 

portabile.O baterie conține: 20 g metal ce poate fi reutilizat și poate polua 1 m2 și 10 litrii de 

apă.În medie,o peroană deține în jur de 2 baterii (tipo pastilă) și 10 baterii normale și aruncă în 

jur de 8 baterii /an(sursa: CECED).Mercurul,prezent în bateria tip pastilă poluează 500 litrii apă 

sau 1 m2 de sol pe o perioadă de 50 de ani; 



-frigiderele și congelatoarele de tip vechi conțin gaze (freon)  cu efect de seră,ce duc la 

distrugerea stratului de ozo; 

-mașina de spălat conține 5 kilograme sticlă,35 kilograme metal și 25 kilograme plastic 

-un milion de telefoane mobile conțin 16 tome cupru,350 kilograme argint și 150 kilograme 

paladiu.  

DEEE-urile conțin elemente care dacă le recuperăm ,suntem scutiți a consuma inutil resurse 

pentru extargerea sau producerea lor,prin procese ce dăunează mediului. 

Reciclând,materialele nocive și elementele,pentru a căror fabriucare se utilizeză o mare cantitate 

de energie,care constituie tot o sursă de poluare,pot fi folosite. Materialele rare,a căror sursă este 

aproape zero în pamânt,constituie motorul pentru noile tehnologii în electronica,deci este 

imperios și necesar să recuperăm aceste materiale din cele folosite. 

Electronicile vechi,devin,astfel sursă de materie primă secundară pentru tehnologia modernă. 

De exemplu: prin recilarea bateriilor,se recuperează Zinc,Nichel li Cobalt,care la rândul lor 

constituie materia primâ secundară pentru jgheaburi,tigăi,baterii noi sau bariere de trafic. 

O metodă pentru a determina populația înspre recilare o poate constitui penalizarea pentru 

eliminarea deșeurilor electrice și electorcasnice nesortate sub formă de deșeuri municipale,sub 

formă de amenzi. 

Practic,eliminarea deșeurilor în locuri care nu sunt special amenjate pentru colecatrea selectivț 

este strict interzisă.Legislația specifică deșeurilor electrice,OUG 5/2015,menționează 

că”personale fizice și juridice care dețin DEEE...,au obligația de a preda DEEE către sistemele 

de colecatre prevăzute de prezenta orodnanță de urgență”.În acest mod se creează premisele 

colectării selective a DEEE,mai ales că România,este eobligată,ca și oricare Stat Membru UE ,să 

atingă ținte de colectare ambișioase:peste 40%din cantitatea echipamnetelor noi introduce pe 

piață în 2016 și de peste 45% începând cu 2017. 

Nerespectând aceste legi europene,preocupați de activitățile zilnice,fiecare cetățean contribuie în 

spre o candidatură sigură la plata penalizărilor,iar sumele sunt de mii/chair și peste o sută de mii 

de euro /zi,sume ce le vom plăti,noi ca și cetățean fără conștiință ecologică. 

În lume,în fiecare an sunt aruncate peste 15 miliarde de baterii,necesare pentru a face o coloană 

de la Pământ la Lună și înapoi. 

Organizația pentru Cooperare Economică si Dezvoltare,estimează ,că până în anul 2020 vom 

produce cu 45%mai multe deșeuri decât până în anul 1995.Reciclând 10.000 tone de computer 

vechi,se creează 300 de noi locuri de muncă. 

În cele 25 de țări ce alcătuiesc Uninunea Europeană,există aproximativ 190 de milioane de 

eletrocasnice mari,mai vechi de 10 ani(sursa: studio CECED);î prinnlocuirea acestora cu aparate 

noi,consumatorii vor economisi până la 44 miliarde kWh,altfel spus echivalează cu retragerea a 

6,5 milioane automobile de pe autostrăzile Europei sau reducerea emisiilor de CO2 cu până la 22 

milioane tone/an. 

DEEE nu sunt biodegradabile. 

 

 5.Un loc special am atribuit deșeurilor biodegradabile,care sunt acele deșeuri ce suferă 

descompuneri anaerobe și aerobe;de exemplu: deșeuri alimentare,din gospodării,grădină:hârtia, 

cartonul și Pet-urile. 

 Deşeurile biodegradabile: menajere, dejecţii animale, resturi vegetale, deşeuri din industria 

alimentară, ajung pe o cale sau alta într-o fază de putrefacţiece reprezintă un îngrăşământ natural 

ecologic de mare valoare.Un îngrășământ natural este foarte benefic atât pentru sănătatea 

plantelor cât și pentru sănătatea omului. 

Calea pe care se ajunge la această fază este la fel de importantă ca şi produsul finit în sine. 

  O prima variantă este aceea de a lăsa deşeurile biodegradabile în voia soartei până când ajung 

în faza finală de putrefacţie amintită mai sus, numită putrefacţie anaerobă – în absența 

oxigenului. Acest lucru este relativ acceptabil pentru o parte din materialele biodegradabile, cum 

ar fi resturile vegetale, dacă nu sunt depozitate în straturi prea groase. Desigur că  pentru alte 



tipuri de deşeuri biodegradabile,cum ar fi: dejecţii animale, resturi menajere etc. lăsarea la voia 

întâmplării duce la  miros insuportabil, infestarea pânzei de apă freatică, răspândirea de microbi 

şi alte neajunsuri. Actualele norme de protecţie a mediului nu permit deţinătorilor de deşeuri 

biodegradabile să infesteze solul, apa şi aerul datorită neajunsurilor colective pe care acestea le 

crează.  

O soluţie de “sterilizare” ar fi incinerarea. Aceasta presupune consum de energie şi emisii de 

gaze cu efect de seră, respectiv, nu este de preferat. 

O a doua variantă o reprezintă transformarea deşeurilor biodegradabile în compost folosind 

biodegradarea aerobă  - cu aport substanţial de oxigen. Această soluţie conduce la atingerea 

scopului final în 10 – 14 săptămâni, în timp ce soluţia anaerobă are nevoie de 12 – 24 luni. 

 

 

TIP DEȘEU DURATĂ DE VIAȚĂ 

Pneuri Nu se degradează 

Baterii 8000 ani 

Sticlă 5000 ani 

Cartelă telefonică 1000 ani 

Polistiren expandat 1000 ani 

Scutece de unică folosință 500 ani 

Pet 500 ani 

Doză de aluminiu 200 ani 

Încălțăminte de piele 25-40 ani 

Gumă de mesctecat 5 ani 

Coajă de banană 8-10 luni 

Ziar 3-12 luni 
 

În cadrul obiectivelor strategice ale României până în anul 2012 privind protecţia 

mediului, o parte importantă revine gestionării deşeurilor şi a substanţelor chimice, acestea 

vizând: 

- dezvoltarea unei politici naţionale de gestionare a deşeurilor pentru a asigura o 

dezvoltare durabilă, conform cerinţelor Uniunii Europene; 

- prevenirea apariţiei deşeurilor; 

- extinderea sistemului de colectare şi transport al deşeurilor pentru întraga zonă ur-bană şi 

cel puţin 20% din zona rurală; 

- reducerea cantităţii de deşeuri eliminate prin valorificarea calităţii de resursă a 

deşeurilor; 

- tratarea deşeurilor periculoase în conformitate cu cerinţele naţionale şi europene; 

- eliberarea tuturor spaţiilor necorespunzătoare pentru deşeuri; 

- întărirea capacităţii de control privind transportul deşeurilor 

- diminuarea accelerată a consumului şi producţiei anuale de substanţe care depreciază 

stratul de ozon; 

- încurajarea şi susţinerea cercetării româneşti în domeniul gestionării deşeurilor; 

- elaborarea de tehnologii noi pentru neutralizarea şi eliminarea deşeurilor 

periculoase(Mariana Marinescu,Noile Educații în societatea cunoașterii,Ed.PRO 

UNIVERSITARIA,p.143-144) 


