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The industrial progress of the last decades made such as the waste 
resulting from production and after consuming of products to be more and 
more various and in much bigger quantities; this generate the necessity of a 
rigorously management of waste accumulation. Solid waste from urban area 
are stored on casual platforms, nearby towns, in a simple manner, without 
any control methods of soil, surface and underground waters pollution and 
without any prevent measures of possible environmental risks. 

Beside domestic waste in this accumulation areas are accepted, at law 
limit, industrial waste, mixture that can conduct to the creation of highly 
toxic substances which increase the environmental risks. The domestic and 
industrial waste dumps influence environment’s aspect by seriously 
degradation of landscape and of soil structure. In Dâmboviţa County, 
although don’t exist treatment installations for urban waste, in county area 
operate authorized economic agents that collect plastics, paper and metal 
waste from population.  

Keywords:ecologic degradation, compaction, production decrease  

Activitatea umană şi interacţiunea acesteia cu mediul înconjurător este 
evidenţiată, în principal, prin cantitatea şi compoziţia deşeurilor. Situaţia deşeurilor 
reflectă în mod direct nivelul de trai al populaţiei, producţia economică, dar şi 
nivelul de cultură şi aprecierea faţă de mediu. Gestionarea ineficientă a deşeurilor, 
a energiei şi materiilor prime duce la consumuri mai ridicate şi totodată un impact 
mai aspru asupra mediului. Deşeurile menajere şi cele industriale prezintă un risc 
crescut şi pentru sănătatea populaţiei, datorită conţinutului în substanţe toxice 
(pesticide, solvenţi, uleiuri uzate) şi în metale grele care ajung prin aer, apă şi sol în 
produsele consumate. 

Progresul industrial a făcut ca deşeurile rezultate în urma procesului de 
producţie şi după consumul produselor să aibă un conţinut tot mai variat şi în 
cantităţi însemnate. Astfel, deşeurile au ajuns una dintre problemele cele mai 
importante privind protecţia mediului la nivel naţional. În judeţul Dâmboviţa, 
situaţia este şi mai acută deoarece depozitarea deşeurilor municipale şi industriale 
se face într-un mod necontrolat, fără o colectare selectivă. Ca rezultat al depozitării 
deşeurilor pe amenajări care nu protejează mediul şi al exploatării deficitare, 
deşeurile municipale reprezintă un obiectiv cu impact şi risc de mediu şi pentru 
sănătatea populaţiei. 
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Tendinţele europene actuale, concretizate în legislaţia în vigoare, se referă la 
o gestionare a deşeurilor bazată pe reutilizare de către unităţile economice, tratare 
şi reciclare pentru reducerea gradului de toxicitate, incinerare pentru reducerea 
volumului şi eliminare, iar depozitarea reprezintă o ultimă soluţie. Totuşi, mai 
trebuie luat în calcul faptul că, fiecare dintre aceste metode de gestionare a 
deşeurilor prezintă un potenţial risc de mediu prin eliberarea de poluanţi. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Deşeurile menajere şi cele din activităţi economice similare, rezultate în zona 

urbană sunt colectate de agenţi economici autorizaţi şi depozitate în apropierea fiecărui 
oraş, în gropile de gunoi. În prezent, în judeţul Dâmboviţa, colectarea se face în 
amestec, utilizarea fracţiilor reciclabile din aceste deşeuri fiind minimă, iar depozitarea 
se face într-o manieră simplă, fără măsuri de control asupra poluării factorilor de mediu. 
În zonele rurale, nu există un sistem de colectare organizat, depozitarea făcându-se la 
voia întâmplării, direct în natură.  

Deşeurile, prin provenienţa lor se împart în două 
categorii: 

 deşeuri municipale şi din mediul rural; 
 deşeuri de producţie (inerte sau 

periculoase). 
Deşeurile menajere au, în general, următoarea 

compoziţie:16% hârtie şi cartoane, 5% metale, 6% 
sticlă, 39% resturi alimentare, 6% textile, 11% material 
plastic şi 17% alte componente (ceramică, baterii, 
anvelope, uleiuri) [2]. 

Deşeurile de producţie la nivelul judeţului 
Dâmboviţa, provin din următoarele ramuri economice: 
exploatarea minieră şi a carierelor, tratarea fizică şi chimică a minereurilor, agricultură 
şi procesarea produselor agricole, prelucrarea lemnului, industria textilă, procese 
chimice organice şi anorganice, procese termice, tratarea chimică a suprafeţelor şi 
acoperirea metalelor, epurarea apelor uzate şi extracţia petrolului [10].  

Conform prevederilor OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, agenţii economici 
generatori de deşeuri sunt responsabili pentru gestionarea deşeurilor pe care le 
generează şi suportă costurile gestionării acestora. 

În judeţul Dâmboviţa, la nivelul anului 2006 au fost generate 447,323 mii tone 
deşeuri industriale nepericuloase [8]. În ceea ce priveşte deşeurile periculoase, 
reprezentate de baterii şi acumulatori uzaţi, uleiuri, şlam cu conţinut de ţiţei şi şlam 
galvanic, amestec de acizi, solvenţi şi deşeuri organice, a fost generată o cantitate de 
26,867 mii tone [8] care au fost eliminate prin valorificare, producătorii având 
responsabilitatea gestionării lor. 

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, 
tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operaţii şi 
monitorizarea depozitelor de deşeuri după închiderea lor [10].  

Obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor sunt: [10] 
 reducerea generării deşeurilor prin adoptarea unor tehnologii curate cu 

consum redus, şi a unor tehnologii care utilizează componente reziduale; 
 dezvoltarea unor tehnologii de eliminare a substanţelor periculoase din 

deşeurile destinate valorificării; 

Figura 1 Muntele de gunoi 
municipal din localitatea 

Aninoasa 
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 valorificarea materială şi energetică a deşeurilor, cu transformarea acestora în 
materii prime, sau utilizarea deşeurilor ca sursă de energie; 

 ca ultimă soluţie, depozitarea pe amplasamente care să reducă la minim 
impactul asupra factorilor de mediu. 

La nivelul judeţului Dâmboviţa, nu există instalaţii de tratare a deşeurilor 
municipale, însă unii agenţi autorizaţi colectează deşeuri de masă plastică, hârtie, 
carton şi metal de la persoanele fizice. În cursul anului 2006, au fost strânse în vederea 
valorificării următoarele cantităţi de deşeuri: hârtie/carton – 2283 tone, masă plastică – 
2445 tone (din care 1950 tone PET) şi metale – 3500 tone (din care 16 tone ambalaje 
aluminiu) [8]. Deşeurile metalice feroase au fost reciclate în anul 2006 de SC Mechel 
SA, care a reintrodus în procesul de producţie 463648 tone fier vechi [8]. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Cantităţile de deşeuri din comerţ, industrie şi instituţii sunt direct corelate cu 
numărul de locuitori, cu dezvoltarea economică şi veniturile populaţiei. Raportând 
cantitatea de deşeuri menajere generată în anul 2007 la numărul de locuitori s-a 
obţinut o cantitate de deşeuri de aproximativ 300 kg/loc/an [8]. 

În zona urbană şi în unele localităţi rurale, colectarea deşeurilor se face în 
mod controlat prin agenţi de salubritate autorizaţi (SC Prescom SA şi Primăria 
Târgovişte – Direcţia Servicii Comunale). Deşeurile municipale din judeţ sunt 
colectate neselectiv, transportate şi depozitate la gropile de gunoi aferente fiecărei 
localităţi într-un mod necorespunzător, generând astfel un impact negativ asupra 
factorilor de mediu şi facilitând înmulţirea şi diseminarea agenţilor patogeni. Din 
acest motiv, conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, 
toate depozitele existente în judeţ trebuie să sisteze depozitarea deşeurilor 
municipale la data de 31.12.2008.  

Principalele forme de impact asupra mediului 
determinate de depozitele de deşeuri sunt reprezentate 
de modificări ale peisajului, poluarea apelor de suprafaţă 
şi subterane, precum şi a solului prin modificarea 
fertilităţii şi capacităţii bioproductive. De asemenea, 
aceste depozite constituie adevărate focare de infecţie, 
fiind umblate de şobolani, ciori şi câini vagabonzi (fig 
1), care poartă viruşii spre localităţile apropiate. 
Scurgerile de pe versanţii depozitului de deşeuri al 
municipiului Târgovişte, aflat în apropierea unui canal 
de irigaţii face ca substanţele organice şi suspensiile 
antrenate să polueze apa destinată irigării culturilor 

agricole (fig 2).  
Materia biodegradabilă din deşeurile municipale ale judeţului Dâmboviţa 

reprezintă un procent ridicat (47,63% în anul 2006 [10]), însă este colectată în 
amestec cu celelalte deşeuri, astfel că nu mai poate fi utilizată drept compost în 
agricultură, şi în acelaşi timp limitând valorificarea deşeurilor de hârtie, carton, 
sticlă, materiale plastice etc. 

Figura 2 Canal de irigaţii 
în imediata apropiere a 
depozitului de deşeuri 
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Figura 3 Cantitatea procentuală de deşeuri generate 
în prima parte a anului 2008

Deşeuri municipale 81,66%

Materiale plastice 1,9%

Hârtie/carton 5,08%

Uleiuri uzate 0,07%

Acumulatori auto 0,31%

Anvelope uzate 2,36%

Deşeuri lemnoase 8,49%

Deşeuri medicale 0,08%

Activitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor în primele cinci luni ale 
acestui an (tab 1) evidenţiază compoziţia deşeurilor municipale.  

Tabelul 1 
Situaţia lunară a deşeurilor generate în judeţul Dâmboviţa, anul 2008 [D] 

Denumirea 
deşeurilor 

Cantitate deşeuri (tone) 
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai 

C V C V C V C V C V 
Deşeuri  
municipale 12464 0 12911 0 7423 0 15149 0 13900 0 

Materiale 
plastice 178 238 338 334 313 328 354 231 290 300 

Hârtie/carton 1073 618 599 752 685 825 735 624 761 770 
Uleiuri uzate 2 6 23 13 10 7 5 15 13 22 
Acumulatori 
auto 33 49 43 34 64 68 51 54 45 51 

Anvelope 
uzate 0 0 386 0 346 341 379 392 672 895 

Deşeuri 
lemnoase 934 1467 1038 1199 706 2328 3009 1063 741 719 

Deşeuri 
medicale 11 0 13 0 12 0 13 0 13 0 

Legendă: C – deşeuri colectate; V – deşeuri vcalorificate 

Se observă o valoare ridicată a 
deşeurilor în prima lună a anului, 
după febra cumpărăturilor pentru 
sărbătorile de iarnă, dar şi în lunile 
aprilie şi mai, în perioada sărbătorilor 
pascale, şi odată cu venirea 
primăverii, când se curăţă spaţiile 
verzi, parcurile şi grădinile. Tot în 
lunile de primăvară se constată o 
creştere a cantităţii de anvelope uzate, 
când locuitorii înstăriţi înlocuiesc 
cauciucurile de iarnă cu cele de vară, şi a deşeurilor lemnoase deoarece vremea se 
încălzeşte şi sunt reluate construcţiile şi renovările. Diferenţele dintre cantităţile 
colectate şi cele valorificate apar deoarece fluxul de recuperare a acestor deşeuri nu 
poate fi coordonat perfect cu cel al generării lor, unele cantităţi de deşeuri fiind 

depozitate temporar, pentru a intra în fluxul de 
producţie câteva luni mai târziu. 

În prezent, la depozitul de deşeuri 
municipale de la Aninoasa se construieşte o 
nouă celulă cu o capacitate de 300 000 mc, 
impermeabilă, de ciment. Totuşi, factorii de 
mediu nu sunt pe deplin protejaţi de acţiunea 
deşeurilor: patul impermeabil ajunge până pe 
malul canalului (fig 2) şi nu există o 
compartimentare (fig 4), astfel încât depozitul să 
fie utilizat pe celule, cu capacitate mai mică, 
care să fie acoperite la intervale de 1-2 ani cu 

 
Figura 4 Depozit pentru deşeurile 

municipale dat în folosinţă la 
începutul anului 2009 
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Figura 5 Procentul de deşeuri industriale

SE Doiceşti
SC Mechel SA
Carpatcement Fieni
Alţi agenţi economici

Figura 6 Depozitele de cenuşă 
SE Doiceşti 

 
Figura 7 Haldă decopertată de 

cenuşă  

materiale inerte.  
Situaţia procentuală a 

generării de deşeuri industriale de 
către agenţii economici este 
următoarea: 34,6% cenuşa generată 
de SE Doiceşti, 11,8% steril de 
decopertare generat de 
Carpatcement Holding SA, iar 27% 
ţunder generat de SC Mechel SA 
Târgovişte. Restul de 15% este 
reprezentat de deşeuri metalice 
feroase generate de alţi agenţi 
economici din judeţ [10]. (fig 5)  

Industria energetică a judeţului Dâmboviţa este reprezentată de 
termocentrala Doiceşti şi de microcentralele Dobreşti şi Scropoasa, însă, prima este 
de departe cel mai mare poluator din această ramură. Termocentrala de la Doiceşti 
este un mare consumator de cărbune (739,9 mii 
tone/an), dar şi alţi combustibili: petrol 18,6 mii 
tone/an şi gaze naturale 7,9 milioane m3 [7]. În 
urma activităţii sale, termocentrala produce un 
volum de ape uzate evacuate anual de 3,728 mil. 
m3/an [8] care se deversează în râul Ialomiţa şi 
conţin suspensii, săruri dizolvate, CBO5, fosfor 
total, substanţe organice, cloruri, sulfaţi, azot, fier 
şi mangan [8]. Cenuşa de vatră, rezultată în urma 
activităţilor termocentralei este depozitată pe 
amplasamentul propriu. (fig 6) 

Depozitul de zgură şi cenuşă aparţinând SE Doiceşti, din cauza amplasării 
sale, pe malul Ialomiţei, poate afecta toţi factorii de mediu din zonă: 

 particulele de zgură şi cenuşă sunt antrenate de 
curenţii de aer, poluând aerul pe zone întinse (1-1,5 
km) [8] (fig7); 
 malurile râului sunt gata să se surpe, provocând o 
gravă poluare a apei de suprafaţă şi subterane; 
 există riscul pierderii stabilităţii muntelui de 
cenuşă, aceasta împrăştiindu-se pe suprafeţe foarte 
mari, afectând inclusiv locuinţele din apropiere. 

SC Mechel SA Târgovişte este cel mai 
reprezentativ agent economic al industriei 

metalurgice, este unicul producător din România de oţeluri speciale pentru 
rulmenţi, scule şi pentru industria electrotehnică, însă şi un mare poluator. Produce  
anual un volum de ape uzate de 10,137 mil m3, pe care îl deversează în Ialomiţa, cu 
un conţinut mare de substanţe poluatoare: suspensii, săruri dizolvate, substanţe 
organice, cloruri, sulfaţi, crom, fier nichel fluor, plumb şi produs petrolier [8]. 
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Figura 8 Depozite de zgură şi ţunder 
SC Mechel SA 

Zgura şi ţunderul rezultate din activităţile 
metalurgice ale SC Mechel, depozitate până de 
curând pe depozite proprii, sunt preluate de către 
SC AMSI România SRL, Bucureşti, care 
valorifică prin tratare mecanică, depozitele de 
zgură.   

 

 

CONCLUZII 

Principalele probleme legate de gestiunea deşeurilor sunt reprezentate de 
următoarele aspecte: 

 depozitarea pe teren descoperit a deşeurilor municipale şi rurale; 
 depozitele sunt amplasate adesea în zone cu risc de mediu (lângă ape, 

locuinţe, zone de agrement); 
 depozitele de deşeuri nu sunt amenajate corespunzător, conducând la 

poluarea factorilor de mediu; 
 depozitele actuale nu se operează corespunzător: nu sunt compartimentate 

pe celule, nu se compactează, nu se acoperă cu materiale inerte, drumurile de 
acces nu sunt întreţinute, mijloacele de transport nu sunt spălate la ieşire şi nu 
sunt împrejmuite. 

 colectarea neselectivă a deşeurilor de la populaţie. 
În cele trei zone analizate, depozitul de deşeuri Aninoasa, haldele de cenuşă 

SE Doiceşti şi haldele de zgură SC Mechel SA, sunt necesare lucrări de refacere a 
mediului de amenajare şi stabilizare a depozitului, de acoperire cu sol fertil şi 
însămânţate cu specii de plante cu rădăcini puternice, fertilizare. De asemenea, o 
lucrare foarte importantă este stabilizarea malurilor Ialomiţei, în cazul haldelor de 
la Doiceşti, astfel încât să se evite riscul de a se prăbuşi întregul munte de cenuşă în 
albia râului. 
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