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INTRODUCERE

Orice fiinţă vie, prin simpla sa existenţă produce deşeuri, sub diverse forme.
Oamenii, animalele, plantele, toate ca fiinţe vii produc deşeuri. Natura în general
produce deşeuri. Doar că natura produce cantitatea de deşeuri pe care poate să o
autoabsoarbă, permanent natura păstrează un echilibru între ce produce şi ce
consumă. Omul produce aşa de multe deşeuri încât nu le poate gestiona, iar
împreună cu natura nu le poate prelua. Din această incapacitate a omului de a
gestiona ce produce este afectată atât starea de sănătate a sa cât şi starea de
curăţenie a mediului în care trăieşte. Majoritatea deşeurilor nu sunt utile, dar unele
deşeuri sunt utile; de exemplu, prin procesul de fotosinteză bioxidul de carbon care
este un deşeu rezultat din procesul de ardere, oxidare, este absorbit de plante, care
elimină în schimb oxigen, care este « deşeu » pentru plante şi « viaţă » pentru om şi
animale. Natura ştie să recicleze deşeurile pe care ea le produce; să învăţăm de la
ea ca deşeurile produse de noi să le reciclăm. Deşeurile apar ca rezultat al activităţii
omului, iar reciclarea, tratarea şi depozitarea lor reprezintă una dintre cele mai
actuale probleme economice şi ecologice ale societăţii contemporane. Pentru că
prezenţa şi o gospodărire proastă a deşeurilor este un rău pentru o colectivitate
urbană, sunt organizaţi teroriste, respectiv mafia italiană care a pătruns în acest
domeniu şi creează probleme deosebit de grave pentru administraţia oraşelor care
nu sunt sub comanda lor, producând grave disfuncţiuni cu scopul de a arăta
populaţiei că actuala conducere care nu este subordonată mafiei nu este capabilă să
conducă şi trebuie schimbată. Astfel apare o şansă să pună la conducerea urbei un
reprezentant al lor pentru a pune mâna pe bugetul local.
Omenirea are capacitatea să rezolve problema deşeurilor în prezent.
Reducerea cantităţii de deşeuri produse se poate realiza prin metode care stau la
îndemâna factorilor de decizie şi la latitudinea omului de rând. De exemplu
industria extractivă poate folosi extragerea metalelor din nodulii metalici existenţi
în apele oceanelor, sau refolosirea metalelor vechi preluate din deşeurile metalice,
în locul exploatării zăcămintelor minerale din subsolul Terrei. După ce se
epuizează aceste două resurse de minereuri se poate trece la ceea ce se face astăzi.
Dar se ştie că cantitatea de noduli metalici existenţi în apele oceanelor este enormă
şi deşeuri metalice disponibile, de asemenea. Privind industria energetică, extracţia
combustibililor fosili din subsol este o activitate la care se poate renunţa în
totalitate, prin folosirea resurselor energetice regenerabile. Există în prezent
suficiente tehnologi moderne de captare şi conversie a energiilor regenerabile cu
eficienţă mare care pot asigura necesarul de consum de energie a populaţiei
globului. Totul este de a avea voinţa de a lua decizia politică de schimbare care să
ducă la realizarea unui mediu sănătos pentru întreaga populaţie a globului. Tot ce
înseamnă deşeuri de alte materiale, ca sticla, hârtia, materiale plastice, textile,
11

există tehnologi de reciclare bine puse la punct. Deşeurile menajere se pot recicla
prin incinerare, compostare, rezultând biocombustibili, energie termică, biogaz Prin
biomasă se înţelege masa de origine organică-biologică nefolositoare, având o
putere energetică semnificativă, care poate fi utilizată. Biomasa poate fi ciclată în
sezoane ce depind în principal de temperatură şi de prezenţa razelor solare.
Procesul de transformare a materiilor organice, sub influenţa razelor solare, în
biomasă cu valoare energetică se numeşte bioconversie.
Distingem biomasa primară, combustibil compus din materii prime
vegetale care, prin procesul de transformări lente sau rapide îşi cresc puterea
calorifică şi biomasa secundară, produs care a fost utilizat odată pentru
alimentarea umană sau animală, urmând ca prin bioconversie să se transforme în
combustibil pentru producere de energie termică. Procesul de bioconversie se
bazează pe procesul de fermentare sub acţiunea unor microorganisme selecţionate,
care provoacă o conversie enzimatică; din această transformare rezultă produşi
combustibili gazoşi, lichizi şi solizi. În general, fermentaţia are loc în lipsa aerului,
deci este o conversie enzimatică anaerobă. Deci cunoştinţe există, instalaţi şi
tehnologi, la fel, singura problemă este ca populaţia, agenţii economici şi
autorităţile locale să pună în practică legislaţia existentă şi ce este mai important să
conştientizeze că ce fac, o fac spre binele lor. În prezent s-au amplasat containere
de colectare selectivă a deşeurilor în toate zonele urbane şi rurale, aşa că nu mai
există explicaţi pentru cei ce aruncă la întâmplare deşeuri. Există o vorbă înţeleaptă
care spune « Instruirea hrăneşte spiritual, educaţia hrăneşte inima”, a lui Johann
Pestalozzi, care se potriveşte în problema gestionării deşeurilor de către oameni şi
autorităţi. Prin aceste acţiuni de reciclare şi colectare selectivă a deşeurilor, acţiuni
care trebuie să intre în instinctul oamenilor ca un comportament firesc se rezolvă şi
problema salvării mediului de la poluare, fenomen dăunător fiinţelor vii ce
vieţuiesc în natură printre deşeurile produse şi aruncate la întâmplare de oameni şi
animale. Dar inconştienţa se mută de la populaţie la cei ce colectează containerele
cu deşeuri selectate pentru că aceştia deversează conţinutul containerelor în aceiaşi
cuvă a maşinii de transport. Deocamdată cu toate că există maşini compartimentate
pentru tipuri diferite de deşeuri sau maşini care să colecteze deşeuri de un tip unic
nu există educaţie şi conştiinţă suficientă pentru respectarea unui lucru firesc.
Diferenţa este că omul este conştient că face un rău, spre deosebire de animale care
nu gândesc, nu conştientizează. Omul poate fi tras la răspundere, animalul nu. Dar
sunt animale disciplinate, mai curate şi ordonate ca mulţi oameni.
Necesitatea asigurării unei dezvoltări energetice durabile, concomitent cu
realizarea unei protecţii eficiente a mediului înconjurător a condus în ultimii 10 –
15 ani la intensificarea preocupărilor privind gestionarea raţională a deşeurilor.
S-au făcut progrese dar mai este mult de lucru în special în sensul conştientizării
comportamentului oamenilor de rând şi a liderilor. Singuri, nouă oamenilor ne
place să ne complicăm alegând să ne facem singuri rău în loc ca un comportament
firesc, normal, sănătos, să-l aplicăm în orice moment. Ne-am obişnuit să copiem
12

comportamentul celor care fac rău, pentru că sunt needucaţi şi au o răutate cultivată
în ei. Dacă avem un mediu fără deşeuri este mai prietenos şi mai plăcut să petrecem
cât mai mult timp în mijlocul lui. Este bine să constatăm şi să pronunţăm cât mai
des: „S-a schimbat ceva!”. Dar schimbarea s-a petrecut în bine! Lipsa deşeurilor
din mediul apropiat omului îi permite acestuia să-şi desfăşoare viaţa şi activitatea
într-un mediu curat, sănătos. Nivelul de sănătatea al populaţiei care îşi desfăşoară
viaţa şi activitatea într-un mediu curat, lipsit de deşeuri, este mai ridicat, decât viaţa
într-un mediu cu deşeuri. Multe deşeuri au nevoie de o perioadă foarte lungă de
timp pentru a fi asimilate de natură, sunt greu biodegradabile. De exemplu, pentru
descompunerea completă a plasticului în mediul natural, este nevoie de peste 500
de ani. Dintre efectele deranjante, negative, dăunătoare produse de deşeuri,
amintim următoarele:
• Deşeurile din echipamente electrice şi electronice contribuie la poluare,
intoxicare şi la producerea „efectului de seră”.
• Deşeurile de orice fel ocupă mult spaţiu şi au influenţe negative pe
suprafeţe mari din jurul depozitării lor care de regulă sunt în vecinătatea
comunităţilor:
• Un tub catodic al unui televizor aruncat pe sol poluează 50 de m² de sol,
timp de 30 de ani. Dacă este reciclat, din acelaşi tub catodic se pot obţine 2 kg de
plumb.
• Substanţele din frigiderele de tip vechi (care conţin CFC - cloro-fluorocarbon), distrug stratul de ozon al atmosferei terestre.
• Computerele şi telefoanele celulare conţin metale grele şi metale rare,
cum ar fi plumbul, mercurul şi cadmiul. În prezent se aruncă milioane de telefoane
zilnic.
• Tuburile catodice din monitoarele vândute pe glob în cursul anului 2002,
conţin aproximativ 10 000 de t de plumb. Expunerea corpului uman la aparate care
conţin plumb, este extrem de dăunătoare, mai ales pentru copii.
• Dacă este vopsit sau lăcuit, lemnul din mobilă, trebuie ars într-o instalaţie
de incinerare a produselor toxice pentru înlăturarea efectelor de intoxicare.
• Sistemul electronic al ceasului deşteptător conţine mercur, element toxic;
• La nivelul anului 2015 s-au reciclat 14% din cantitatea de plastic aruncată
în natură; dacă se continuă în acest ritm în 2050 cantitatea de plastic va depăşi
cantitatea de peşte existentă în oceanele planetei.
Dacă ar fi incinerate, deşeurile de echipamente electrice şi electronice anual
ar putea disponibiliza o cantitate de 36 tone de mercur şi 16 tone de cadmiu.
În prezent cam 90% din energia produsă se bazează pe arderea combustibililor fosili care produc bioxid de carbon care se elimină în atmosferă.
Capacitatea de absorbţie a naturii prin procesul de fotosinteză este limitată şi în
continuă scădere datorită tăierii masive de pădure. Se impun două măsuri imediate:
• creşterea contribuţiei altor surse de energie regenerabile la satisfacerea
nevoilor de consum a populaţiei, în detrimentul folosirii combustibililor fosili,
• reducerea tăierilor de pădure.
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Trebuie să existe un echilibru între suprafeţele împădurite şi necesarul de
masă verde care să asigure absorbţia şi prelucrarea întregii mase de bioxid de
carbon emisă în atmosferă. Deocamdată acest echilibru a fost stricat, datorită
exploatării abuzive a pădurilor şi a cantităţilor prea mari de bioxid de carbon,
scăpate în atmosferă în urma activităţilor umane. Mai este o măsură de salvare
parţială şi temporară şi anume captarea şi stocarea bioxidului de carbon. Astăzi
există tehnologii de sinteză puse la punct pentru obţinerea hidrogenului din bioxid
de carbon.
Pentru determinarea capacităţii de conversie s-a introdus „factorul de
conversie al carbonului", (CCF), ceea ce dă biocapacitatea de conversie
(absorbţie), a carbonului la hectar, se măsoară în t de bioxid de carbon, absorbite la
hectar de vegetaţia existentă la un moment dat, pe o suprafaţă de un hectar. Pentru
creşterea capacităţii de absorbţie la hectar se cultivă pământul cu iarbă pentru hrana
animalelor, sau culturi necesare hranei omului. La nivel mondial factorul de
conversie al carbonului este de 0,27 hectare pe an de conversie a unei tone de
bioxid de carbon.
Omul, permanent a avut o tendinţă de subestimare a efectelor negative ale
activităţi sale asupra naturii şi a mediului înconjurător şi o tendinţă de
supraestimare a capacităţii naturii de refacere şi de absorbţie a deşeurilor produse
de el.
Deteriorarea mediului se produce într-un grad minim dacă industria
energetică utilizează bio-gazul produs din deşeuri drept combustibil, şi într-un grad
maxim, dacă industria energetică utilizează cărbunele, drept combustibil.
Problema păstrării unui mediu curat se poate realiza dacă fiecare individ al
societăţii păstrează curăţenia acolo unde trăieşte el; astfel mediul va fi curat la
fiecare în parte. « A gândi local şi a acţiona global » este formula care poate fi de
succes, formulă care trebuie aplicată de fiecare individ şi de comunitatea umană în
ansamblu. Legislaţie avem suficientă, esenţial este ca fiecare individ să fie
conştient de acţiunile lui şi comportamentul lui faţă de mediu. Poate exista
legislaţie suficientă dacă nu există educaţie şi dorinţa de a avea un mediu curat,
este degeaba. Poate lipsi legislaţia dar dacă există educaţie şi dorinţa de a avea un
mediu curat, atunci este bine. Totul depinde de voinţa şi dorinţa individului.
Autorul,
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PREZENTAREA LUCRĂRII

Lucrarea de faţă prezintă posibilitatea folosirii utile a deşeurilor. Lucrarea de
faţă încearcă să atragă atenţia asupra importanţei reutilizării deşeurilor ca sursă de
materii prime pentru multe industrii deficitare şi mai ales pentru protecţia mediului
şi implicit asupra salvării pericolului la care sănătatea noastră a celor care produc
deşeuri şi trăim printre deşeuri, să fim cât mai puţin afectaţi. Un rol important are
reciclarea deşeurilor în industria energetică şi transporturi, domenii economice care
sunt principale contributoare la poluarea mediului.
În prologul volumului prezint o comparativă între situaţia mediului înainte
de apariţia fiinţei umane, cea care de la apariţie până în prezent a distrus constant,
continuu mediul natural şi situaţia actuală a mediului înconjurător. Capitolul
prezintă în imagini ceea ce a creat natura cu o paletă multicoloră şi forme
miraculoase şi aspectele jalnice la care a ajuns mediul după intervenţia fiinţei
umane. Numărul mijloacelor de transport din oraşe a ajuns aşa de mare încât
autoturismul a ajuns cel mai ineficient şi mai lent mod de deplasare urban. Cu un
autoturism se parcurge o distanţă între două puncte din oraşele mari aglomerate
într-un timp mai mare decât dacă s-ar folosi bicicleta pentru deplasare. Deplasarea
pe jos este mai rapidă, sigură şi lipsită de stres, făcând bine sănătăţii. Pentru a găsi
un loc de parcare în Londra un şofer petrece 106 zile în autoturism. Toate aceste
exemple privind circulaţia urbană influenţează mediul ambiant din oraşele mari.
Cantităţile de emisii poluante de mijloacele de transport din marile oraşe depăşesc
mult limitele maxime admise de norme. Se încearcă timid refacerea mediului curat
din oraşele mari prin delimitarea circulaţiei autovehiculelor în zonele centrale. Din
programele propuse se prevede pentru capitala Oslo a Norvegiei să devină primul
oraş mare curat, lipsit de emisii poluante. Deja există din 1960 oraşe în Danemarca
în care circulaţia autovehiculelor cu emisii poluante este interzisă. Transportul în
comun este asigurat de autobuze cu tracţiune electrică sau care consumă hidrogen,
combustibil nepoluant folosit în celule de combustibil. Pentru că emisiile de gaze
cu efect de seră sunt responsabile în mare măsură de deteriorarea mediului am
prezentat măsuri de reducere şi chiar stopare a lor. Am prezentat modalitatea de
folosire a resurselor regenerabile oferite gratuit de natură care pot înlocui total
folosirea combustibililor convenţionali poluanţi.
Capitolul 1 defineşte noţiunea de deşeu, reziduuri, obţinute de activităţile
omului. Sunt prezentate problemele pe care le generează deşeurilor sub aspect
social, economic şi ecologic. Prezenţa deşeurilor este un pericol pentru sănătatea
oamenilor. Cu toate că omul este principalul vinovat că produce deşeuri tot el
trebuie, este obligat să rezolve problema cu aspect negativ pe care şi-a creato lui
împotriva binelui lui, răul pe care şi l-a făcut este obligat să-l înlăture.
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Capitolul 2 face o clasificare a deşeurilor, prezintă proprietăţile şi face o
caracterizare a tipurilor deşeurilor generate de activităţile gospodăreşti individuale
şi ale colectivităţilor şi industriale ale agenţilor economici din toate domeniile. Sunt
prezentate compoziţia şi proprietăţile deşeurilor pentru a ne da seama ce elemente
putem extrage şi refolosi în scopuri utile prin reciclare. Am insistat asupra
pericolelor de deteriorare a mediului de cantitatea mare de deşeuri produsă de toate
activităţile fiinţei umane. Am arătat la ce se expune populaţia din cauza aruncării
inconştiente la întâmplare a deşeurilor.
Capitolul 3 descrie modul, utilitatea, importanţa pe care o are depozitarea
tuturor tipurilor de deşeuri. Sunt făcute clasificarea tipurilor depozitelor de deşeuri,
condiţiile de depozitare, alegerea amplasamentului depozitelor de deşeuri, operarea
care se fac în depozitele de deşeuri. Sunt prezentate modalităţi de captare şi
evacuare a gazelor care se degaje din depozitele de gunoaie, incinerarea deşeurilor
menajere, modalităţi de incinerare şi avantajele pe care le produc operaţia de
incinerare. Impermeabilizarea depozitelor este o activitate obligatorie care trebuie
efectuată la un depozit care să poată fi utilizat în condiţii optime pentru a nu
deranja comunitatea vecină şi să poată funcţiona o perioadă mai lungă de timp cu
autorizaţie de mediu valabilă emisă care respectă cerinţele impuse de norme.
Capitolul 4 prezintă problema compostării deşeurilor industriale, factorii de
care depinde procesul de compostare, tehnologii de compostare, componentele unei
staţii de compostare, amplasamente favorabile a instalaţiilor.
Capitolul 5 tratează importanţa reciclării deşeurilor. Dintre avantajele
reciclării deşeurilor am menţionat salvarea vieţii, sănătatea, natura şi mediul
înconjurător, salvează o mare cantitate de resurse de producere energie, produce
combustibili utilizaţi pentru producerea de energie. Reciclarea deşeurilor disponibilizează terenuri, sunt materie primă pentru multe produse finite. Din prelucrarea
deşeurilor se obţin îngrăşăminte care ajută la creşterea producţiei agricole. Se
prezintă metodele folosite pentru reciclare.
Capitolul 6. Deşeurile reciclate contribuie la un mediu curat şi reducerea
impactului asupra mediului. Sunt prezentate metode de reciclare folosite.
Capitolul 7 descrie instalaţii şi modalităţi de prelucrare a deşeurilor, sortarea,
arderea (incinerarea) reziduurilor menajere, gestionarea deşeurilor echipamentelor
electrice şi electronice.
Capitolul 8 prezintă gestionarea integrală a reziduurilor menajere şi scheme
de gestionare a deşeurilor – analize de alternative posibile.
Capitolul 9 descrie modurile de producere a energiei termice şi electrice prin
utilizarea deşeurilor. Sunt prezentate metode, instalaţii şi tehnologi folosite pentru
tipuri diferite de deşeuri disponibile. Sunt făcute analize privind costurile de
transport, aprovizionare, investiţii, comparaţi cu alte surse de energie. În capitol
insist asupra modalităţilor de producere a biogazului pentru că este una din
modalităţile care beneficiază de materii prime din abundenţă la noi în ţară atât în
mediu urban cât şi la sate. Totodată toate combinatele care aparţin industriei
alimentare pentru procesarea alimentelor şi a materiilor prime din care se produc
tot genul de băuturi oferă deşeuri potrivite pentru producerea biogazului. Sunt
prezentate reacţiile chimice care au loc pentru producerea combustibilului gazos.
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Sunt prezentate instalaţi artizanale, individuale de mică capacitate care satisfac
nevoile unei gospodări şi instalaţi industriale care alimentează consumatori mari de
combustibil. Se fac analize care pun în evidenţă condiţiile în care producţia de
biogaz este maximă. Se face un istoric al acestui tip de producere de biocombustibil. Se prezintă avantajele pe care le au astfel de instalaţii care rezolvă problema
gunoaielor aruncate peste tot care afectează pe termen lung sănătatea populaţiei
care trăieşte între ele. Sunt prezentate cantităţile de biogaz produse în principalele
state din Europa, care este cel mai mare producător de astfel de combustibil şi în
care reciclarea deşeurilor este în centrul preocupărilor şi atenţiei guvernelor şi a
conducerii firmelor particulare din aceste state. Este prezentată producţia de biogaz
pe toate continentele globului. Dinamica de dezvoltare până în anul 2 022 pe
continente este analizată pe larg. Sunt prezentate modul cum trebuie realizate
amestecurile de mase de materii prime de diferite tipuri pentru realizarea unei
compoziţii care va da producţie maximă de biogaz. Sunt prezentate condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească mediul în care au loc reacţiile anaerobe pentru a
obţine performanţele dorite care să satisfacă cerinţele ţăranului care va fi scutit de
acum încolo să mai cumpere butelia de aragaz pentru gătit, lemne pentru încălzit pe
timp friguros, scapă de mirosul neplăcut al dejecţiilor animaliere, scapă de
ocuparea terenului pe care s-au depozitat înainte aceste dejecţii urât mirositoare şi
neplăcute ca aspect privirii. Tot în acest capitol sunt prezentate modalităţi de
producere diferite tipuri de bio-combustibili care se obţin dintr-o diversitate mare
de materii prime care până cu ceva vreme în urmă creau probleme de colectare,
transport, depozitare, conservare, şi împiedicare a răspândirii unui miros înţepător
şi a unui focar de infecţii din microbii preluaţi, purtaţi şi răspândiţi de cânii
vagabonzi comunitari prin oraşe şi de rozătoare în canalele de canalizare ale
oraşelor. Astfel prin reciclarea deşeurilor şi desfiinţarea gropilor chiar a celor
ecologice se scapă de un mare pericol pe care îl produceau prezenţa gunoaielor
menajere şi industriale în preajma noastră, a unităţilor de învăţământ, spitale,
policlinici, unităţi sociale urbane şi comunale. Totodată se scutesc cei ce se ocupau
cu colectarea, transportul şi depozitarea gunoaielor să mai lucreze într-un mediu
toxic. Acest capitol este un ghid care doresc să fie cât mai complet şi folositor
pentru cei ce doresc să realizeze o instalaţie în propria gospodărie care să scape de
dejecţiile de la animale şi gunoiul menajer iminent produs din fiecare gospodărie.
Totodată instalaţia oferă sursa de combustibil pentru gătit şi încălzit pe timp
friguros. Tot aici sunt prezentate măsuri şi metode care duc la reducerea cantităţii
de deşeuri produse de noi şi îmbunătăţirii calităţii mediului în care trăim şi ne
desfăşurăm viaţa.
Capitolul 10 intră în analiza degradării morale a omului care face fapte rele,
om care cu o astfel de atitudine şi comportament este un rebut al societăţii umane
pretinsă dezvoltate. Câte decizi care produc acţiuni dăunătoare binelui omului,
sănătăţii sale, care distrug calitatea mediului, care sunt agresiuni ale oamenilor
împotriva semenilor, ale oamenilor împotriva valorilor culturale din patrimonial
UNESCO, nu se petrec la fiecare pas pe tot globul? Patrimonial antic de la Patra,
din Siria care face parte din patrimonial UNESCO este distrus, valorificat pe piaţa
neagră pentru a procura arme şi muniţie folosită de armata Califului Islamic nou
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declarat împotriva semenilor. Din cauza conflictelor din Siria dintre gruparea
islamică care a înfiinţat statul ISIS nerecunoscut de nici o naţiune şi regimul
dictatorial al preşedintelui Bashar au părăsit ţara peste 3,7 milioane de persoane a
căror case au fost bombardate şi dărâmate. Aceştia s-au refugiat în Turcia, Iordania
şi Liban, iar mai recent au luat drumul Europei. Europa le întoarce spatele, oferind
ajutoare derizorii care nu pot rezolva problema de fond. Criza populaţiei paşnice
este departe de a putea fi rezolvată de actualii lideri din statele europene dezvoltate.
Degradarea morală a ajuns aşa de jos încât fiinţele umane se vând ca orice marfă în
târgurile de animale din Irak, Siria, Yemen. Se vinde orice la preţ de dumping
numai cu scopul de a produce bani care sunt folosiţi pentru cumpărarea de arme,
muniţii, sisteme de distrugere a altor oameni şi a patrimoniului mondial. Turcia
este acuzată că import petrol livrat de statul ISIS la preţ de dumpig, petrol extras
din puţurile de extracţie cucerite de islamişti de la Siria şi Irak.
Capitolul 11 prezintă probleme de proiectare privind evacuarea deşeurilor
solide. Sunt expuse teme de proiectare de interes pentru evacuarea deşeurilor solide
şi calculul acumulării medii anuale a reziduurilor solide. În funcţie de valorile
calculate se dimensionează infrastructura necesară executării evacuării, depozitării
şi transportului deşeurilor solide la locul de depozitare sau reciclare. Cu toate că
este pe cale de dispariţie sau desfiinţare ale sistemului indicaţiile pe care le dau
sunt utile având în vedere că în România sistemul actual centralizat de colectare,
transport, depozitare a deşeurilor mai durează cel puţin până în 2026. Cu toate că
s-a dovedit ineficient, costisitor, dăunător sănătăţii sistemul se menţine din cauza
conservatorismului autorităţilor centrale şi locale introducerii sistemelor moderne
de reciclare a deşeurilor.
Cartea se adresează publicului larg care doreşte să se informeze despre
existenţa unor tipuri de energii create de om care pot fi utilizate folositor de om şi
dacă nu sunt folosite fac mult rău atât omului cât şi mediului în care trăieşte. Omul
nu trebuie să vadă numai partea rea a deşeurilor, care distruge, trebuie să vadă cum
poate fi îmblânzit acest rău necesar produs chiar de el. Preocupările de descoperire
de noi tipuri de tehnologi de utilizare şi extracţie a ceea ce este bun în deşeuri care
nu au repercursiuni negative ulterioare după exploatare şi utilizare trebuie să fie o
preocupare continuă.
Am prezentat în carte o parte din consecinţele deosebit de grave pe care le
produc în prezent neutilizarea deşeurilor. Cu toate că au atâtea dezavantaje,
omenirea continuă să le producă şi să nu le recicleze pe scară foarte mare. Daunele
au aspecte de manifestare dublă: unul că deteriorează mediul unde sunt depozitate
şi al doilea că prin neglijenţa de a le lăsa nefolosite, poluează alte medii în care
locuiesc vieţi omeneşti afectându-le grav starea de sănătate.
Cartea este un semnal de alarmă de stopare a atitudinii neglijenţei faţă de
deşeuri. Spre sfârşitul prezentării cărţii am atras atenţia asupra unor fenomene care
se petrec zi de zi în multe zone de pe glob din cauza cărora multe milioane de
oameni nu duc o viaţă normală din cauza lipsei de preocupare faţă de asigurarea
condiţiilor minime de trai. Cu toate că unii fac risipă de resurse în scopuri care
dăunează vieţii, nu există încă suficientă convingere din partea factorilor decidenţi
şi a celor care conduc destinele lumii, de a lua măsurile radicale ce se impun pentru
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ca mulţi oameni să nu mai sufere din cauza lipsei condiţiilor minime pentru
desfăşurarea unei vieţi normale. Am indicat câteva măsuri obligatoriu de urmat,
dacă vrem să mai trăim pe acest pământ, ţinând cont de faptul că milioane de
oameni din diferite zone ale globului nu trăiesc, ci se chinuie, cel puţin din lipsa
unui comportament care să acopere un minimum de condiţii decente de trai. Dar
consider că drumul parcurs în trecut şi cel actual, urmat de statele dezvoltate, este
total greşit. Ca atare trebuie să încercăm, şi sigur să reuşim, să avem propria
strategie, mai ales că dispunem de resurse suficiente pentru un comportament curat
şi fără urmări negative pe termen imediat şi lung. Ca atare decizia ne aparţine nouă,
fiecăruia individual şi tuturor. Să dăm dovada unei maturităţi intelectuale suficiente
de a nu ne mai face singuri rău! Hai să utilizăm deşeurile care ne fac nouă şi
mediului cât mai puţin rău şi cât mai mult bine, atât cât să fim mulţumiţi noi toţi!
Nu trebuie să apară o lege ca un fumător să nu mai arunce mucul de ţigară fumată
pe jos cu neglijenţă, indiferenţă, şi indolenţă. Nu trebuie să vină o persoană din
administraţie, jandarmerie sau poliţie să atragă atenţia ca un ambalaj de la covrig
să-l arunce consumatorul pe jos cu indolenţă, indiferenţă. Fiecare individ trebuie să
se comporte corect faţă de el şi de semenul său de lângă. Indiferenţa de mediu este
a tuturor şi a fiecărui individ în parte. Nu trebuie să aşteptăm să facă alţi bine ce am
făcut noi rău. Nu trebuie să aşteptăm ca o forţă divină extraterestră să vină să ne
facă curăţenie şi ordine pe care noi am stricato. Trebuie măcar la acest nivel minim
de educaţie şi conştiinţă să ajungem şi să acţionăm ca atare. Un înţelept Tibetan,
Dalai Lama a spus despre atentatele care sunt produse de musulmani: „trebuie ca
noi oamenii să conştientizăm că producem răul, deci tot noi trebuie să-l reparăm”.
Acest mesaj nu este auzit de cine trebuie; dacă condiţiile vor deveni insuportabile
va fi prea târziu, s-ar putea ca totul să fie distrus şi să nu se mai poate repara.
Această carte este destinată în principal ONG-urilor de mediu, parlamentarilor, studenţilor, cadrelor didactice, funcţionarilor publici din administraţia
locală şi judeţeană şi ziariştilor interesaţi de problemele reciclării deşeurilor cu
consecinţele care le produc asupra sănătăţii colectivităţilor umane, şi nu în ultimul
rând publicului larg care trebuie să cunoască ce, cum şi cât consumă viza-vi de ce
şi cât aruncă. Totodată cartea vrea să atragă atenţia asupra degradării morale a
liderilor politici aflaţi la putere, care conduc spre o direcţie greşită destinul
popoarelor. Toţi liderii politici şi religioşi se întrec în discursuri pompoase, unul
mai convingător ca altul, dar măsuri concrete care să îmbunătăţească situaţia nu se
iau. Din păcate se merge din rău în mai rău. Soluţiile propuse se dovedeşte că nu
schimbă situaţia în mai bine. Nimeni nu investeşte acolo unde este nevoie cât
trebuie; tot ce se investeşte este de formă, nu schimbă fondul problemelor care
creează situaţiile de crize. Un simplu transfer de utilizare a resurselor energetice
produse din deşeuri şi/sau căldura pământului ar elibera fonduri financiare şi
resurse umane enorme care ar putea fi disponibilizate şi utilizate mult mai eficient
pentru bunăstarea celor care părăsesc locurile în care nu mai sunt condiţii minime
de trai din cauza conflictelor armate susţinute tot de cei care o duc bine. Abordarea
subiectelor tratate în lucrare este un compromis între una strict ştiinţifică şi una de
popularizare, nefiind deci destinată publicului larg în general şi nici experţilor, ci
celor care, fără a fi specialişti în problemă, au un nivel de instruire peste medie şi
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interesul de a aprofunda şi înţelege problematica atât de complexă a deşeurilor
produse voluntar sau involuntar, dar necesare traiului.
Noutatea acestei lucrări. Cartea face în primul rând o comparaţie între cum
arăta mediul natural înainte de apariţia comunităţii umane pe pământ şi cum arată
mediul natural, pământul, atmosfera terestră, astăzi. Sunt prezentate modul cum
omul a distrus într-un interval deosebit de scurt ceea ce natura a creat în 4 miliarde
de ani. Imaginile prezentate sunt un semnal de alarmă asupra obligativităţii
schimbării comportamentului omului şi colectivităţilor de oameni faţă de natură. Să
se înţeleagă în al doisprezecelea ceas că violenţele şi creşterea frecvenţei
fenomenelor meteorologice se datorează comportamentului brutal al omului faţă de
mediu. De asemenea se atrage atenţia că activitatea omului în industria energetică
şi transporturi sunt principalii factori ai creşterii temperaturii globale şi a emisiilor
de gaze cu efect de seră. Fiecare individ în locul său de activitate şi trai trebuie să
fie conştient şi convins să-şi ia măsurile singur de a trăi curat în deplină prietenie
cu mediul şi să nu afecteze mediul vecinului. Toate reglementările elaborate la
nivel central, naţional şi internaţional sunt modalităţi de încălcare a lor. Sunt
prezentate soluţii de remediere a situaţiei grave în care se află omenirea.
Prezentarea soluţiilor le-am făcut la nivel regional de 5 judeţe şi la nivel naţional.
Sigur că propunerea poate fi extinsă la nivel global. Singura condiţie care duce la
rezolvarea situaţiei de criză umanitară şi dezastru ecologic este ca să existe voinţă
politică. Pe cale de consecinţă este obligatoriu ca să dispară amestecul politicului în
probleme de mediu. Lucrarea prezintă consecinţele grave care le au asupra poluării
mediului şi sănătăţii populaţiei producerea de deşeuri în cantităţi aşa de mari.
Neglijenţa, risipa, nepăsarea, consecinţele societăţii de consum, sunt numai câteva
cauze ale producerii cantităţilor astronomice de deşeuri de către colectivităţile
umane din statele dezvoltate. Se atrage atenţia că dezvoltarea economico-socială
are repercursiuni negative dacă tendinţele extremiste care apar firesc nu sunt
controlate şi stopate la timp.
Autorul a încercat să abordeze în carte subiectele transdisciplinar şi
multidisciplinar pentru că subiectele tratate sunt de o mare complexitate şi implică
analize din mai multe discipline simultan. Pentru că pe plan principal am urmărit
producerea de energie utilă şi curăţirea mediului de deşeuri produse de om a trebuit
să combin cunoştinţe de mediu, fizică, biologie, chimie, pentru o abordare cât mai
completă a problemelor tratate.
Sper ca prezenta carte să fie o lectură interesantă, informativă şi utilă unor
categorii cât mai largi de cititori şi să contribuie la o mai bună înţelegere, protecţie
şi gestionare a factorului esenţial, vital de mediu. Orice sugestie primită din parte
viitorilor cititori care poate duce la completarea sau eventual la corectarea
informaţiilor prezentate este bine venită, autorul mulţumind pe această cale
anticipat.
Autorul,
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