
       SCHIMBĂRILE CLIMATICE-CAUZE 
 

ALTE SURSE CARE CONDUC LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

• Depozite de deșeuri 

Deșeurile nu numai că poluează aerul, apa subterană și solul. Ele eliberează în atmosferă CO2 

și gaz metan, care contribuie la schimbările climatice. Cantitatea de deșeuri generate în UE 

este în creștere, ajungând în prezent la circa 3 miliarde de tone pe an. La nivelul UE, doar 40 

% din deșeurile menajere sunt reutilizate sau reciclate în prezent. 

Urbanizarea și ritmul cotidian al vieții noastre au dus în ultimii ani la intensificarea unor 

obiceiuri prin care mulți dintre noi producem din ce în ce mai multe deșeuri sau emisii 

poluante. Conștientizarea acestor efecte și schimbarea stilului de viață sunt esențiale pentru a 

reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător. 

Depozitele de deșeuri sunt locuri special amenajate pentru stocarea deșeurilor nereciclabile. 

Un depozit este definit ca orice loc pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol 

sau în subteran. 

 Proiectarea corectă a unui depozit de deșeuri se realizează în funcție de o serie de factori 

precum: 

• cantitatea și natura deșeurilor ce urmează să fie depozitate 

• caracteristicile amplasamentului 

• posibilitatea de reabilitare și utilizare ulterioară a terenului 

Depozitele de deșeuri sunt împărțite în trei categorii: 

• depozite de deșeuri pentru deșeuri periculoase; 

• depozite de deșeuri pentru deșeuri nepericuloase; și 

• depozite de deșeuri pentru deșeuri inerte (deșeuri care nu se descompun sau ard, 

precum pietrișul, pietrele și nisipul). 

• Scurgerile de metan 

Metanul, reprezentând cea mai mare cauză a schimbărilor climatice după dioxidul de carbon 

(CO2), este principala componentă a gazelor naturale și de peste 80 de ori mai puternic decât 

CO2 în primii 20 ani de existență în aer. Scurgerile de metan din sectorul energetic din UE 

sunt o problemă mai mare față de cat se credea. Romania a fost identificată printre țările care 

au cele mai mari scurgeri de metan la nivelul UE. 

“Dacă vrem să limităm creșterea temperaturii globale la 1, 5 grade Celsius, trebuie să oprim 

aceste scurgeri” , a spus James Turitto de la CATF ( Clean Air Task Force ) 

• Gestionarea apelor uzate 

Apa este un element esențial pentru societatea noastră și pentru sănătatea noastră. Râurile, 

lacurile și apele de coastă curate sunt importante pentru mediul de afaceri și pentru activitățile 

de recreere, contribuind în același timp la crearea unei identități a zonelor în care locuim. 

Dacă nu sunt tratate în mod corespunzător, apele reziduale pot avea efecte foarte dăunătoare 

asupra calității apei. Aceste efecte variază de creșterea locală a mortalității peștilor, la 



probleme generalizate, precum răspândirea algelor care amenință ecosisteme întregi din 

cauza utilizării excesive a îngrășămintelor de către agricultori. 

Din perspectiva resurselor naturale, aşezările umane pot fi privite ca factori de transformare a 

resurselor valoroase precum apa şi hrana în nutrienţi şi materii organice, amestecate în apă, 

sau aşa cum este mai bine cunoscut ca ape uzate/menajere şi excremente. Aproape toate 

oraşele din ţările în curs de dezvoltare descarcă apele uzate fără o tratare prealabilă. Este 

estimat că 90% din zonele urbane din întreaga lume nu au o sanitaţie prosperă. În oraşele 

moderne descărcările de ape uzate creează mici râuri înainte sa ajungă în mare sau alţi 

receptori. Aceste ape uzate netratate duc la poluare şi ameninţări majore pentru sănătate în 

aval, în apele de suprafaţă şi pentru viaţa acvatică. Reutilizarea necontrolată şi directă a 

apelor uzate este comună. Deseori, populaţia săracă din zonele urbane şi rurale se bazează pe 

aceste resurse pentru întreţinerea lor. Această practică va pune sub risc sănătatea lor, 

sănătatea consumatorilor şi mediul ca un întreg. În unele cazuri, aceste „râuri” de ape uzate 

sunt tratate cu scopul de a proteja mediul de poluare. Numai în câteva cazuri, totuşi, 

conceptul de gospodărire a resurselor a fost implementat pentru planificare şi proiectare când 

se tratează ape uzate municipale şi industriale. 

Legea apelor din România definește apele uzate ca fiind ape provenind din activități casnice, 

sociale sau economice, conținând substanțe poluante sau reziduuri care-i alterează 

caracteristicile fizice, chimice și bacteriologice inițiale, precum și ape de ploaie ce curg pe 

terenuri poluate. 

Apele reziduale cuprind apele uzate și apele reziduale managere, precum și apele reziduale 

industriale. Dacă nu sunt bine tratate și epurate, aceste ape poluează mările și râurile, ceea ce 

are consecințe dăunătoare inevitabile pentru faună și floră, precum și pentru propria noastă 

sănătate. 

Obiectivul Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale este de a stabili 

standarde și de a defini principii și metode de bază pentru tratarea apelor reziduale. 

Principalele elemente ale directivei sunt următoarele:  

- statele membre trebuie să asigure colectarea și tratarea apelor reziduale pentru toate satele și 

orașele cu o populație de cel puțin 2 000 de persoane;  

- sunt stabilite principii pentru conceperea, construirea și întreținerea sistemelor de colectare 

și a stațiilor de epurare; 

- stațiile de epurare a apelor reziduale trebuie să respecte standarde minime în operațiunile 

efectuate, inclusiv standarde de mediu pentru tratarea apelor. 

Chiar și după tratare, apele reziduale pot ajunge în zone considerate sensibile pentru mediu 

sau pentru sănătate sau pot afecta un număr mai mare de persoane (peste 10 000). În acest 

caz, trebuie să se aplice un tratament mai riguros și să se respectate standarde mai înalte. 

• Gazele fluorurate 

Gazele fluorurate cu efect de seră sunt o familie de gaze fluorurate generate de activitățile 

umane utilizate în numeroase aplicații industriale. Gazele fluorurate au un efect puternic de 

încălzire globală (de până la 23 de mii de ori mai mare decât dioxidul de carbon, CO2). 

   Dacă noi am fost cauza, tot noi putem fi soluţia. Tehnologiile necesare există deja. 



  “Pământul nu este doar mediul nostru. Pământul este Mama noastră.” ( Dalai Lama) 

                                                             Și nu uita: 

                          Natura nu are nevoie de oameni. Oamenii au nevoie de natură. 
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