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REZUMAT 

Depozitarea deşeurilor solide pe o rampă de gunoi este una dintre metodele tradiţionale de eliminare finală a reziduurilor nepericuloase şi 

ea rămâne în continuare o practică comună celor mai multe ţări ale lumii. Un depozit de deşeuri proiectat şi exploatat corespunzător 

poate reprezenta o metoda igienică şi relativ ieftină de eliminare a deşeurilor solide într-un mod care minimizează impactul lor asupra 

mediului înconjurător. În caz contrar, depozitele de deşeuri proiectate şi exploatate impropriu pot crea un impact advers mediului, prin 

acţiunea vântului, atragerea viermilor şi generarea de reacţii chimice în deşeuri care produc scurgeri periculoase în sol şi în apele de 

suprafaţă. De asemenea, nu trebuie neglijată apariţia gazului de deşeuri (compus, în mare parte, din metan şi dioxid de carbon) în 

urma proceselor anaerobe ale deşeurilor organice. De aceea, în contextul dezvoltării durabile, eliminarea finală a deşeurilor trebuie 

făcută cu respectarea cerinţelor şi măsurilor operaţionale şi tehnice pentru depozitarea deşeurilor impuse de Acquis-ul Comunitar, în 

scopul prevenirii sau  reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului (apa de suprafaţă, apa subterană, sol şi aer) şi 

asupra sănătăţii populaţiei, generate de depozitarea deşeurilor, pe toata durata de viata a unui depozit. în acest fel, este  introdus 

conceptul de depozit ecologic, adică acel depozit care respecta tehnicile de proiectare, construire, exploatare, monitorizare, închiderea 

şi urmărirea post-închidere, la nivelul cerinţelor europene. în lucrare este prezentat Depozitul ecologic de deşeuri de la Mofleni, care 

este funcţional şi este destinat depozitarii deşeurilor menajere şi industriale de pe raza Municipiului Craiova. Este un depozit suprateran 

controlat  (adică un depozit “conform”) pentru deşeuri nepericuloase şi a fost proiectat şi construit cu materiale geosintetice. Pentru a 

asigura durabilitatea depozitului (definita în raport cu solicitările mecanice, chimice, fizice şi hidraulice), sistemele de etanşare-drenaj 

ale rampei de deşeuri de la Mofleni au fost realizate în sistem multibarieră, prin asocierea mai multor straturi din materiale 

geosintetice diferite. Astfel, stratul natural de impermeabilizare a fost completat cu un strat polimeric format din geomembrană (din 

polietilena de înalta densitate), geotextile şi straturi de drenare (la care s-au utilizat geocompozite de drenaj). Referitor la exploatarea 

depozitului de deşeuri, în lucrare sunt prezentate atât metode şi echipamente de compactare a deşeurilor (in vederea creşterii densităţii 

şi stabilităţii terenului) şi de acoperire a deşeurilor, cat şi date statistice ale evoluţiei în ultimii trei ani a cantităţii şi compoziţiei 

deşeurilor solide în Municipiul Craiova. 

 

ABSTRACT 

Disposing of waste in a landfill is one of the most traditional method of waste disposal, and it remains a common practice in most 

countries. Historically, landfills were often established in disused quarries, mining voids or borrow pits. A properly-designed and well-

http://en.wikipedia.org/wiki/Quarry
http://en.wikipedia.org/wiki/Mining
http://en.wikipedia.org/wiki/Borrow_pit
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managed landfill can be a hygienic and relatively inexpensive method of disposing of waste materials in a way that minimises their 

impact on the local environment. Older, poorly-designed or poorly-managed landfills can create a number of adverse environmental 

impacts such as wind-blown litter, attraction of vermin, and generation of leachate where result of rain percolating through the waste 

and reacting with the products of decomposition, chemicals and other materials in the waste to produce the leachate which can pollute 

groundwater and surface water. Another byproduct of landfills is landfill gas (mostly composed of methane and carbon dioxide), which 

is produced as organic waste breaks down anaerobically. This gas can create odor problems, kill surface vegetation, and is a 

greenhouse gas. Design characteristics of a modern landfill include methods to contain leachate, such as clay or plastic lining material. 

In the paper it is described the construction and the operation of the waste landfill of Mofleni – Craiova, which is a modern landfill, 

designed and realized with Geosynthetic Clay Liners. ISO/CEN's provisional definition of a GCL is: "A factory assembled structure of 

geosynthetic materials and low hydraulic conductivity clay materials (e.g. bentonite), in the form of a sheet, used in contact with soil 

and/or other materials in geotechnical and civil engineering applications." The geosyntetics materials used in the construction of landfill 

Mofleni – Craiova constist in geotextiles, geomembranes and bentonides. Concerning the landfill operation, in the paper have been 

presented the methods and equipments to compact the disposed vaste to increase its density and stabilise the new landform, and 

covered top revent attracting vermin and reduce the amount of wind-blown litter. In the paper it is also made an analysis of the 

evolution of the waste quantities and composition which have been disposed in the last three years in the landfill of Mofleni Craiova. 

 

Cuvinte cheie: depozitarea deşeurilor, deşeuri nepericuloase, sistem multibarieră 

Keywords: waste disposal, undangerous waste, multi-barier system  

 

1. CE ESTE UN DEPOZIT ECOLOGIC 

O structură generală pentru gestionarea tehnologiilor 

de tratare a deşeurilor presupune elaborarea, dezvoltarea şi 

evaluarea alternativelor de atingere a obiectivelor din 

prisma resurselor necesare de colectare şi a posibilităţilor 

practice oferite de condiţiile tehnologice de tratare, 

valorificare şi depozitare a acestora. Analiza unor astfel de 

structuri este determinată de: condiţiile de generarea a 

deşeurilor, condiţiile de colectare (in amestec sau separat), 

de condiţiile de sortare, tartare respectiv valorificare şi de 

condiţiile de eliminare (depozitare). 

Principalele măsuri din domeniul tehnologiilor de 

tratare deşeurilor se referă la: reducerea impactului asupra 

mediului produs de depozitele de deşeuri menajere 

neamenajate; înfiinţarea rampelor de transfer, repartizate 

funcţie de necesităţile care rezultă din distribuţiile 

teritoriale; dezvoltarea  sistemelor de colectare selectivă 

a deşeurilor, cu precădere a celor din mediul rural  

(generalizarea în gospodăriile particulare a unui sistem de 

colectare selectivă a deşeurilor reciclabile); funcţionare în 

regim parametrii de maximă siguranţă a instalaţiilor de 

neutralizare a deşeurilor periculoase (incineratoare de 

deşeuri periculoase); extinderea sistemului de colectare a 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice; realiza-

rea staţiilor de compostare a deşeurilor biodegradabile; 

realizarea de depozite ecologice pentru deşeurile muni-

cipale; reabilitarea sistemului existent de colectare şi 

transport deşeuri; gestionare durabilă a deşeurilor menajere 

(colectarea, selectarea, transportul şi închiderea depozitelor 

de deşeuri menajere necontrolate). 

Principalele obiective ale utilizării tehnologiilor de 

tratare a deşeurilor sunt: minimizarea generării deşeurilor 

prin promovarea şi aplicarea principiului prevenirii şi mi-

nimizării la producător respectiv consumator; exploatarea 

tuturor posibilităţilor de natură tehnică şi economică 

privind valorificarea deşeurilor prin: (dezvoltarea pieţei 

pentru materii prime secundare şi promovarea utilizării 

produselor obţinute din materiale reciclabile; realiza-

rea/impunerea unui raport invers între generarea de 

deşeuri, creşterea economică şi reducerea globală a 

volumului de deşeuri); implementarea sistemelor de 

colectare separată a deşeurilor prin: separarea fluxurilor de 

deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile 

menajere; creşterea  coeficientului de colectare selectivă; 

reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate 

prin: separarea deşeurilor biodegradabile din deşeurile 

municipale colectate; realizarea staţiilor de compost în 

vederea valorificării deşeurilor biodegradabile; construirea 

unor staţii de tratare biomecanică; implementarea siste-

mului de colectare a deşeurilor voluminoase; creşterea 

eficienţei tratării şi eliminării  nămolurilor provenite de la 

staţiile de epurare prin: prevenirea eliminării necontrolate 

pe sol şi în apele de suprafaţă a nămolurilor; utilizarea 

nămolului în agricultură ca fertilizant sau amendament 

agricol în cazul în care se respectă condiţiile legale; 

utilizarea nămolurilor pentru reabilitarea terenurilor de-

gradate şi acoperirea depozitelor existente; coincinerarea 

nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare; reduce-

rea cantităţii de anvelope uzate prin recuperarea pentru 

valorificare, reciclare sau valorificare termoenergetică; 

gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

prin: colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice prin organizarea unor centre de colectare la 

nivel local;  reutilizarea, reciclarea şi valorificarea deşe-

urilor de echipamente electrice şi electronice; creşterea 

gradului de conştientizare a publicului privind impactul 

depozitării deşeurilor asupra sănătăţii şi mediului prin 

conştientizarea asupra consecinţelor practicilor necores-

punzătoare de depozitare a deşeurilor şi conştientizarea 

asupra bunelor practici de depozitare. 

Depozitul de deşeuri poate fi orice amplasament destinat 

pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol 

sau în subteran [3]. 

În contextul dezvoltării durabile, eliminarea finală a 

deşeurilor trebuie făcută cu respectarea cerinţelor şi măsuri-

lor operaţionale şi tehnice pentru depozitarea deşeurilor 

impuse de Acquis-ul Comunitar, în scopul prevenirii sau  

http://en.wikipedia.org/wiki/Litter
http://en.wikipedia.org/wiki/Vermin
http://en.wikipedia.org/wiki/Leachate
http://en.wikipedia.org/wiki/Pollution
http://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater
http://en.wikipedia.org/wiki/Landfill_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Methane
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Anaerobic_digestion
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
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reducerii cat de mult posibil a efectelor negative asupra 

mediului (apa de suprafaţa, apa subterană, sol şi aer) şi 

asupra sănătăţii populaţiei, generate de depozitarea deşe-

urilor, pe toata durata de viata a unui depozit [9]. în acest 

fel, se introduce conceptul de depozit ecologic, ca fiind 

acel depozit care respectă tehnicile de proiectare, con-

strucţie, exploatare, monitorizare, închidere şi urmărire 

post-închidere, la nivelul cerinţelor europene. 

Prin urmare, depozitarea deşeurilor în România trebuie 

făcută conform Normativului tehnic din 26/11/2004 (MO 

nr.86 bis din 26/01/2005) şi HG nr.349/2005  (MO nr.349 

din 10/05/2005, prevederi care se adresează tuturor 

factorilor implicaţi în activităţile de depozitare a deşeurilor 

[11]: 

► administraţia publica centrala, regionala şi locala; 

► autorităţile de protecţia mediului la nivel central, 

regional şi local; 

► proiectanţi şi constructori de depozite de deşeuri; 

► operatori şi proprietari de depozite de deşeuri. 

Tehnica utilizata (tehnologia şi modul de operare) tre-

buie sa fie acceptabila atât din punct de vedere economic, 

cât şi al protecţiei mediului. 

In funcţie de tipurile de deşeuri care sunt acceptate, 

depozitele de deşeuri pot fi; 

► depozite pentru deşeuri periculoase (clasa a); 

► depozite pentru deşeuri nepericuloase (clasa b); 

► depozite pentru deşeuri inerte (clasa c). 

Proiectarea unui depozit de deşeuri se face în funcţie 

de: cantitatea şi natura deşeurilor ce urmează a fi de-

pozitate; tehnologiile de tratare a deşeurilor înainte de 

depozitare; caracteristicile amplasamentului, atât în raport 

cu eficienta economică, cât şi ţinând seama de eficienta 

ecologică; posibilităţile de reabilitare şi utilizare ulterioară 

a terenului. 

Construirea unui depozit de deşeuri tine seama de 

instalaţiile şi echipamentele fixe  pe care trebuie (obliga-

toriu) să le aibă în componenţă respectivul depozit: 

► poarta de acces şi sistemul de pază şi supraveghere; 

► echipamentul de cântărire şi de recepţie pentru 

cantităţi mici de deşeuri; 

► drumuri interioare; 

► zone pentru depozitarea deşeurilor; 

► instalaţii pentru tratarea levigatului, pentru colecta-

rea şi evacuarea gazului de depozit; 

►ateliere şi spatii de parcare pentru utilaje; 

► birouri administrative. 

Referitor la zonele pentru depozitarea deşeurilor,  

amenajarea iniţială a acestora cuprinde: 

► impermeabilizarea bazei şi a marginilor depozitului; 

► realizarea sistemului de drenare şi evacuare a le-

vigatului. 

Alegerea sistemului de impermeabilizare se face ţinând 

seama de natura deşeurilor ce urmează a fi depozitate, 

condiţiile hidrogeologice şi natura suprafeţei amplasa-

mentului, solicitările ce pot apărea în timpul exploatării, 

natura şi caracteristicile materialului utilizat. Sistemul de 

impermeabilizare trebuie să asigure etanşeitatea întregului 

depozit şi să ofere: stabilitate chimică şi termică faţă de 

deşeurile depozitate şi în raport cu solul de dedesubt, 

rezistenţă mecanică la eforturile care apar în timpul 

construcţiei şi exploatării; rezistenţă la fenomenele 

meteorologice; stabilitate dimensională la variaţiile de 

temperatură; rezistentă la îmbătrânire, elasticitate şi 

rezistenţă la rupere. Pentru îndeplinirea acestor cerinţe, 

stratul natural de impermeabilizare al sistemului  unui 

depozit ecologic se completează cu un strat polimeri realizat 

cu materiale geosintetice. Pentru o analiză a structura unui 

sistem de impermeabilizare a depozitului ecologic, se 

impune cunoaşterea materialelor geosintetice şi care poate 

fi rolul lor în construcţia depozitelor ecologice de deşeuri. 

Pentru faza de închidere şi monitoring post-închidere, 

proiectul trebuie să definească: cota finala de depozitare; 

modul de realizare a acoperirii finale – materiale şi 

caracteristici tehnice ale acestora, inclusiv modul de eva-

cuare a gazului de depozit; auto-monitorizarea emisiilor şi 

controlul calităţii factorilor de mediu în zona de influenta 

a depozitului; masuri de siguranţa pentru prevenirea 

incendiilor şi a exploziilor, inclusiv planul de intervenţie 

în caz de accidente sau avarii; date privind posibilităţile de 

reabilitare şi utilizare ulterioara a terenului. 

2.  DE CE GEOSINTETICELE 

Noţiunea de geosintetice denumeşte materiale de 

construcţii produse din mase plastice şi utilizate de circa 

50 de ani în ingineria geotehnica din întreaga lume [4]. 

Materialele geosintetice sunt produse cu structura plană 

realizate din materiale polimerice şi care sunt utilizate 

împreună cu pământurile, rocile sau alte materiale în do-

meniul construcţiilor [7]. Evoluţia materialelor geosintetice 

pe plan internaţional a fost una spectaculoasă, astfel că în 

ultimii ani tehnologiile având la bază astfel de materiale 

au avut o dezvoltare impetuoasă iar domeniile de aplicare 

s-au extins continuu. 

Materialele geosintetice pot îndeplini una sau mai 

multe funcţii: filtrarea, drenarea, etanşarea, protecţia, sepa-

rarea, armarea, controlul antierozional şi funcţia de 

container [11]. Geotextilele sunt ţesături permeabile re-

alizate din fibre sau fire textile sintetice sau naturale. 

Polimerii utilizaţi sunt polipropilena, poliesterul, polietile-

na şi poliamida sub forma de fibre sau fire (monofilament, 

multifilament etc.). Geotextilele pot fi: ţesute, neţesute, 

tricoturi, consolidate prin întreţesere sau termosudare. 

Sunt utilizate în special pentru funcţiile hidraulice (filtrare, 

drenare), dar şi pentru separare, armare, protecţie şi 

containere. În construcţia unui depozit ecologic de deşeuri, 

geotextilele pot fi utilizate ca filtre, ca drene, cu rol de 

protecţie (pentru protejarea geomembranelor sau a altor 

materiale contra perforării statice sau dinamice), ca 
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separator  între deşeurile depozitate şi sistemul de etanşare – 

drenaj, ca elemente de armare în cazul depozitări de 

deşeuri fundate pe terenuri slabe. 

Geomembranele sunt folii sintetice cu permeabilitate 

foarte redusa, alcătuite din materiale polimerice. Sunt 

realizate în general sub forma de folii polimerice continue, 

dar pot fi obţinute şi prin impregnarea geotextilelor cu 

elastomeri sau bitum. Principalii polimeri utilizaţi sunt 

policlorura de vinil (PVC) şi diferitele tipuri de poli-

etilene, din care cea mai utilizată este polietilena de înalta 

densitate (HDPE) În aplicaţii de tipul depozitelor de 

deşeuri sunt folosite aproape exclusiv geomembrane 

HDPE de 2 mm grosime. Pot fi netede, rugoase (pentru 

îmbunătăţirea stabilităţii pe pante), cu „crampoane” (pentru 

impermeabilizarea structurilor din beton), prevăzute cu 

îmbinări speciale de tipul celor de la palplanşe (pentru 

realizarea de ecrane verticale), cu strat de acoperire de 

culoare albă pentru reflectarea radiaţiilor solare etc. 

Geomembranele au ca principală funcţie impermeabili-

zarea unor construcţii sau parţi ale acestora, fiind utilizate 

şi la construcţia depozitelor de deşeuri menajere sau 

industriale 

Geogrilele sunt reţele polimerice regulate cu ochiuri 

suficient de mari (1-10 cm) pentru a permite pătrunderea 

materialelor granulare. Sunt realizate în general din 

polietilenă (de înaltă densitate) sau polipropilenă, dar şi 

din poliamidă, poliester sau, mai recent, din poliamide 

aromatice (aramid) sau polivinilalcool. Pot fi: biaxiale 

(bietirate), monoaxiale (monoetirate), cu noduri integrate 

(asigură continuitatea în dreptul nodurilor), ţesute, lipite 

etc. în construcţia unui depozit ecologic, geogrilele sunt 

utilizate la ranforsarea masivelor de pământ, având funcţia 

de armare. 

Georeţelele sunt produse cu structura plana deschisa, 

sub forma de reţea, formate din nervuri ce se intersectează 

sub diverse unghiuri. Sunt în general realizate din poli-

etilenă şi au ca funcţie principală drenajul lichidelor şi 

gazelor. Sunt utilizate de regula împreuna cu un geotextil, 

geomembrană sau alt material care să prevină pătrunderea 

particulelor de pământ în interiorul reţelei. Se pot include 

în aceasta categorie şi produsele polimerice utilizate ca 

protecţie antierozională şi care se pot prezenta sub diverse 

forme. Cu funcţie de drenaj, georeţelele se utilizează sin-

gure sau în asociaţie cu alte materiale geosintetice (geo-

textile de obicei) pentru terenurile de fundare (de exemplu 

pământuri sensibile la îngheţ) sau la construcţia unui 

depozit de deşeuri. Se recomanda asocierea cu un geotextil 

sau o geomembrană pentru a împiedica pătrunderea 

pământului în deschiderile reţelei. 

Geocompozitele sunt combinaţii de materiale, din care 

cel puţin un material este geosintetic: geotextile - georeţe-

le, geotextile - geomembrane, geomembrane - geogrile, 

geotextile - geogrile, geocompozite bentonitice, ameste-

curi pământ – fibre sintetice. Pot fi utilizate cu funcţii din 

cele mai diverse: drenaj, filtrare, etanşare, armare etc. 

Principalele tipuri de geocompozite sunt asociaţii de: 

geosintetice - bentonita (geocompozite bentonitice, cu 

funcţie de etanşare), geotextile – georeţele (pentru funcţii 

de filtrare, separare şi drenaj), geotextile – geomembrane, 

geomembrane – geogrile, etc. 

 Astăzi se folosesc aproximativ 600-700 materiale 

geosintetice diferite şi se întrebuinţează anual, pe glob, 

câteva sute de milioane de metri pătraţi de astfel de 

materiale. Folosirea geosinteticelor la lucrările de 

construcţii prezintă numeroase avantaje, unele cu caracter 

general, altele legate de aplicaţia specifica pentru care sunt 

utilizate [1]. 

În primul rând, ca orice material fabricat în mod 

controlat, un geosintetic prezintă avantajele omogenităţii 

proprietăţilor pe toata suprafaţa şi disponibilităţii pe 

orice amplasament. 

Alt avantaj al geosinteticelor este reprezentat de faptul 

ca punerea în opera este facila, materialele fiind livrate în 

rulouri care sunt apoi derulate, manual sau mecanizat, 

timpul de execuţie fiind în cele mai multe cazuri mult 

redus fata de soluţiile clasice. 

De asemenea, trebuie remarcat ca în cazul geosinte-

ticelor cu funcţie de armare se obţine o îmbunătăţire 

considerabilă a proprietăţilor mecanice ale pământului, 

ceea ce permite realizarea de structuri altfel imposibile 

(structuri de sprijin verticale sau apropiate de verticala, 

pante abrupte, fundarea pe terenuri foarte compresibile 

etc.). 

Materialele cu funcţie drenantă sau filtrantă s-au impus 

prin uşurinţa cu care este realizat un sistem de drenaj, 

fără a fi nevoie de aport de material granular sortat. 

Geomembranele şi geocompozitele bentonitice au 

revoluţionat modul de realizare a sistemelor de etanşare 

la depozitele de deşeuri (dar nu numai), prin calităţile 

excepţionale de impermeabilizare, prin reducerea drastica 

a timpului de execuţie fata de soluţia clasica cu argila, 

fiind în prezent impuse de toate legislaţiile naţionale şi 

internaţionale din domeniul mediului. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. Explicativă privind realizarea unui depozit ecologic  pentru deşeuri. 
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Materialele geosintetice reprezintă ceea ce în limba 

engleza este exprimat prin sintagma „engineering mate-

rials”, materiale care înglobează cercetări avansate, de top, 

care de multe ori sunt livrate „la pachet” cu tehnologii 

special dezvoltate („integrated solutions”). 

În ceea ce priveşte preţul de cost, la prima vedere, 

avantajele acestor noi tehnologii şi produse ascund costuri 

ridicate, dar la o analiza mai atenta, care sa ia în 

considerare beneficiile financiare ale reducerii timpilor de 

execuţie, instalare etc., ale transportului de materiale 

minerale de la distante uneori apreciabile, ale siguranţei, 

rezulta reduceri de cost evidente. 

3. STUDIU DE CAZ. DEPOZITUL ECOLOGIC 

DE DEŞEURI MOFLENI – CRAIOVA 

3.1. Construcţia depozitului 

Depozitul ecologic de deşeuri de la Mofleni este 

funcţional din anul 2005 şi este destinat depozitarii 

deşeurilor menajere şi industriale de pe raza Municipiului 

Craiova. Este un depozit suprateran controlat  (adică un 

depozit „conform”) pentru deşeuri nepericuloase şi a fost 

proiectat şi construit pentru o capacitate de 4500000 mc 

deşeuri. Suprafaţa totala a depozitului este de 49,38 ha, iar 

durata de funcţionare este estimata la 40 ani. Primul 

compartiment al acestui depozit a fost  construit pe o 

suprafaţa de 1,3 ha, conform legislaţiei naţionale în 

vigoare, fiind alcătuit din: 

– sistemul de etanşare-drenaj de baza, care are rolul 

complex de a asigura o etanşare suficienta fata de levigatul 

produs în interiorul masei de deşeuri, de a-l drena şi de a-l 

colecta. Sistemul de etanşare-drenaj de baza a fost realizat 

deasupra barierei geologice existente pe amplasament, 

care are un grad redus de permeabilitate. 

– corpul depozitului, care este constituit din masa de 

deşeuri depozitate. 

– sistemul de etanşare-drenaj de suprafaţa, care 

reprezintă o bariera fizica intre exterior şi deşeurile 

depozitate, îndeplinind următoarele funcţii: reducerea 

infiltraţiilor apelor de precipitaţii către corpul depozitului, 

minimizarea emanaţiilor de gaze toxice produse în 

interiorul depozitului, colectarea lor, integrarea în peisaj a 

amplasamentului după închidere. 

Pentru a asigura durabilitatea depozitului (definită în 

raport cu solicitările mecanice, chimice, fizice şi hidra-

ulice), sistemele de etanşare-drenaj ale rampei de deşeuri 

de la Mofleni au fost realizate în sistem multibarieră, prin 

asocierea mai multor straturi din materiale diferite. Astfel, 

stratul natural de impermeabilizare a fost completat cu un 

strat polimeric format din geomembrană (polietilenă de 

înaltă densitate), geotextile şi straturi de drenare (la care  

s-au utilizat geocompozite de drenaj), conform figurii 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Schema sistemului de impermeabilizare  

a unui depozit de deşeuri 
 

Materialele geosintetice utilizate la realizarea sistemelor 
de etanşare-drenaj de baza şi de suprafaţa îndeplinesc 
exigentele funcţionale, constructive şi de durabilitate 
impuse de legislaţia în vigoare. 

Sistemul de drenare şi evacuare a levigatului este 
format dintr-un strat de pietriş şi un sistem de drenuri 
absorbante şi colectoare, iar caracteristicile sistemului 
(panta şi distanta dintre conducte) au fost stabilite de 
proiectant ţinând seama atât de relief, cat şi de regimul 
precipitaţiilor şi tipul deşeurilor depozitate. Levigatul ajunge 
astfel la instalaţiile de tratare, care au fost proiectate şi 
construite ţinând seama de caracteristicile calitative şi 
cantitative ale acestuia.  Tehnicile de tratare a levigatului 
aplicate la Rampa ecologica Mofleni includ procedee fizico-
chimice: coagulare-floculare, flotaţie-precipitare, ultrafiltrare. 
în urma tratării în aceste instalaţii, sunt îndepărtaţi compuşii 
toxici, sulfurile, materiile solide în suspensie, iar levigatul 
este caracterizat de valori ale indicatorilor în limite 
admisibile pentru evacuarea în sistemul de canalizare. 

Sistemul de închidere trebuie sa realizeze o izolare a 
masei deşeurilor faţă de apele pluviale iar în cazul 
deşeurilor biodegradabile, sa asigure o umiditate optimă în 
interiorul masei de deşeuri, care sa favorizeze descom-
punerea materiei organice. În raport cu gazul de depozit, 
sistemul de acoperire trebuie să asigure prevenirea 
pătrunderii aerului în masa de deşeuri şi evacuarea contro-
lată a gazului de fermentare printr-un sistem de conducte 
şi puţuri, modul de evacuare a gazului de depozit depinde 
de condiţiile specifice fiecărui depozit şi de scopul urmărit 
(arderea controlata a gazului sau utilizarea acestuia). 

Închiderea depozitului de deşeuri este o problemă 
importantă, fiind reglementată (MO 344/708/2005) şi se 
poate realiza conform figurii 3. 

 

 

 
Fig. 3. Schema sistemului de acoperire a unui depozit de deşeuri. 
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Fig. 5. Eplicativă nivelare şi compactare. 

 

3.2. Tehnici de exploatare 

Depozitul ecologic de deşeuri de la Mofleni – Craiova 
este gestionat de firma particulara S.C. ECOLOGICA 
SUD. La aceasta rampa  sunt aduse deşeuri menajere şi 
industriale nepericuloase de pe raza municipiului Craiova. 
Cantităţile anuale medii de deşeuri depozitate, înregistrate 
de operatorul depozitului pe perioada de timp ianuarie 
2005- aprilie 2007 sunt prezentate în tabelul 1 şi fig. 4. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Evoluţie deşeuri 
colectate. 

 
 
 
 
 

Tabelul 1. Evoluţia cantităţii de deşeuri depozitate  

anual la Rampa Ecologica Mofleni – Craiova 

Anul Cantitate deşeuri [tone] 

2005 44165 

2006 68985 

Ianuarie-aprilie 2007 27240 

Total 130390 

 

Referitor la modul de exploatare al depozitului, opera-
torul rampei de deşeuri respecta specificaţiile autorizaţiei 
de mediu. Astfel, metoda de depozitare aplicata este 
depozitarea prin înaintarea frontului de lucru, adică 
deşeurile sunt descărcate, împrăştiate şi compactate pe o 
suprafaţa înclinata, care se deplasează pe măsura depozi-
tarii. Dintre avantajele metodei în raport cu metoda 
depozitării pe suprafaţă se pot aminti: acoperirea zilnica se 
realizează uşor; deşeurile uşoare nu sunt expuse antrenării 
de către vânt; pot fi realizate înălţimi mai mari, dar este 
mai dificila depozitarea deşeurilor voluminoase. 

Descărcarea deşeurilor este condiţionată de: restricţio-
narea numărului de vehicule în zona de descărcare; 
necesitatea ca lucrătorii din zona de descărcare sa poarte 
uniforme de protecţie; interdicţia de foc deschis şi a fuma în 
zona de descărcare; parcurgerea de proceduri specifice în 
cazul vehiculelor supra-încărcate care pot deveni instabile 
atunci când părţi componente ale lor se pun în mişcare. 

Deşeurile descărcate vor fi imediat nivelate şi compacta-
te ca în  figura 5, aceasta tehnologie oferind avantajele: 

asigură posibilitatea depozitarii unei cantităţi mai mari de 
deşeuri în unitatea de volum; reduce impactul determinat de 
împrăştierea gunoaielor pe diferite suprafeţe, proliferarea 
insectelor, a animalelor,  păsărilor şi apariţia incendiilor; 
minimizează fenomenele de tasare pe termen scurt. 

Compactarea deşeurilor se realizează în vederea 
reducerii volumului deşeurilor, în special pentru transportul 
acestora sau pentru stocare. Prin compactare se reduc, 
astfel, costurile de transport şi dimensiunile spaţiului de 
depozitare necesar. În funcţie de tipurile de deşeuri prelu-
crate au fost dezvoltate diferite echipamente de compactare a 
acestora. Pentru deşeurile de ambalaje din plastic se recoman-
dă tamburele cu ţepi, care perforează deşeurile de ambalaje 
din plastic şi uşurează compactarea lor ca în figura 6. 

 
 
 
 

Fig. 6. Compactoare cu  ţepi. 
 
 
 
 

Deşeurile sunt împrăştiate omogen pe toata suprafaţa 
celulei de depozitare şi apoi sunt compactate. 
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