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In the present article there are going to be exposed some aspects about waste 
management area in Romania, such as: actual stage, investments priorities on waste 
categories, development of waste management systems using knowledge bases, the 
benefits of using knowledge based expert systems in the area of waste. 

Abstract 

 
 

estionarea deşeurilor a dobândit un caracter distinct, atât la nivel 
global, cât şi la nivel european şi naţional în condiţiile 
diminuării accentuate a resurselor naturale şi a deteriorării 

rapide a calităţii apei, aerului şi solului. 
 G

Conservarea resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor reprezintă una din 
cele patru arii prioritare ce definesc direcţiile de acţiune ale politicii de mediu a 
Uniunii Europene din cadrul Programului de Acţiune pentru Mediu pentru perioada 
2002-2012–„Viitorul nostru, alegerea noastră”.[14] 

Evoluţia politicii de mediu şi schimbările înregistrate de-a lungul timpului  
sunt reflectate nu numai de obiectivele şi priorităţile acesteia, ci şi de numărul 
instrumentelor sale de implementare. Se poate menţiona dezvoltarea a trei tipuri de 
instrumente: legislative, tehnice şi economico-financiare. 

Instrumentele legislative – creează cadrul legal al politicii de protecţie a 
mediului şi sunt reprezentate de legislaţia existentă în acest domeniu. 
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Instrumentele tehnice asigură respectarea standardelor de calitate privind 
mediul ambiant şi utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT). 

Instrumentele financiare sunt reprezentate de programele care finanţează 
acţiuni legate de protecţia mediului. 

Politicile Uniunii Europene din domeniul deşeurilor [15] evidenţiază 
importanţa unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor. În acest sens s-au 
dezvoltat o serie de măsuri axate pe:  

 prevenirea generării de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia; 
 coordonarea, reglementarea şi organizarea activităţilor de tratare, 

recuperare, reciclare şi valorificare a deşeurilor; 
 depozitarea finală sigură a deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea 

recuperării. 
 
Astfel, cerinţele Uniunii Europene în domeniul gestiunii deşeurilor vizează 

reducerea cantităţii de deşeuri , depozitate definitiv , după cum urmează [15]: 
 reducerea cantităţii de deşeuri cu 20%  până în 2010; 
 reducerea cantităţii de deşeuri cu 50% până în 2050; 
 reducerea cantităţii de deşeuri periculoase  cu 20% până în 2010; 
 reducerea cantităţii de deşeuri periculoase cu 50% până în 2020. 

 
La 12 iulie 2007, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional 

pentru România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), denumit „Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu” (POSM).[13] 

Acest program include şase axe prioritare şi anume: extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, dezvoltarea sistemelor integrate de 
gestiune a deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, reducerea poluării 
şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea 
sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în 
localităţile identificate ca fiind cele mai afectate de poluare, implementarea 
sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, implementarea 
infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse 
la risc, asistenţa tehnică.[13] 
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Dezvoltarea sistemelor integrate de gestiune a deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric reprezintă  axa prioritară 2. 

Această axă prioritară abordează aspecte de mediu de pe teritoriul 
României precum: poluarea apei, solului, aerului, provocată de depozitarea 
neadecvată a deşeurilor. 

Obiectivele se referă la: 
 creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază de 

colectarea deşeurilor municipale; 
 reducerea cantităţii de deşeuri depozitate; 
 creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate; 
 înfiinţarea unor structuri eficiente de gestiune a deşeurilor; 
 reducerea numărului de situri contaminate istoric. 

 
România a obţinut perioade de tranziţie pentru sectorul gestionării 

deşeurilor în cazul: 
 ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje (Directiva nr.94/62/EC, 

modificată de directiva 2004/12/CE); 
 depozitării deşeurilor (Directiva nr.99/31/EC);   
 incinerării deşeurilor (Directiva Consiliului nr.2000/76/EC); 
 deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (Directiva 

Parlamentului European şi a Consiliului 2002/96/CE, amendată de 
Directiva 2003/108/CE) importului, exportului şi tranzitului de deşeuri 
(Regulamentul  259/93/CE). 

 
În vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România priorităţile 

pentru investiţii pe categorii de deşeuri sunt: 
Deşeuri de ambalaje: 

 amplasarea de puncte de colectare separată; 
 dezvoltarea sistemului de transport a deşeurilor colectate selectiv; 
 includerea în fluxul deşeurilor de ambalaje a staţiilor de sortare; 
 consolidarea şi extinderea capacităţilor de reciclare şi dezvoltare a 

industriei de reciclare, ce contribuie la reducerea semnificativă a 
cantităţilor de materii prime consumate. 
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Deşeuri municipale: 
 Staţii de transfer pentru deşeuri municipale. 
 Depozite zonale de deşeuri municipale (clasa “b”).  
 50 de depozite nepericuloase (clasa «b») cu o capacitate medie de 

100000 t/an (suprafaţa medie de 10 ha) – 18 depozite au fost 
construite.  

 15 depozite nepericuloase (clasa «b») cu o capacitate medie de  
50000 t/an (suprafaţa medie de 5 ha), pentru aşezările izolate şi cu 
dificultăţi de transport, care vor asigura şi capacitatea necesară de 
depozitare pentru deşeurile de producţie nepericuloase. 

 
Deşeuri biodegradabile: 

 Proiecte pilot de compostare/tratare mecano-biologică. 
 Realizarea de staţii-demonstrative de compostare/tratare mecano-

biologică. 
 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice: 
 Centre de colectare separată. 
 Centre de reciclare şi recuperare a materialelor utile. 

 
Deşeuri din construcţii şi din demolări: 

 Staţii/centre de sortare / procesare – procesarea deşeurilor prin 
tehnologii de zdrobire, clasificare şi/sau sortare. 

 
Nămoluri rezultate din tratarea apelor uzate orăşeneşti: 

 Instalaţii de eliminare a nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate 
orăşeneşti care nu îndeplinesc condiţiile de utilizare în agricultură. 

 Instalaţii de tratare biomasă. 
 

Vehicule scoase din uz: 
 Facilităţi pentru depoluarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din 

uz, conforme cu cerinţele Uniunii Europene.  
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Deşeuri medicale: 
 Instalaţii de sterilizare termică ca treaptă de pretratare. 
 Infrastructura necesară în unităţile medicale pentru colectarea separată 

a deşeurilor periculoase şi nepericuloase. 
 

Din examinarea punctelor forte şi slabe în domeniul gestionării deşeurilor 
în România a rezultat stadiul actual care este ilustrat în figura 1 şi care se 
caracterizează prin existenţa [10]: 

 unui sistem ineficient de gestionare a deşeurilor atât din punct de 
vedere economic, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului;  

 cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem 
integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere 
ecologic şi economic.  

 
Din cauza activităţilor economice intensive din trecut, dublate de o 

nerespectare a legislaţiei de mediu, România are în prezent un număr mare de situri 
contaminate, ce produc un nivel crescut de emisii în atmosferă şi apă, care conduc 
la o degradare excesivă a solului şi a peisajului în multe cazuri. Cea mai frecventă 
metodă de eliminare a deşeurilor o reprezintă depozitarea. Colectarea selectivă este 
realizată doar în anumite centre - pilot şi multe din materialele reciclabile sunt 
pierdute prin depozitare. Doar o mică parte din acestea sunt folosite ca materie 
primă secundară şi sunt reciclate.[10] 

Planurile de gestionare a deşeurilor au un rol cheie în dezvoltarea unei 
gestiunii adecvate a deşeurilor, constituie un punct de plecare pentru stabilirea 
cerinţelor financiare pentru operarea schemelor de colectare, tratare, reciclare şi 
eliminare a deşeurilor. 
 
           
.  
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În România, există cadrul necesar 
pentru dezvoltarea şi implementarea 
unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor , eficient din punct de 
vedere ecologic şi economic 

Existenţa unui sistem ineficient de 
gestionare a deşeurilor  atât din punct de 
vedere economic, cât şi din punct de 
vedere al protecţiei mediului. 

Oportunităţi: 
1. Utilizarea fondurilor UE  pentru 

îmbunătăţirea standardelor de 
mediu în România  

2. Dezvoltarea unei pieţe viabile de 
reciclare a deşeurilor respectiv a 
materiei prime rezultate din 
procesarea deşeurilor 

3. Dezvoltarea unor planuri de 
investiţii pe termen lung în 
condiţiile dezvoltării durabile 

Ameninţări: 
1. Dificultăţi de natură organizatorică 

şi financiară, determinate de 
procesul de regionalizare 

2. Dificultăţi în susţinerea costurilor 
de investiţie a proiectelor în 
domeniul infrastructurii de mediu 
în special de către comunităţile 
mici şi medii 

3. Utilizarea neadecvată a fondurilor 
UE 

Puncte Forte: 
1. Strategia Naţională de 

Gestionare a Deşeurilor în 
vigoare  

2. Planul Naţional de Gestionare a 
Deşeurilor  şi Planurile 
Regionale de Gestionare a 
Deşeurilor în vigoare 

3. Experienţa dobândită de către 
unele autorităţi locale în 
dezvoltarea proiectelor de 
investiţii finanţate prin PHARE 
şi ISPA 

Puncte Slabe : 
1. Infrastructura precară pentru colectarea, 

transportul şi eliminarea deşeurilor 
2. Slaba conştientizare a populaţiei şi a 

agenţilor economici privind gestionarea 
adecvată a deşeurilor 

3. Existenţa unui număr mare de situri 
poluate istoric, cauzate de activităţi 
economice intensive şi depozitarea  în 
spaţii necorespunzătoare a deşeurilor 

4. Capacitatea limitată a beneficiarilor 
finali/ autorităţilor locale de a elabora 
propuneri de proiect viabile 

Premise favorabile pentru 
dezvoltarea unui sistem integrat 
de gestionare a deşeurilor 

Se impune facilitarea cooperării între 
autorităţile regionale şi locale pentru  
crearea şi implementarea  sistemului  
integrat de gestionare a deşeurilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
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România are, în prezent, un sistem de gestionare a deşeurilor municipale 
bazat în cea mai mare parte pe colectare neselectivă şi eliminare prin depozitare. 

În raport cu statele UE care au ales depozitarea ca principală metodă pentru 
tratarea deşeurilor, în conformitate cu datele Eurostat, România înregistrează cel 
mai scăzut procentaj de depozitare a deşeurilor municipale, situaţie cauzată de 
numărul ridicat de depozite neconforme cu normele UE. 

Pentru conformarea cu cerinţele Uniunii Europene, România a obţinut o 
perioadă de tranziţie pentru închiderea etapizată a 101 depozite de deşeuri până la 
16 iulie 2017. 

Necesităţiile de investiţii din sectorul de deşeuri municipale pentru 
perioada 2007-2013, situează România pe locul trei în raport cu noile state 
membre, după Polonia şi Ungaria. 
 

Necesităţi de investiţii  în noile state membre pentru 2007 – 2013 
 

 
Figura  2 

Sursa: “Evaluarea Strategică a Mediului şi Prevenirea Riscurilor” – Raport de ţară – 
România, ECOLAS&GHK, 2006 
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În România, sistemul integrat de gestionare a deşeurilor este în prezent 
dezvoltat cu sprijinul ISPA în şapte din cele 42 de judeţe (prima fază de proiect) în 
timp ce alte investiţii recente în domeniul deşeurilor solide, în principal limitat la 
construcţia unor gropi ecologice noi, a fost realizat în 11 oraşe. [10] 

Pentru a facilita cooperarea între autorităţile regionale şi locale în vederea 
dezvoltării şi implementării unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să 
asigure îndeplinirea obligaţiilor pe care România şi le-a asumat prin Capitolul 22 – 
Mediu, se poate apela la un sistem expert bazat pe cunoştinţe. 

Sistemele expert bazate pe cunoştinte (Knowledge Based Expert Systems) 
sunt aplicaţii informatice care utilizează baze de cunoştinţe, create cu scopul de a 
rezolva o problemă într-un anumit domeniu. 

Construirea unei baze de cunoştinţe este justificată de necesitatea de a 
conserva, localiza, difuza şi valorifica cât mai eficient întreg patrimoniul de 
cunoştinţe acumulat. 

Există categorii diverse de cunoştinţe, respectiv [6]: 
1. cunoştinţe declarative: date, fapte, obiecte; 
2. cunoştinţe procedurale: reguli, proceduri, euristici, cazuri tipice, 

strategii; 
3. cunoştinţe structurale care se referă la modul de organizare pe clase a 

cunoştinţelor de tip 1 şi 2, precum şi la relaţiile dintre concepte, obiecte 
şi date; 

4. metacunoştinţe: reguli de manipulare a cunoştinţelor de tip 1,2  şi 3. 
 

În baza de cunoştinţe se pot include: fapte, obiecte, reguli, euristici, relaţii 
etc. O astfel de bază de cunoştinţe este prezentată în figura 3 [8]. 
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      Bază de cunoştinţe  

Ipoteze  Euristici Reguli 

Fapte 

Procese  

Eveniment
e 

Explicaţii 

Atribute  

Obiecte  

Definiţii Relaţii 

Figura 3 
 

În domeniul gestionării deşeurilor o bază de cunoştinţe poate cuprinde: 
cantitatea de deşeuri generată pe fracţiuni, compoziţia deşeurilor, posibilităţi de 
tratare / depozitare finală a deşeului ultim, densitatea zonei de colectare, posibilităţi 
de valorificare a deşeurilor reciclabile, structura, dotarea şi posibilităţile tehnice de 
organizare şi dezvoltare a operatorilor, frecvenţa serviciilor de colectare a 
deşeurilor, disponibilitatea cetăţenilor de a accepta sistemul propus de gestionare a 
deşeurilor etc.  

Sinoptic conţinutul bazei de cunoştinţe în domeniul gestionării deşeurilor 
este prezentat în figura 4. 
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Bază  
de cunoştinţe 

Cantitatea  
de deşeuri generată  
pe fracţiuni 

Nivelul tarifelor existente 
aplicat în cadrul regiunii  
şi adaptate la costuri 

Posibilităţi de tratare 
/ depozitare finală a 
deşeului ultim 

Densitatea zonei   
de colectare 

Disponibilitatea 
cetăţenilor de a 
accepta sistemul 
propus  
de gestionare  
a deşeurilor  

Compoziţia deşeurilor  

Frecvenţa serviciilor  
de colectare a deşeurilor  

Posibilităţi  
de 
valorificare  
a deşeurilor 
reciclabile  

        … 

Structura , dotarea  
şi posibilităţile 
tehnice de organizare  
şi dezvoltare  
a operatorilor  

Figura 4 
 

Baza de cunoştinţe intervine în sistemul decizional pentru a sprijini 
beneficiarul final să rezolve problemele care apar în cadrul unui proces decizional, 
din punct de vedere al informaţiilor şi cunoştinţelor, respectiv: 

• incertitudine, generată de lipsa de informaţii; 
• complexitate, datorată existenţei unui volum mare de informaţii care 

interacţionează între ele într-un mod complex făcând astfel procesarea 
lor cognitivă dificilă; 

• ambiguitate, în situaţia în care nu se dispune de cadrul conceptual 
pentru a interpreta informaţiile. 
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Crearea şi utilizarea unei baze de cunoştinţe de forma celei ilustrate în 
figura 4 poate reprezenta un punct de plecare pentru dezvoltarea unui sistem 
integrat de gestionare a deşeurilor adaptat particularităţilor regionale, contextului 
socio-economic dacă se ţine seama de următoarele aspecte şi anume că: 

 în fiecare regiune a României există o problematică a deşeurilor 
diferenţiată după tip şi conţinut care necesită o rezolvare specifică; în 
practică rezultă mai multe variante posibile de gestionare a deşeurilor 
pentru o regiune, din cauza diferitelor strategii de limitare a formării şi 
de revalorificare a deşeurilor, a diferitelor sisteme de colectare 
selectivă şi metodelor de tratare 

 generarea deşeurilor este influenţată de o serie de factori între care mai 
importanţi sunt: evoluţia populaţiei, evoluţia venitului regional, 
comportamentul consumatorului.  

Crearea unui sistem expert bazat pe cunoştinţe va permite beneficiarilor 
finali / autorităţilor locale să formalizeze şi să conserve cunoştinţele din interiorul 
organizaţiei lor şi de asemenea să furnizeze cunoştinţele către alte organizaţii într-
un proces de formare interactivă. 

Un astfel de sistem poate susţine activitatea de gestionare a deşeurilor, prin 
extinderea capacităţii decidenţilor de a reprezenta şi procesa cunoştinţe în cursul 
procesului de luare a deciziilor. 

Dezvoltarea unui sistem informatic bazat pe cunoştinţe implică 
următoarele activităţi: achiziţia de cunoştinţe, reprezentarea cunoştinţelor, 
prelucrarea cunoştinţelor, utilizarea cunoştinţelor. 

Activităţile componente sunt prezentate în figura 5. 
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În cadrul procesului de dezvoltare a unui astfel de sistem, un rol important 
îl ocupă achiziţionarea cunoştinţelor din domeniu. Funcţionarea corectă a viitorului 
sistem bazat pe cunoştinţe depinde de modul în care se realizează achiziţia 
cunoştinţelor. 
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Transferul de cunoştinţe a fost principala problemă a dezvoltării sistemelor 
expert. 

În cadrul Comunităţii Europene s-a manifestat intenţia definirii unui 
standard metodologic european pentru conceperea şi realizarea de sisteme şi 
aplicaţii informatice care utilizează baze de cunoştinţe. 

Ca urmare a acestei iniţiative a apărut o metodă de inginerie a cunoştinţelor 
cunoscută sub denumirea de KADS (Knowledge Acquisition and Design System). 
Această metodologie de concepţie a sistemelor cu baze de cunoştinţe a fost 
elaborată în cadrul a două proiecte ESPRIT: 

KADS I (demarat în 1983) şi KADS II .[7] 
O dezvoltare a acestor două metodologii o constituie metodologia 

CommonKads, care încearcă să unifice realizările originale ale KADS, cu alte 
metodologii. 

CommonKads permite analiza cunoştinţelor pe care o consideră nu o 
simplă problemă de formalizare, ci o problemă de comprehensiune a domeniului 
studiat. 

Metodologia CommonKads se fundamentează pe postulatul „partajarea 
cunoştinţelor se bazează pe comunicare”.[ 4] 

Gestiunea cunoştinţelor se face astfel încât oamenii să partajeze 
cunoştinţele. 

Modulul de achiziţie a cunoştinţelor recepţionează cunoştinţele, verifică 
validitatea lor şi generează în final o bază de cunoştinţe coerentă. [8] 

Motorul de inferenţă se caracterizează prin faptul că  
 preia din baza de cunoştinţe faptele utilizate pentru construirea 

raţionamentului; 
 urmăreşte o serie de obiective majore, cum ar fi:  

 alegerea strategiei de control în funcţie de problema curentă; 
 elaborarea planului de rezolvare a problemei după necesităţi; 
 comutarea de la o strategie de control la alta; 
 executarea acţiunilor prevăzute în planul de rezolvare; 

 modul în care utilizează cunoştinţele nu este prevăzut prin program, ci 
depinde de cunoştinţele pe care le are la dispoziţie. 
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Modulul de explicare permite trasarea drumului urmat în procesul de 
raţionament de către sistemul rezolutiv şi emiterea justificărilor pentru soluţiile 
obţinute, evidenţiindu-se astfel cauzele eventualelor greşeli sau motivul unui eşec. 
El ajută expertul să verifice consistenţa bazei de cunoştinţe. 

Interfaţa cu utilizatorul este cea care permite dialogul între utilizator şi 
sistem în limbaj cvasinatural, comunică motorului de inferenţă cererile 
utilizatorului şi tot acestuiai rezultatele prelucrărilor. [8] 
 

Avantajele şi limitele sistemelor expert bazate pe cunoştinţe pot fi 
sintetizate astfel: 
 
 
sunt uşor reprezentabile 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr.6 
 

Avantaje: 
 

* Facilitează procesele de generare, 
transmitere şi utilizare a cunoştinţelor 
la nivelul organizaţiei şi între 
organizaţii 

 
* Extind capacitatea decidenţilor de a 

reprezenta şi procesa cunoştinţe în 
cursul procesului de luare a deciziilor 

 
*Asigură premisele pentru reutilizarea, 

într-un mod pertinent, a cunoştinţelor 
unui domeniu  

Limite: 
 

*Nu pot raţiona pe baza intuiţiei sau 
bunului simţ  deoarece acestea nu 
se pot formaliza  

 
*Calitatea şi utilitatea unui astfel de 

sistem depinde de cunoştinţele pe 
care le încorporează şi utilizează 

 
* Modificările nivelului de 

cunoştinţe din domeniu impun 
actualizarea bazei de cunoştinţe  

 
Cunoştinţele creează efecte economice. Prin urmare este necesar ca 

procesele de generare, difuzare şi utilizare a cunoştinţelor să fie accelerate. 
În condiţiile complexităţii în continuă creştere a problemelor şi 

standardelor în domeniul gestionării deşeurilor, sistemele informatice bazate pe 
cunoştinţe pot facilita realizarea obiectivelor adaptate particularităţilor regionale  
şi contextului socio-economic. 
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