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ESTIMAREA, PRIN CALCUL, A EMISIEI DE CH4 DIN 

DEPOZITELE DE DEȘEURI (msw) EXISTENTE PE TERITORIUL 

JUDETULUI CONSTANTA ȘI CÂTEVA PROPUNERI PENTRU A 

ÎMBUNĂTĂȚI PROTECȚIA MEDIULUI (master inginer Dănilă 

Vieru) 

 

CONTEXT GENERAL 

 

      Schimbările climatice sunt o problemă națională și internațională.  Pe lângă 

cauzele naturale care conduc la schimbări climatice (cutremure, erupții vulcanice, 

taifunuri, vijelii, inundații, tsunami, transport de aer cald de la ecuator spre zonele 

mai reci) o cauza importanta revine și activităților antropice care, de cele mai multe 

ori, se desfășoară fără a lua în considerare grija și respectul față de aglomerările 

umane în ceea ce privește sănătatea și asigurarea unui mediu cu poluare minimă. 

     Una din activitățile cu  cel mai mare impact asupra sănătății umane și asupra 

factorilor de mediu este gestionarea în condiții ecologic-raționale a deșeurilor (msw) 

generate de populație și activități economice inclusiv activități ale medicinii umane 

cat și ale medicinii sanitar-veterinare. 

     Populația este în continuă creștere iar volumul de deșeuri (msw) va crește ca 

urmare a îmbunătățirii nivelului de trai, a dezvoltării socio-economice  cât și a 

dinamicii dezvoltării schimburilor economice atât în Romania cât și între statul 

Roman și alte state  europene sau din afara Europei. 

      Județul Constanta, cu portul Constanta este  poarta de intrare a mărfurilor pe 

teritoriul României (ca urmare a transportului naval, a transportului aerian, a 

transportului rutier și feroviar). 

     În acest moment - anul 2021 – rata de generare a deșeurilor (msw) în Romania 

este undeva la 1,2 kg/locuitor/zi, se tinde, foarte rapid, spre o rata de generare de 1,7 

kg/locuitor/zi. În anul 2011, potrivit INS, populația județului Constanta  a fost 

684082 locuitori. 

     La 01.01.2020, potrivit aceluiași INS, populația județului  Constanta era  de 

763549 locuitori  la care  se adaugă, anual, cca 1400000 turiști, așadar problematica 

gestionarii deșeurilor (msw) în condiții ecologic-raționale  este  foarte serioasă. 

     La o rată de generare a deșeurilor (msw) de 1,2 kg/locuitor/zi cantitatea de 

deșeuri(msw) generate, anual, este 334 435 tone/județul Constanta  la care trebuie 

adăugată cantitatea generată de turiști cca.264600 tone (1400000 turiști/an x 210 

zile/an x 0,9 kg/turist/zi)/1000). Așadar la nivelul anului 2021 trebuie gestionată, în 

condiții ecologic-raționale, cantitatea de 599035 tone. 

     Când se va ajunge la o populație a județului Constanta de 798549 locuitori și rata 

de generare a deșeurilor (msw) va fi de 1,7 kg/locuitor/zi, cantitatea de deșeuri (msw) 

generata va fi  cca 495 500 tone   la care se adaugă cei cca 1400000 turiști ce vor 

genera cca 264600 tone. Așadar scenariul de luat în considerare în următorii 10-20 

ani  este gestionarea, în condiții ecologic-raționale, a  unei cantități de cca. 760100 

tone deșeuri (msw).  

       De ce trebuie gestionate deșeurile (msw) în condiții ecologic-raționale? 

Orice deșeu (msw) biodegradant în condiții de mediu (temperaturi, ploi, zăpadă, 

înghet-dezghet, vectori  purtători de diverse bacterii, fungi, spori) vor genera gaze cu 
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efect de sera între care găsim dioxidul de carbon (CO2), gazul methane (CH4) și alte 

gaze. CO2 este un gaz ce se găsește, natural, în atmosfera. Problema este CH4 gaz cu 

efect de seră mai puternic de 21 ori decât CO2, de aici și tendința de încălzire a 

atmosferei. 

        CH4 este și un gaz cu putere calorica  care poate înlocui gazul methane natural. 

Astfel ca o prima acțiune de reducere a încălzirii atmosferei (stă la îndemâna noastră) 

este să depozităm deșeurile (msw), după sortare, în depozite de deșeuri construite cu 

respectarea legislației privind protecția mediului. Pe aceste depozite de deșeuri  este 

necesar realizarea de instalații pentru colectarea CH4. O altă metoda de eliminare a 

deșeurilor (msw)  ar putea fi incinerarea deșeurilor (msw) cu recuperarea căldurii, 

dar intervine costul de realizare și faptul ca la emisii rezulta un alt gaz cu efect de 

sera -protoxidul de azot (N2O)- mult  mai periculos pentru atmosfera (este de  310 

ori mai putenic decât CO2). 

      În Romania a fost publicata o metoda de estimare prin calcul a emisiei de CH4 

din depozitele de deșeuri (msw) sub semnătura inginerului Dănilă Vieru. Pentru a se 

lua o decizie de instalare a unui sistem de colectare CH4  pe un depozit de deșeuri 

(msw) este necesar sa se cunoască cantitatea de CH4 format și durata de viata a 

depozitului de deșeuri (msw). Un depozit de deșeuri (msw) unde se depozitează mai 

mult de 70000 tone/an  va începe să genereze CH4 colectabil, după aproximativ 7 

ani. În USA depozitele de deșeuri (msw) sunt obligate sa realizeze instalatii de 

colectare CH4 după trecerea a 5 ani de la începutul depozitarii.  

       Durata de viată a unui depozit de deșeuri (msw) este în jur de 30-40 ani, dar sunt 

depozite care au vârsta de 50 ani și încă depozitează deșeuri (msw). Concentrația 

CH4 în gazul de depozit (LFG) variază intre 45-60 %. LFG cu concentrații mai mici 

de CH4 înjur de 20-40% trebuie ars la flacără. Concentrația  CH4 în LFG (gazul de 

depozit) de 45-60 % poate fi menținută cca 20 ani. După 20-25 ani concentrația CH4 

începe sa scadă. 

       Sistemele de colectare CH4 (sisteme verticale și sisteme orizontale) conduc la 

utilizarea CH4 pentru producția de energie electrica. Dar în Germania, Franța, 

Olanda, Suedia, CH4 (concentrații de 45-60 %) colectat  este utilizat în gospodarii 

individuale ce se afla la distanta de  maxim 7 km fata de depozitul de deșeuri. 

 

SCURTĂ DESCRIERE PROPUNERI 

 

Supunem atenției două propuneri.  

Prima se referă la depozitele de deseuri (msw) existente, autorizate cu AIM si  
constă în estimarea emisiei de metan pentru întocmirea graficelor de evoluție a 

efectului de seră (vezi ’’Problema  colectării gazului methan’’). 

 

A doua se referă la conștientizarea, atât la nivelul factorilor de decizie cât și la 

nivelul cetățeanului, în ceea ce privește un management, în condiții ecologic-

raționale, a tuturor tipurilor de deșeuri municipale solide (msw) generate pe teritoriul 

județului Constanta însoțită de  câteva propuneri concrete de acțiune.  

 

La nivel local deșeurile (msw) generate trebuie sa fie colectate și sortate. 

 

 Nu toate consiliile locale acorda atenția cuvenita colectării tuturor tipurilor de 

deșeuri generate din motive ca: 
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 drumurile comunale, nefiind asfaltate (sau cu prundiș) devin impracticabile după 

ploi sau ninsori abundente; 

 mijloacele auto de colectare  nu pătrund din motive de costuri de întreținere, 

ridicate; 

 generatorii de deșeuri nu achita taxele de colectare deșeuri (msw); 

 podurile peste ape nu sunt practicabile; 

 sistemul de sancționare contravenționala nu se practica, sau daca se practica apare 

riscul periclitării vieții celui care implementează legislația, deși sancționarea 

contravențională este o măsură ce nu poate fi înlăturată; 

 în scoli se acorda o atenție scăzută educării copiilor privind neajunsurile provocate 

de o gestiune necorespunzătoare a deșeurilor generate. Nu se cunosc deosebirile intre 

deșeu și gunoi. 

 

Ce este  de facut? 

Pasul 1 

 E necesar ca la nivelul fiecărei Primării  să se numească o persoana (cu mijloc de 

tracțiune animala sau cu tractor și remorca) care sa colecteze toate tipurile de deșeuri 

generate în gospodarii, la operatori economici, pe teritoriul comunei, să le sorteze, 

să le baloteze. Ce rămâne  în urma sortării trebuie pus în pubele și transmise la 

depozitul de deșeuri (msw) autorizat cu AIM odată la săptămâna sau la 2 săptămâni 

prin mașina de salubrizare (chemata de cabinetul primarului). Utilizarea mijloacelor 

de transport cu tracțiune animala este valabila pana la asfaltarea tuturor cailor de 

transport rutier (exemplu comuna Clinceni, judetul Ilfov, care are asfaltate toate 

străzile și ulițele).  

 

Pasul 2 

 Măcar la 2 primării (corect ar fi ca la fiecare primărie)  să existe o instalație de 

balotat deșeuri de hârtie și carton, de material plastic, de lemn și paie. Hârtia și 

cartonul pot fi balotate cu destinație operatori economici producători de hârtie și 

carton sau pot fi balotate cu destinate, ca și combustibil, la  operatori economici din 

industria cimentului, centrale electrotermice, prelucrarea răchitei și altele. Comun 

tuturor deșeurilor balotate: trebuie să staționeze sub umbrele solide, împotriva 

precipitațiilor atmosferice, ninsori, departe de surse de incendii sau inundații. 

Pasul 3 

Cu  baloții produși, trebuie organizate licitații cu participarea celor interesați. Banii 

strânși trebuie sa conducă la salarizarea celui care colectează și sortează deșeurile 

alături de salariul, modic, stabilit de CL. 

 

 Identificarea unor tipuri de deșeuri cu potențial economic 

 

Problema uleiului uzat 

 

 Deșeurile de ulei uzat sunt o mana cereasca pentru operatorii economici din industria 

cimentului  și centralele electrotermice. Sigur prima opțiune, în cazul uleiului uzat, 

este reciclarea. Uleiurile uzate pot fi folosite și la fierberea răchitei în instalații 

autorizate.  

 

Problema DEEE 
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Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi stocate pe teritoriul comunei 

pana la strângerea unor cantități vandabile, pentru care se organizează licitații. Cei 

care colectează și prelucrează astfel de deșeuri au numai de câștigat iar mediul va fi 

protejat. 

 

 Problema deșeurilor de lacuri și vopsele 

Deșeurile de lacuri și vopsele pot fi o sursa de economisire lacuri și vopsele noi, 

achiziționate. Lemnul nereciclabil este o sursa de furnizare combustibil la cei 

interesați  la  costuri mai mici decât lemnul de pădure. 

 

Problema deșeurilor din construcții și demolări 

 Deșeurile din construcții și demolări  trebuie sortate de către cel care colectează 

deșeurile. Cele cu conținut de fier beton trebuie concasate pentru sortarea fierului 

beton. Corect este ca instituția primarului sa aloce un teren pentru sortarea deșeurilor 

din construcții și demolări. Resturile de la sortare pot fi folosite pentru umplerea 

găurilor de împrumut. Cărămidă, lemnul, metalul, sticla trebuie licitate iar banii 

obținuți trebuie să constituie fonduri de salarizare pentru cei implicați. 

 

Problema nămolurilor din stații de epurare ape uzate și curățarea canalizării. 

Nămolurile generate de stațiile de epurare ape uzate (menajere, industriale sau în 

amestec), după analiza compoziției lor, din punct de vedere tipuri de poluanți, pot fi 

utilizate în agricultura, legumicultura sau depozitate la depozitul de deșeuri (msw). 

La depozitul de deșeuri ajunge și nămolul din curățarea canalizării.  Interesant este 

ca depozitul de deșeuri cat și ATM  trebuie sa dețină cantitatea de nămol (din stații 

de epurare sau de la curățarea canalizării), în tone, ajunsa în corpul depozitului de 

deșeuri (msw). 

 

Problema  colectării gazului methan(CH4) 

Pe teritoriul județului Constanta exista 4 depozite de deșeuri (msw) autorizate cu 

AIM. Pe baza informațiilor furnizate de ATM (Autoritatea Teritoriala de Mediu) în 

ce privește cantitățile de deșeuri (msw), cântărite, depozitate în anii de funcționare a 

depozitelor de deșeuri (msw) dar corelate și cu informațiile furnizate de 

administratorii depozitelor de deșeuri (se presupune, din start, ca toate intrările de 

deșeuri la depozit (msw) sunt cântărite) se va putea face calcule de estimare a emisiei 

de CH4 si se va putea întocmi graficul evoluției efectului de seră la fiecare depozit 

(msw). Graficul va da informații asupra  cantității de CH4 formate astfel ca orice 

investitor în colectarea CH4 va ști când să înceapă investiția. Dacă aglomerarea 

umană (comună, sat  sau mic oras) este la mai putin de 7 km de depozitul de deșeuri 

(msw) se va putea dirija CH4 la aceste aglomerări umane. Durata de viată a unui 

depozit de deșeuri (msw) este de minim 30 ani dar poate fi și mai mare. Metodologia 

de lucru pentru calculul cantității de CH4  emisa anual de fiecare depozit de deșeuri 

(msw) exista. Se urmărește întocmirea unei NOMOGRAME a unui depozit de 

deșeuri (msw), calcului analitic al parametrului -m- (-m- însemnă numărul de luni,  

la anul calcul, în care s-a degradat o anumita cantitate de deșeuri (msw). 

 

Problema deșeurilor de material plastic. 

 Aceste deșeuri pot fi reciclate perioade foarte mari de timp. O colectare minuțioasă 

trebuie sa conducă la obținerea de baloti de materiale plastice utilizate de operatorii 
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economici din industria cimentului sau de centralele electrotermice. Și astfel de 

deșeuri pot fi utilizate de cei care prelucrează rachita în instalații de ardere autorizate. 

La instalații de incinerare autorizate ajung și recipientii de materiale plastice în care 

au fost substanțe și chimice periculoase. În județul Constanta exista instalații de 

incinerare deșeuri periculoase, autorizate. 

  

Problema deșeurilor de sticla 

Cantitățile de sticla devenite deșeuri sunt mari și sunt greu de gestionat. Sticla plană 

poate fi reutilizată, dacă suprafața lor este intactă calitativ. Sticla sfărmată în instalații 

sigure pentru sănătate omului, poate fi utilizata la fundația drumurilor având calitatea  

că nu se tasează. 

 

Organizarea de acțiuni voluntare pentru salubrizarea cursurilor de apa, a 

parcurilor, a trupurilor de pădure. 

 

Pe termen scurt și cu implicarea școlilor și grădinițelor se pot salubriza 

suprafețe mari de teren  cu lecții de identificare a tipurilor de deșeuri și de 

sortare. Și aici intervine balotarea deșeurilor colectate și sortate, organizarea 

de licitații și remunerarea celor implicați.  

 

 

  

 

 

     
 


