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1. Poluarea cu particule în suspensie PM2.5 și PM10

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), poluarea aerului ucide aproximativ șapte milioane de
oameni în întreaga lume, în fiecare an. De asemenea, datele OMS arată că 9 din 10 persoane respiră aer
care conține niveluri ridicate de poluanți. Conform măsurătorilor Airly, peste 80% dintre persoanele care
locuiesc în zonele urbane unde compania monitorizeză calitatea aerului sunt expuse la niveluri de
poluare care depășesc limitele impuse de OMS. https://airly.org/ro/
Poluarea are efecte complexe pe termen lung și scurt asupra sănătății, atacând întregul organism și
cauzând și/sau agravând o gamă largă de boli. OMS susține, că mai multe tipuri de poluare atmosferică
au un impact asupra sistemului nervos central și pot provoca dureri de cap și anxietate (SO2, PM), iritații
ale ochilor, probleme respiratorii la nivelul nasului și gâtului (NO2, PM, O3), astm și reducerea funcțiilor
pulmonare (NO2), cancer pulmonar (PM) și boli cardiovasculare (SO2, PM, O3) și pot avea un impact
asupra ficatului, splinei și sânge (NO2) și sistemului reproductiv (PM).
Air pollution in Balkans, Airly, 2020, p.6.
https://repairtheair.org/static/Air_pollution_in_Balkans_e-book_EN5445727e44cafd67851afc8c91b8cb1e.pdf
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Ghidul OMS privind limitele admise de poluare a aerului a fost elaborat în 2005 și revizuit în 2021. Se
consideră, că cel mai periculos poluant este particula PM2.5, o particulă fină cu diametrul de 2.5
micrometri sau mai puțin, deoarece poate penetra bariera pulmonară și pătrunde în sistemul sanguin,
provocând boli cardiovasculare și respiratorii, dar și cancer. Aceasta afectează mai multe persoane
decât alți poluanți și are efecte asupra sănătății chiar și la concentrații foarte scăzute.
Conform recomandărilor actualizate ale OMS, concentrațiile medii anuale de PM2.5 nu ar trebui să
depășească 5 µg/m3, în timp ce expunerile medii pe 24 de ore nu ar trebui să fie mai mari de 15 µg/m3
mai mult de 3 - 4 zile pe an. Mai departe se prevede, că limita de sus a concentrației particulei PM10
(particulă cu diametrul de 10 microni sau mai puțin) ar trebui să fie, în cazul mediei anuale, de 15
µg/m3, iar în cazul mediei pe zi, de 45 µg/m3. Media pe zi a altor elemente poluante nu ar trebui să
depășească nici ele anumite limite, afirmă OMS, după cum urmează: 100 µg/m3, în cazul ozonului; 25
µg/m3, în cazul dioxidului de azot (NO2); 40 µg/m3, în cazul dioxidului de sulf (SO2); și 7 µg/m3, în cazul
monoxidului de carbon (CO). (https://www.c40knowledgehub.org/s/article/WHO-Air-QualityGuidelines?language=en_US#:~:text=The%20updated%20guidelines%20state%20that,3%20%2D%204%
20days%20per%20year).
Dintre orașele monitorizate prin Air Quality Data Explorer
(https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Air-Quality-Data-Explorer?language=en_US), din
România doar municipiul București se află pe harta lor interactivă cu măsurători ale concentrației
particulei PM2.5.

Cu câțiva ani în urmă, situația poluării cu PM2.5 arăta foarte îngrijorător aici, cu depășiri mari ale limitei
mediei pe an recomandate de OMS, precum reflectă imaginea de mai jos pentru anii 2013, 2014, 2015.
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În ceea ce privește impactul poluării aerului asupra sănătății, pe anul 2017 se estima că în România rata
deceselor care se pot atribui poluării cu PM2.5, a fost de 30 din 100000 (precum arată graficul de mai
jos) generat aici - https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Air-Quality-DataExplorer?language=en_US .

Organizația Mondială a Sănătății descrie calitatea aerului din România ca fiind moderat-nesigură,
aceasta fiind schimbătoare: se înrăutățește semnificativ iarna, în timpul lunilor reci, din cauza arderii
combustibililor solizi și a condițiilor atmosferice favorabile poluării. Alte surse importante de poluare a
aerului sunt cauzate de industria minieră, de producția de energie și de procesarea alimentelor.
Pentru a crea o hartă a celor mai poluate județe din România, compania Airly (https://airly.org/en/) a
luat în considerare atât datele provenite de la cei peste 200 de senzori proprii, cât și de la stațiile
naționale de referință existente. Conform raportului Airly din 2020
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(https://repairtheair.org/static/Air_pollution_in_Balkans_e-book_EN5445727e44cafd67851afc8c91b8cb1e.pdf) , în România acestea erau amplasate precum reflectă harta
de mai jos a țărilor balcanice studiate de acest raport .

În compararea județelor din România, Airly a luat în considerare pulberile în suspensie PM10, deoarece
acesta este cel mai frecvent poluant care este măsurat cu diverși senzori. Concentrațiile ridicate de
PM10 (numărul "10" descrie particulele inhalabile, cu diametre care sunt în general de 10 micrometri
și mai mici) din aer contribuie la dezvoltarea sau intensificarea simptomelor bolilor respiratorii și
cardiovasculare. Acestea contribuie la formarea de tumori ale plămânilor, gâtului și laringelui, precum
și la scăderea greutății la naștere a nou-născuților.
S-a constatat că în perioada noiembrie 2020 – final de februarie 2021, următoarele 5 județe au avut cea
mai proastă calitate a aerului din România.
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La polul opus se aflau cele 5 județe cu cea mai bună calitate a aerului :

S-a observat, că mai multe locații din București, Dolj și Iași au înregistrat o creștere substanțială a
poluării aerului măsurate după luarea în considerare a măsurătorilor senzorilor Airly. Aceasta dovedește
că măsurătorile oficiale din acele zone au fost subestimate. https://airly.org/en/air-pollution-inromania-counties-ranked-from-best-to-worst/
Revenind la raportul "Calitatea aerului în Balcani" (Airly, 2020), hărțile de mai jos reflectă și ele
diferențele între județele din România în funcție de poluarea cu particule în suspensie, luând în
considerare fluctuațiile acesteia în funcție de anotimpuri.
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Pe lângă măsurătorile amintite deja, în România mai există câteva rețele susținute de mici inițiative
private cu scopul promovării măsurării poluării în cât mai multe puncte din cât mai multe localități,
precum: Strop de Aer
(https://stropdeaer.aqi.eco/ro, https://romania.maps.sensor.community/#7/46.000/25.000) și uRad
Monitor (https://www.uradmonitor.com/). O sursă bogată de informare rămâne și pagina de internet
Calitatea Aerului susținută de Ministerul Mediului și Agenția Națională Pentru Protecția Mediului:
https://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/map-page/?__locale=ro). Acest site este dedicat
informării publicului în timp real, privind parametrii de calitate a aerului, monitorizați în cele peste 100
stații de pe toată suprafața României care alcătuiesc Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității
Aerului (RNMCA).
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2. Poluarea cu particule în suspensie și pandemia COVID-19

Studiile efectuate au arătat că o creștere de numai 1 μg/m3 a PM2.5 este asociată cu o creștere de 11 la
sută cu creșterea ratei de mortalitate COVID-19.2 Cu toate acestea, există date foarte limitate
disponibile cu privire la calitatea aerului și corelația acesteia cu COVID-19.
Studiul pe care se bazează datele din raportul UNDP despre relația dintre poluare și COVID-19 a fost
realizat pe baza măsurării calității aerului din rețeaua de senzori Airly între noiembrie 2020 - martie
2021. Reprezentând sezonul de iarnă, aceasta este o perioadă cu cea mai proastă calitate a aerului,
datorită emisiilor provenite de la încălzire. După cum s-a susținut în studiile anterioare, poluarea aerului
poate cataliza răspândirea virusului - particulele mici de aer, cum ar fi PM2.5 și PM10, pot transporta
virusul pe suprafața lor, crescând astfel expunerea la riscul de infectare, în special în zonele cu densitate
mare de populație. Poluarea tinde să fie mai gravă în comunitățile sărace, făcând astfel mai dificilă
pentru grupurile vulnerabile să se protejeze împotriva pandemiilor. Particula PM2.5 este recunoscută ca
fiind o amenințare mai mare la adresa sănătății decât PM10, având în vedere că particulele mai mici
sunt mai susceptibile de a se depune în profunzimea plămânilor și în tot corpul. Acest fapt face ca
organismul și sistemul imunitar să devină mai vulnerabile la diferite infecții și boli, cum ar fi și COVID-19
(https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-10/UNDP-DFS-Air-Quality-Monitoring-DataCOVID-19-Spread-in-Central-and-Eastern-Europe-and-the-Balkans-V2.pdf).
Un raport al Parlamentului European susține, că în afară de reducerea concentrațiilor de PM și NO2 care
a avut loc din cauza măsurilor de lockdown implementate pentru a opri răspândirea pandemiei COVID19, există alte două legături între poluarea aerului și COVID-19. Una dintre ele este posibilul efect al
poluării aerului asupra vulnerabilității și susceptibilității la COVID-19 (prin expunerea anterioară pe
termen lung la poluanți atmosferici), iar al doilea este posibilul rol al poluării în răspândirea virusului.
În ceea ce privește rolul pe care îl poate juca poluarea atmosferică în influențarea severității COVID-19,
este plauzibil să existe un astfel de rol. Expunerea la poluarea atmosferică este asociată cu bolile
cardiovasculare și respiratorii. În același timp, ambele condiții de sănătate preexistente au fost
identificate ca factori de risc pentru decesul pacienților cu COVID-19 (Yang et al., 2020). În plus, aerul de
proastă calitate poate provoca, de asemenea, inflamații pulmonare, ceea ce ar putea agrava simptomele
COVID-19. Prin urmare, expunerea pe termen lung la poluarea aerului ar putea fi de așteptat să crească
susceptibilitatea persoanelor la COVID-19. De altfel, și studiile anterioare au indicat un rol potențial al
expunerii la PM în înrăutățirea impactului virusurilor respiratorii. Unele studii foarte recente, dintre care
unele au fost produse în primele zile ale pandemiei COVID-19, au explorat legăturile dintre poluarea
aerului și ratele ridicate de incidență, gravitate sau mortalitate pentru COVID-19. De exemplu, studii
efectuate în Italia au sugerat că poluarea aerului ar trebui să fie considerată un cofactor în ceea ce
privește nivelul ridicat de mortalitate în nordul Italiei; și că expunerea cronică oferă un context favorabil
pentru răspândirea virusului. Asociațiile dintre concentrațiile de NO2, PM2,5 și/sau ozon din aerul
înconjurător și creșterile numărului de cazuri de COVID-19, numărul de infecțiilor severe cu COVID-19 și
riscul de deces din cauza COVID-19 au fost, de asemenea, constatate în China, Statele Unite și Europa
(Zheng et al., 2020, Wu, et al., 2020, Cole, et al., 2020, Travaglio et al.)
În ceea ce privește a doua legătură dintre COVID-19 și poluarea atmosferică, ea se referă la dacă PM
poate acționa ca un purtător fizic al virusului. Mai mulți oameni de știință au publicat un apel la
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recunoașterea potențialului de răspândire a COVID-19 prin aer (Morawska și Milton, 2020), în special în
mediile interioare sau închise și, în special, în cele aglomerate și care au ventilație inadecvată. OMS a
recunoscut că transmiterea pe distanțe scurte prin aerosoli, în special în anumite locații interioare, nu
poate fi exclusă, deși trebuie luată în considerare și transmiterea prin picături și fomite (OMS, 2020c). Cu
privire la rolul poluării în răspândirea virusului în aer liber studiile sunt și mai nesigure
(https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/0114/Air_quality_in_Europe-2020_report_EN.pdf).

3. Elementele care transformă rampele de deșeuri poluatoare în situri toxice

Pe lângă sistemul de încălzire a populației și centralele termoelectrice, și activitatea industrială, inclusiv
rampele de deșeuri generează particule în suspensie PM2.5 și PM10, care reprezintă un amestec
complex de particule foarte mici și picături de lichid. Se știe, că traficul rutier contribuie la poluarea cu
pulberi produsă de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora cât și datorită arderilor incomplete
(https://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/pulbere-suspensiepage/?__locale=ro). Iar zona rampelor de deșeuri cunoaște mult trafic, mașinile de salubritate circulând
ziua și noapte din localități înspre rampe și invers. Particulele în suspensie PM10 şi PM2.5 agravează
bolile aparatului respirator, cum sunt astmul sau bronşita, formând depuneri la nivelul părţii superioare
a aparatului respirator (cavitatea nazală, faringele şi laringele), respectiv în trahee şi bronhii, provocând
diverse tipuri de iritaţii ce includ inflamaţii şi uscarea nasului, gâtului, precum şi tuse, tuse şuierătoare,
dispnee şi scăderea funcţiei pulmonare. Gravitatea afecțiunilor este cu atât mai mare cu cât particulele
conțin și substanțe acide (cum sunt dioxidul de sulf, oxidul de azot, etc.) sau substanțe chimice, toxice,
respectiv cancerigene. Inflamațiile se pot extinde astfel și în zona inferioară a plămânilor, având efecte
directe asupra circulației sangvine și asupra capacității sângelui de a se coagula”
(http://www.systemlife.ro/un_risc_pentru_sanatate.php).
Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), pragurile recomandate cu privire la nivelurile de
poluare cu particule în suspensie, care ar trebui utilizate ca instrumente de referință de către factorii de
decizie din întreaga lume, sunt următoarele :
-

concentrațiile medii anuale de PM2.5 nu trebuie să depășească 5 µg / m3, în timp ce expunerile
medii pe 24 de ore nu trebuie să depășească 15 µg / m3 mai mult de 3-4 zile pe an
concentrațiile medii anuale de PM10 nu trebuie să depășească 15 µg / m3, în timp ce expunerile
medii pe 24 de ore nu trebuie să depășească 45 µg / m3 mai mult de 35 zile pe an (UE).

(https://www.c40knowledgehub.org/s/article/WHO-Air-Quality-Guidelines)
Foarte specific în spectrul poluatorilor generate de rampele de deșeuri este Hidrogenul sulfurat (H2S),
un gaz incolor, nociv, care apare în condiții anaerobe sau corozive. H2S e un acid care se regăsește în
natură în regiunile de gaze naturale sau petrol. De asemenea, el se crează prin putrefacția substanțelor
organice, de exemplu a gunoaielor. Deci, ocurența H2S în mediul depozitelor de deșeuri este evidentă.
Acest acid se mai produce și în stațiile de epurare a apei. Drept urmare, persoanele care locuiesc în
apropierea unor astfel de situri, sunt expuse efectului otrăvitor și caustic al hidrogenului sulfurat. H2S
are miros neplăcut de ouă clocite și este inflamabil.
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Este un gaz exploziv, extrem de inflamabil, formând amestecuri explozive cu aerul. Contactul cu
produsele oxidante poate provoca incendii și explozii. Temperatura la care gazul poate arde chiar și fără
o sursă externă este de 250°C. Este un mai greu decât aerul. Prin urmare, se poate acumula în părțile
inferioare ale clădirilor și stațiilor de pompare sau stațiilor de epurare. Formează buzunare în ape uzate
stagnante și eliberează cantități letale de gaz atunci când astfel de ape uzate sunt deplasate (de ex prin
conducte).
H2S este un gaz toxic, otrava ei acțiunând pe un spectru larg. Este foarte iritant pentru membranele
mucoase ale ochilor și tractului respirator. Atacă și paralizează sistemul nervos și blochează respirația
celulară. Ajungând în organismul omului, împiedică lipirea oxigenului de celulele sanguine, cauzând
astfel privarea de oxigen. El se amestecă cu apa din plămâni formând un acid slab. În concentrații mari, o
singură inhalare poate fi fatală (https://www.meteorologiaenred.com/ro/sulfat-de-hidrogen.html).
Standardele naționale de stat în vigoare în România din 1987 spun : în cazul unei expuneri îndelungate,
concentrația medie maximă admisă la 24 de ore a substanței Hidrogen sulfurat (H2S) în aer este de
0.008 mg/ m3 ~ 0.006 ppm ; iar în cazul expunerii pe o perioadă de scurtă durată acest prag este de
0.015 mg/ m3, ceea ce, prin convertire, în cazul H2S înseamnă 0.011 ppm
(http://www.anpm.ro/documents/14011/34547034/STAS+12574.pdf/edc7ed15-e971-4604-8c57a25ade67c3d3, https://www.teesing.com/en/library/tools/ppm-mg3-converter#mgm3-ppm).
Mai departe, gunoiul putrezit în pământ geneerază niveluri ridicate de gaz metan și CO2. Acestea sunt
gaze cu efect de seră, care contribuie foarte mult la procesul de încălzire globală.
Multe materiale care ajung pe rampele de deșeuri conțin substanțe toxice. În timp, aceste toxine se
scurg în sol și în apele subterane și devin pericol pentru mediu ani de zile. Deșeurile electronice sunt un
bun exemplu. Deșeurile precum televizoarele, computerele și alte aparate electronice conțin o listă
lungă de substanțe periculoase, inclusiv mercur, arsen, cadmiu, PVC, solvenți, acizi și plumb.
Levigatul este lichidul format atunci când deșeurile se descompun în groapa de gunoi și apa se filtrează
prin acele deșeuri. Acest lichid este foarte toxic și poate polua pământul, apele subterane și căile de apă.
Când materialul organic, cum ar fi resturile de alimente și deșeurile verzi, este aruncat la groapa de
gunoi, este în general compactat și acoperit. Acest lucru elimină oxigenul și îl face să se descompună
într-un proces anaerob. În cele din urmă, aceasta eliberează metan, un gaz cu efect de seră care este de
25 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon. Implicațiile pentru încălzirea globală și schimbările
climatice sunt enorme. Metanul este, de asemenea, un gaz inflamabil care poate deveni periculos dacă
se lasă să se acumuleze în concentrație.
(https://environmentvictoria.org.au/resource/problem-landfill/).
Depozitele de gunoi prezintă risc de incendiu datorită gazelor pe care le produc. Metanul este
principalul gaz creat care este foarte combustibil. Dacă se produce un incendiu, pompierii vor folosi
adesea o spumă ignifugă în loc de apă pentru a stinge incendiul, din cauza faptului că nu știu cu ce
substanțe chimice au de-a face - adăugând astfel și mai multă amprentă chimică depozitului de deșeuri.
(https://www.unisanuk.com/what-is-a-landfill-why-are-landfills-bad-for-the-environment/).
Raportul Districtului de Management al Calității Aerului din Coasta de Sud (California, SUA), realizat pe
baza unui studiu finanțat de Agenția pentru Protecția Mediului arată că oamenii de știință au studiat 20
de rampe de gunoi din California de Sud și au ajuns la concluzia că depozitele obișnuite, destinate
gunoiului menajer, fără să aibă deșeuri periculoase, sunt surse de gaze cauzătoare de cancer, și alte
substanțe chimice toxice. Inspecțiile la sol la 17 dintre gropile de deșeuri au evidențiat niveluri
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semnificative de una sau ambele substanțe chimice despre care se știe că provoacă cancer la oameni:
benzen și clorură de vinil.
În timp ce benzenul, o substanță chimică industrială utilizată pe scară largă, se găsește în multe
substanțe comune, inclusiv benzina, prezența clorurii de vinil se explică prin defalcarea materialelor
netoxice îngropate în gropile de gunoi. Bacteriile obișnuite din sol pot crea clorură de vinil și alte
substanțe chimice toxice din materiale nepericuloase.
În plus, s-a demonstrat că nici gropile de gunoi inactive nu sunt fără pericol, „sub suprafață, ele fierb ca
un ibric” și produc substanțe toxice. Depozitele de gunoi închise de mai bine de 20 de ani mai emit
clorură de vinil.
Astfel, se dovedește că ceea ce au susținut administratorii gropilor de deșeuri fără așa-numite substanțe
periculoase, cum că aceste rampe nu ar fi toxice, nu este adevărat. Noile studii confirmă că depozitele
municipale de deșeuri conțin cantități semnificative de deșeuri toxice.
(https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1986-11-26-mn-15424-story.html).
Rampele de gunoi sunt un contribuitor major la nivelurile de gaze de seră antropogene, deoarece
nivelurile imense de CH4 și CO2 sunt generate de procesul de degradare al deșeurilor depuse în gropile
de gunoi. Aceste rampe pot cauza contaminarea apelor de suprafață și freatice, mirosuri neplăcute,
înțepătoare, zgomot de la mașinăriile care operează acolo, emisii de aerosoli și compuși organici volatili.
Factorii care influențează produșii secundari poluanți includ tipul si cantitatea de deșeuri stocate, vârsta
gropii de gunoi și condițiile climaterice specifice locației rampelor de gunoi. Reacțiile complexe atât
chimice, cât și microbiologice produse în interiorul gropilor de gunoi duc frecvent la formarea mai
multor poluanți gazoși, organici (dioxine sau hidrocarburi aromatice policiclice), metale grele sau
materii particulate (PM2.5, PM10).
(Environment Victoria: The Problem with Landfill. 2013; Sakawi Z., Sharifah S.A., Jaafar O., Mahmud M.:
Community perception of odour pollution from the landfill. Res. J. Environ. Earth Sci. 2011 and 3:142–
145; Garrod G., Willis K.: Estimating lost amenity due to landfill waste disposal. Resour. Conserv. Recycl.
1998 and 22:83–95.)
În Secțiunea B a raportului nostru prezentăm rezultatele măsurătorilor efectuate în apropierea rampei
de deșeuri Pata Rât din Cluj-Napoca. Măsurătorile au fost realizate în cadrul proiectului ENHOJUST în
2021, cu senzori a poluării cu PM2.5, PM10 și H2S.

4. Efectele toxicității rampelor de deșeuri asupra sănătății oamenilor

Particulele PM2.5 și PM10, care trec prin nas și gât, pătrund în alveolele pulmonare provocând
inflamații și intoxicări (conform https://www.calitateaer.ro ).
Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii.
Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer, și în consecință mai mulți poluanți. Sunt în
mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă
în copilărie este mai sensibil. Poluarea cu pulberi înrăutăţeşte simptomele astmului, respectiv tuse,
dureri în piept și dificultăți respiratorii. Expunerea pe termen lung chiar și la o concentrație scăzută de
pulberi poate cauza cancer și moartea prematură.
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Studiile arată că bolile cardiace și pulmonare sunt legate de expunerea la particule pe termen lung și
scurt. Expunerile pe termen lung, experimentate de persoanele care trăiesc pentru mulți ani în zonele
cu niveluri ridicate de particule, au fost asociate cu probleme precum funcția pulmonară redusă și
dezvoltarea bronșitei cronice — și chiar moarte prematură. Expunerea pe termen scurt la particule (ore
sau zile) poate agrava boala pulmonară, provocând crize de astm și bronșită acută și poate crește, de
asemenea, susceptibilitatea la infecție respiratorie, iar la persoanele cu boli de inimă sunt legate de
atacuri de cord și aritmii (https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100RQ5N.PDF?Dockey=P100RQ5N.PDF ,
https://www3.epa.gov/region1/airquality/pm-humanhealth.html#:~:text=Health%20studies%20have%20shown%20a,as%20asthma%20attacks%20and%20br
onchitis).
Hidrogenul sulfurat nu se acumulează în organism, dar expunerea repetată / prelungită la niveluri
moderate poate provoca tensiune arterială scăzută, dureri de cap, pierderea poftei de mâncare și
pierderea în greutate, dar și leziuni ale sistemului nervos. Expunerea prelungită la niveluri scăzute poate
provoca erupții cutanate dureroase și ochi iritați. Iar expunerea la niveluri ridicate de H2S provoacă
paralizie respiratorie, convulsii, comă, leziuni cerebrale și cardiace, chiar moarte.
Expunerea omului la Hidrogen sulfurat se întâmplă prin inhalare, gazul fiind rapid absorbit prin plămâni.
Hidrogenul sulfurat este metabolizat prin trei căi: oxidare, metilare, și reacții cu metaloproteine.
Toxicitatea hidrogenului sulfurat este rezultatul reacției sale cu metaloenzimele. Enzima finală în lanțul
respirator este inhibat de hidrogenul sulfurat, care afectează metabolismul oxidativ. Perturbarea acestui
metabolism la rândul său afectează cel mai tare țesuturile nervoase și cardiace, pentru că ele au cea
mai mare cerere de oxigen. Afectând sistemul nervos central, acest efect poate duce la deces din
cauza stopului respirator.
Experimentele făcute pe animale arată, că expunerile prin inhalare unică la hidrogen sulfurat pot duce la
moarte și/ sau au efecte respiratorii, imunologice, cardiovasculare și neurologice. Expunerea pe termen
scurt a arătat efecte oculare, metabolice, hepatice și asupra dezvoltării organismului. Inhalarea de
durata medie a hidrogenul sulfurat la animale a avut efecte respiratorii, neurologice și olfactive. Nu
există studii pe animale privind expunerea pe termen lung
(https://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad53.pdf).
Inhalarea continuă a metanului poate duce la apariția senzației de greață, a vărsăturilor sau a pierderii
coordonării motorii, iar expunerile la niveluri mari de metan pot duce inclusiv la deces. Gazele acide
precum dioxidul de azot sau sulful sau halizi au efecte adverse semnificative asupra sănătății. Studiile
precedente au arătat că atunci când SO2 sau NO2 sunt inhalate sau ingerate, pot apărea simptome
precum iritații la nivelul nasului și gâtului, bronhospasm, dispnee și chiar infecții respiratorii, în special
la persoanele cunoscute cu boli respiratorii precum astmul bronșic. Aceste efecte pot provoca și crize de
astm la persoanele susceptibile. Expunerea la NO2 predispune la apariția infecțiilor respiratorii. În plus,
atunci când aceste gaze acide sunt eliberate în atmosferă, ele pot cauza apariția ploilor acide.
În ceea ce privește metalele grele, inhalarea acestora poate duce la scăderea funcției pulmonare,
astm, ataxie, paralizie, emfizem și chiar cancer pulmonar. Doze mari de metale grele inhalate pot duce
la afectarea sistemului nervos, cu apariția de neuropatii, manifestate prin tulburări ale memoriei sau
somnului, oboseală, tremor, tulburări ale vederii sau ale vorbirii.
Rampele de gunoi generează inclusiv oligoelemente toxice precum CO, HS, xylen, dioxină sau
hidrocarburi aromatice policiclice (PAH). Dioxina a fost incriminată în creșterea mortalității prin boli de
inimă, iar PAH sunt carcinogeni dovediți, cauzând în special cancere pulmonare sau ale pielii.
Studiile efectuate asupra populațiilor care locuiesc în vecinătatea rampelor de deșeuri au arătat că în
aceste populații, boli ale plămânilor (astm, tuse cronică), ale tractului digestiv(diaree, gastrite, ulcer) sau
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ale pielii sunt mai frecvente decât în populațiile care locuiesc departe de rampe. De asemenea, mai
frecvente sunt și patologiile infecțioase, inclusiv tuberculoza, ceea ce poate indica un efect de scădere a
imunității generat de expunerea la poluanți respiratorii.
(Health Protection Agency Impact on Health of Emissions from Landfill Site, Advice from the Health
Protection Agency and 2011; Kampa M., Castanas E.: Human health effects of air pollution. Environ.
Pollut. 2008;151:362–367; Duruibe J.O., Ogwuegbu M.O.C., Egwurugwu J.N.: Heavy metal pollution and
human biotoxic effects. Int. J. Phys. Sci. 2007 and 2:112–118; Durmusoglu E., Taspinar F., Karademir A.:
Health risk assessment of BTEX emissions in the landfill environment. J. Hazard Mate. 2010 and
176:870–877; Vrijheid M.: Health effects of residence near harzadous waste landfill sites: A review of
epidemiologic literature. Environ. Health Perspect. 2000;108:101–112; Bridges O., Bridges J.W., Potter
J.F.: A generic comparison of the airborne risks to human health from landfill and incinerator disposal of
municipal solid waste. Environmentalist. 2000; 20:325–334).
Câteva efecte asupra sănătății oamenilor care locuiesc în apropierea rampelor de deșeuri din Pata Rât
Cluj-Napoca sunt prezentate în Secțiunea B a raportului nostru, unde prezentăm rezultate ale anchetei
medicale realizate prin proiectul ENHOJUST în vara anului 2021.
5. Cazuri de rampe de deșeuri toxice și câteva acțiuni activiste din România
Raportul deja amintit privind poluarea aerului în Balcani și România oferă și o imagine grafică despre
sursele poluării (vezi mai jos), ceea ne sugerează, că pe lângă poluarea generală datorită concentrației
particulelor în suspensie (PM2.5 sau PM10), în funcție de proximitatea unor locații unde se desfășoară
anumite activități, la aceasta se adaugă și poluări specifice locațiilor respective.
Sectorul industrial, inclusiv cel al industriei deșeurilor (în primul rând gropile, rampele sau depozitele de
deșeuri) au o mare responsabilitate în poluarea aerului. Companiile proprietare și/ sau cele care le
administrează pot să fie contra-interesate în orice măsură (inclusiv cea a monitorizării și îmbunătățirii
calității aerului) care îi afectează câștigurile de profit (restructurarea activității, retehnologizarea,
închiderea anumitor activități sau altele asemenea).
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Octavian Berceanu, fost ministru al mediului, revenit la activismul de mediu, a declarat în decembrie
2021, că autoritățile române nu doresc să colecteze date exacte privind cantitatea de poluare
atmosferică din țară de teama unor sancțiuni ce s-ar putea declanșa împotriva lor din partea Comisiei
Europene. În acel moment el a făcut referire la deciziile CE de a trimite România în fața Curții de Justiție
a Uniunii Europene în două cazuri, pentru că nu a respectat normele UE de combatere a poluării
industriale și nu a adoptat un program de control al poluării aerului. În primul caz, Comisia susține că
România nu s-a asigurat că trei platforme industriale funcționează cu o autorizație valabilă în temeiul
Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE) pentru a preveni sau a reduce poluarea. În
al doilea rând, România nu a adoptat un program național de control al poluării atmosferice în temeiul
Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor anumitor poluanți atmosferici.
(https://balkaninsight.com/2021/12/03/romania-ignoring-scale-of-pollution-to-avoid-sanctions-activistclaims/)
Situația descrisă mai sus ne poate sugera, că lipsa monitorizării unor mai poluatori industriali denotă
influența negativă a acestora asupra autorităților de stat responsabile în domeniu. Foarte multe lasă de
dorit în România și monitorizarea gradului de poluare a rampelor/ depozitelor de deșeuri.
Un exemplu elocvent este cazul depozitul de deșeuri Chitila-Rudeni de lângă București, administrat de
Iridex Grup. Raportul de Monitorizare realizat de Agenția Națională de Protecția Mediului publicat pe 23
august 2017 a constatat un număr de 7 depășiri ale concentrației maxime admisibile pentru media
zilnica, 0.008 mg/mc. În urma controalelor întreprise de Garda Națională de Mediu în iulie-august 2017
au fost instituite 21 de măsuri care să corecteze deficiențele constatate la printre care și monitorizarea
săptămânală a emisiilor de gaze, în special hidrogenul sulfurat (H2S). Deputatul Cornel Zeleanu, printr-o
interpelare a cerut Ministerului Mediului (http://www.cdep.ro/interpel/2017/i878B.pdf) comunicarea
rapoartelor de monitorizare transmise de Grupul Iridex, dar acestea au fost ținute sub confidențialitate.
S-a comunicat doar, că monitorizările Iridex nu au semnalat nicio depășire a valorilor limită admise
pentru H2S, NOx, SO2, CO și pulberi, asta în pofida faptului că locuitorii din zonă și din Nord-Vestul
Bucureștiului au depus nenumărate plângeri datorită puternicului disconfort olfactiv pe care îl simt. Pe
lângă plângeri, activistul Bogdan Tucmeanu a creat pagina de facebook STOP Gazării Provenite De La
Groapa De Gunoi Iridex Chiajna-Rudeni, https://www.facebook.com/groups/gunoirudeni) și a pornit un
proces în instanță împotriva celor responsabil. Se pot citi relatări despre asta în acest material de presă :
https://inclusiv.ro/asa-am-ajuns-sa-ne-salutam-aici-aer-curat/.
Materialul de mai sus prezintă și alte cazuri de rampe de deșeuri toxice împotriva cărora locuitorii,
deveniți activiști de mediu pentru a își revendica dreptul la aer curat și sănătate au încercat să se
organizeze, dar, deocamdată fără un final adecvat pentru ei. Cazului depozitului de deșeuri Rudeni al
Grupului Iridex (contestat de Bogdan Tucmeanu), se alătură alte exemple precum Groapa Vitalia din
Băicoi județul Prahova (contestată de Ciprian Stupin), sau Incineratorul de deșeuri Demeco din Iași
(contestat de Mioara Gociu). Pe lângă acestea, se concluzionează, « aceste probleme se repetă și în ClujNapoca, Timișoara, Brăila, Satu-Mare, Râmnicu Sărat, Zalău, Râmnicu Vâlcea, Orșova, Vulcan, Horezu,
Măldărești și zeci de alte localități din România. Oficial, 25.000 de oameni mor în fiecare an în România
din cauza poluării aerului ». Mai departe, cazul rampei de deșeuri din Tg. Jiu, față de care ne atrage
atenția Mădălina Sarapatin (Asociația Slobozia Vrea Aer Curat) denotă că acolo nu se respectă
tehnologia în privinţa depozitării deşeurilor, cantitatea de deşeuri este foarte mare, iar levigatul se
tratează cu un produs cu acid sulfuric care la rândul ei emană mirosuri insuportabile (
(https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/acuzatii-grave-adresa-societatii-administreaza-groapa-gunoi-s-aucomis-falsuri-1_60544deb5163ec42710e8acf/index.html).

16

Un alt exemplu al tergiversării monitorizării adecvate și luării unor măsuri ce se impun pe baza
rezultatelor, este cazul rampei de deșeuri din Pata Rât din Cluj-Napoca, descris în secțiunea B al
raportului nostru prin diverse detalii (istorice, de măsurătoare a H2S, PM2.5 și PM10, sau cele legate de
sănătatea oamenilor care locuiesc în apropiere). Această rampă funcțională și acum, este administrată
de Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) din subordinea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Ea a
fost deschisă, împreună cu rampa privată SALPREST, în 2015, în momentul închiderii rampei de deșeuri
vechi, la o distanță de sub 1000 de metri de la casele modulare construite de primărie într-o zonă pe
care aceasta a transformat-o din zonă industrială în zonă rezidnețială în 2010, cu scopul de a muta acolo
familiile rome evacuate dintr-o zonă centrală a orașului. În 2018, Fundația Desire, împreună cu 50 de
persoane cu domiciliul în casele modulare din Pata Rât au început un proces în instanță împotriva
primăriei, Consiliului Județean, rampei Salprest, rampei RADP, Gărzii de Mediu și Agenției de Mediu,
responsabile pentru acordarea autorizației de funcționare acestor două noi așa-numite rampe
temporare. În primele etape ale procesului, judecătoarea a ordonat achiziționarea unor servicii de
expertiză de mediu contra cost de către Fundația Desire, precum și analize de sol, apă și aer realizate de
un laborator specializat acreditat. Costurile măsurătorilor au fost plătite tot de Fundația Desire, ele
tergiversându-se din cauza declanșării pandemiei, fiind realizate, totuși, și plătite în primăvara anului
2020. Însă, în pofida acestui fapt, Fundației Desire nu i s-a permis să aibă acces la rezultatele
măsurătorilor nici de atunci. Ele au ajuns la experta de mediu care de atunci le analizează, laolaltă cu
alte multe documente, în vederea întocmirii unui raport în absența căruia judecătoarea nu dorește să se
pronunțe în acest caz. Ca alternativă, în cadrul proiectului ENHOJUST, Fundația Desire a susținut o serie
de măsurători ale PM2.5, PM10 și H2S la casele modulare (care arată depășirile majore în concentrațiile
acestora), precum și o anchetă medicală care arată cu ce probleme de sănătate specifice poluării se
confruntă persoanele mutate forțat în Pata Rât în 2010 (detalii în secțiunea B al raportului nostru).
Mai mulți activiști pentru dreptul la mediu curat și dreptul la locuire adecvată s-au adunat în 28.10.2021,
și au prezentat cazurile lor la evenimentul public „Locuire în mediu sănătos: Rolul activismului civic”
(https://www.facebook.com/events/4406623292706590/) organizat de Fundația Desire și mișcarea Căși
sociale ACUM! din Cluj. Înregistrarea discuției se poate vedea aici:
https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/videos/696927544619353.
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I.

PATA RÂT – “ZONE REZIDENȚIALE” ȘI RAMPELE DE DEȘEURI
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1. O descriere generală a „zonelor rezidențiale” din Pata Rât, Cluj-Napoca

Pata Rât este un spațiu ghetoizat care include rampele de gunoi vechi și noi, dar și zonele
rezidențiale formate cu contribuția autorităților publice din Cluj-Napoca, deoarece în ultimele trei
decenii au îndreptat câteva sute de persoane evacuate către acest teritoriu și nu au avut o politică de
locuire socială pentru sprijinirea celor mai defavorizați. Acest teritoriu marginal, lipsit și stigmatizat oferă
o locuire inadecvată pentru forța de muncă ieftină exploatată în diferite industrii care contribuie la
bunăstarea orașului, inclusiv persoanele care lucrează la depozitele de deșeuri și companiile de
salubrizare.1
Harta 1. Zona Pata Rât (cu patru sub-zone) pe harta orașului Cluj:
Strada Cantonului, Dallas, Noul Pata Rât, Rampa de Gunoi

Observăm: toate evacuările care au dus la formarea Pata Rât au fost evacuări forțate, adică
evacuări ca urmare a faptului că evacuații au fost transformați în persoane fără adăpost - fie în sensul
strict al cuvântului, adică fără un acoperiș deasupra capului lor sau în sensul că oamenilor li s-au oferit

1

E. Vincze: “Urban landfill, economic restructuring and environmental racism,” in Philobiblon –
Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, 2013, 18(2): 389-406; E. Vincze:
“Socio-Spatial Marginality of Roma as Form of Intersectional Injustice,” in Studia UBB Sociologia, 2013,
58(2): 217-243; A. Dohotaru, H. Harbula and E. Vincze (eds.): Pata, Cluj: Desire, 2016; E. Vincze:
“Ghettoization: the production of marginal spaces of housing and the reproduction of racialized labour,”
in E. Vincze, N. Petrovici, C. Raț, G. Picker (eds): Racialized Labour in Romania. Spaces of Marginality at
the Periphery of Global Capitalism, Palgrave, 2018, pp. 63-95
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de către autorități un fel de locuințe de urgență, cum ar fi vagoanele și containerele de pe strada
Cantonului sau casele modulare construite în apropierea depozitului vechi de deșeuri.
Remarcăm: evacuările forțate care duc la formarea Pata Rât nu fac parte dintr-un trecut îndepărtat,
ci sunt o caracteristică a prezentului nostru. Evacuările din clădirile și terenurile retrocedate continuă.
De asemenea, continuă evacuările din clădiri degradate aparținând vechiului fond de locuințe deținute
de stat pe care municipalitatea nu dorește să le îmbunătățească. Continuă evacuările din spațiile
vacante în care oamenii cu venituri mici își creează un spațiu de locuit în absența alternativelor, mai ales
dacă se află în teritorii vizate de dezvoltarea imobiliară. Continuă evacuările din locuințe
neconvenționale, fără acte. Și continuă evacuarea din locuințe sociale din cauza neplății chiriei sau
utilităților (prețul crescut al acestora, precum vedem în actuala criză energetică, este o problemă nu
doar pentru cei mai săraci, ci pentru 60-70% din gospodăriile din România). Toate astea se întâmplă în
Cluj-Napoca, orașul cu cele mai mari prețuri de pe piața imobiliară, unde chiria unui apartament de 2
camere (sau echivalentul unei rate bancare lunare cu dobândă) este mai mare cu 50% decât salariul
minim net pe economie.2
În toate aceste cazuri, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca nu își îndeplinesc obligațiile definite în
baza legislației sociale a României sau a așteptărilor unei Europe Sociale. Oamenii rămași fără adăpost,
fără alternative adecvate de locuire, continuă să caute un loc de locuit în Pata Rât, chiar dacă acesta este
nesigur și inadecvat. Toate aceste cazuri și alte câteva zeci de mii de cazuri de evacuare forțată din
România care afectează sute de mii de persoane demonstrează modul în care statul român nu respectă
tratatele internaționale pe care le-a semnat în ceea ce privește asigurarea dreptului la locuințe adecvate
pentru toți și interzicerea și prevenirea evacuărilor3.
După aproape 12 ani de la evacuarea din strada Coastei și relocarea forțată a evacuaților în
apropierea rampei de gunoi în așa-numita nouă zonă Pata Rât sau case modulare (17 decembrie 2010),
după 22 de ani de când colonia străzii Cantonului a început să crească (2000), și după mai bine de
jumătate de secol de existență a așezării informale Dallas cunoscută și sub numele de vechiul Pata Rât
(anii 1960-1970), trebuie să recunoaștem: existența zonei de locuințe Pata Rât în apropierea rampelor
de gunoi este o manifestare a rasismului împotriva romilor și a oamenilor săraci și este un act care nu
doar dezumanizează oamenii zi de zi, ci și le pune în pericol viața.
Astăzi, zona Pata Rât găzduiește aproximativ 1.500 de romi, victime ale rasismului instituțional și a
politicilor de dezvoltare care exploatează forța de muncă ieftină a celor mai vulnerabili, în timp ce îi
exclud din resursele unui trai decent.

2

https://casisocialeacum.ro/archives/5300/locuirea-in-cluj-napoca-fondul-locativ-dezvoltare-imobiliarasi-evacuari/, https://casisocialeacum.ro/archives/6315/munca-si-locuire-salarii-si-costurile-locuirii-inpandemie-la-cluj/
3
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-Cercetare-Evacuari-20082017.pdf, https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Ghid-Evacuare-2019.pdf
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Harta 2. Zona Pata Rât (Cantonului, casele modulare, Dallas, și rampa de deșeuri)

▶În colonia Dallas, unde aproximativ 300 de persoane locuiesc în case de lemn oferite de Fundația Pro
Roma din Olanda, alimentarea pompei de apă existente este de multe ori întreruptă din cauza datoriilor.
Chiar pe rampa de gunoi, alte 100 de persoane locuiesc în barăci improvizate din lemn și nailon, fără
apă, electricitate sau încălzire. Acești oameni au asigurat selectarea deșeurilor de la Cluj pe vechiul
depozit de gunoi și continuă să facă acest lucru pe noile rampe temporare, dar încă neecologice
(administrate de compania publică RADP și firma privată SALPREST), în momentul de față rampa RADP
fiind în continuare funcțională, în nevoie de forță de muncă ieftină. Companiile din industria deșeurilor
se îmbogățesc din munca lor, păstrându-le într-o dependență „miloasă” și condiții de minimă
supraviețuire, la un salar minim pe economie fără vreun spor pentru condiții grele de muncă sau
munca stigmatizată.4
▶Pe strada Cantonului, o colonie informală în creștere de la începutul anilor 2000, unde circa 800 de
oameni trăiesc în aproximativ 170 de barăci, există două pompe de apă pe stradă, câteva toalete
ecologice amplasate în zonă în 2015, și două cabine de duș amplasate după declanșarea pandemiei la
insistența oamenilor și activiștilor care îi susțin. Nimeni nu are apă în casă, și evident nici toaletă sau baie
în aranjamentele „temporare” de locuințe care le-au fost puse la dispoziție, cu permisiunea primăriei,
de către organizații umanitare, acestor persoane evacuate din oraș în ultimii 22 de ani5. Lucrătorii în
salubritate care curăță orașul sunt nevoiți să trăiască într-un mod care pune sănătatea și viața lor în
pericol, zi de zi, lună de lună, an de an, zeci de ani.
▶La casele modulare care găzduiesc 40 de gospodării, într-un modul stau patru familii, în multe cazuri
multi-generaționale, înghesuite în camere de câte 16 mp, împărțind o baie cu apă rece de 4 mp. Au fost
nevoiți să locuiască în mediul poluant al rampelor de gunoi din decembrie 2010. Asta după ce au fost
evacuați de pe fosta stradă Coastei și li s-au asigurat aceste așa-numite „locuințe sociale” construite de

4

Despre aceasta vezi filmul documentar “Romii nu sunt gunoaie/ Roma are not garbage” (with English
subtitle), 2016, 54 min, https://www.youtube.com/watch?v=ihP_rs3IOoE.
5

Vezi documentarul “Dislocări. Rutele evacuărilor spre strada Cantonului/ Dislocations. Routes of
evictions towards Cantonului street (1996-2016)” (with English subtitle), 2016, 106 min,
https://vimeo.com/194308421.
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Primărie în același an „pentru a rezolva problemele lor de locuire”.6 Orașul cu un buget anual de peste
400 de milioane de euro afirmă că este neputincios în fața dramei lor, care nu înseamnă doar segregare
și marginalizare rezidențială, ci și efectele tragice ale locuirii în mediu toxic asupra sănătății lor. Adevărul
este că autoritățile locale nu au voința politică de a investi în mutarea lor în locuințe sociale din oraș.
În 2012, Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite a efectuat un sondaj pe gospodării pentru a susține
intervențiile Primăriei preconizate în acel moment, care a arătat că majoritatea locuitorilor din Pata Rât
sunt copii sub 18 ani (aproximativ 550), fiind urmați numeric de adulți între 18-44 de ani (în jur de 460).
În comunitate erau doar aproximativ 70 de persoane între 45-54 de ani, 45 de persoane cu vârste
cuprinse între 55-64 de ani și doar aproximativ 10 persoane peste 65 de ani. Chiar dacă numărul de
locuitori a fluctuat în total între timp și pe categorii, aceste tendințe au rămas valabile. Cifrele ne arată
că sunt foarte puțini vârstnici în Pata Rât și acest lucru nu se datorează faptului că oamenii pleacă din
zonă atunci când îmbătrânesc, deoarece nu au unde să meargă, ci se întâmplă pentru că mor la o vârstă
mult mai tânără decât speranța generală de viață în România (75 de ani) sau în județul Cluj (77 de ani).
2. Rampele vechi şi noi din Pata Rât, Cluj-Napoca7

Vechiul depozit de gunoi de la Pata Rât funcționează ca un depozit neecologic încă de la
începuturile existenţei sale, deci de aproximativ 70 de ani. 8 Conform Hotărârii Guvernului nr.
349/2005, „depozitul de gunoi de clasă B neconform Pata Rât Cluj-Napoca” urma să își înceteze
activitatea la 16 iulie 2010. În acel an, munții de gunoi au constat în 1,9 milioane de metri cubi de
deșeuri și au ocupat o suprafață de 22 hectare. Dar activitatea de depozitare nu s-a oprit – după cum
a observat Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu în octombrie 2012. Pentru a evita
procedura de infringement împotriva României din acest motiv, municipalitatea a găsit o „soluție
temporară” pentru depozitarea deșeurilor pe un teren vecin (Ziua de Cluj, 07.11.2012). 9 După 2 ani,
în 2012, SC Salprest Rampă (firma care a administrat vechiul depozit de gunoi) a primit o amendă de
30.000 de lei pentru funcționarea fără autorizație de mediu (Mediafax, 07.11.2012). 10 Cu toate

6

Despre aceasta vezi documentarul realizat de Fundația Desire: “Dreptate socială în Pata Cluj/ Social
justice in Pata Cluj” (with English subtitle), 2016, 17 min,
https://www.youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek
7

O scurtă istorie a rampelor de la Pata Rât se poate găsi în acest film realizat în cadrul unei campanii de
strângere de fonduri de Căși sociale ACUM!, pentru a susține costurile analizelor de laborator și expertei
de mediu nominalizate de judecătorie în cadrul procesului intentat de către Fundația Desire și 50 de
persoane împotriva autorizării celor două rampe noi de deșeuri în 2015 la o distanță de sub 800 de metri
de la casele modulare construite acolo de primărie: “Rampele din Pata Rât sunt toxice pentru oameni”
2019, https://www.youtube.com/watch?v=w9nJtBa7ptE&feature=emb_logo
8

https://cluj.com/articole/rampa-de-gunoi-a-clujului-pata-rat/

9

https://zcj.ro/administratie/gnm-explica-de-ce-a-inchis-rampa-de-la-cluj-altfel-ue-ar-fi-declansatprocedura-de-infringement-asupra-romaniei-amenzi-de-135000-euro-pe-zi--101213.html
10

https://www.mediafax.ro/social/cluj-rampa-de-deseuri-de-la-pata-rat-inchisa-din-cauza-depasiriicapacitatii-de-stocare-13813269
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acestea, acest teren a fost redeschis din nou, fiind închis definitiv abia în 2015, 11 dar fără ca orașul
să aibă nici măcar azi un depozit ecologic. CMID construit timp de mai bine de 10 ani încă nu este
total funcțional nici acum.
Chiar dacă vechea groapă de gunoi de la Pata Rât urma să-și înceteze activitatea în 2010, licitația
pentru închiderea și ecologizarea sa a fost făcută abia în 2014. Apoi, companiile câștigătoare ale
licitației (SC Nordconforest SA, SC Finara Consult SRL și SC Interdevelopment SRL) au constatat
existența unei cantități suplimentare de gunoi de 541.835 metri cubi față de cei 1,9 milioane metri
cubi existenți în 2010. În plus, aceștia au estimat existența altor 367.010 metri cubi de deșeuri pe
depozitul de gunoi ilegal după 16 iulie 2010 (CluJust, 28.07 0.2015). 12 Lucrările pentru închiderea și
ecologizarea vechii rampe din Pata Rât au început abia în 2017. Înainte de recepția finală prevăzută
pentru ianuarie 2020, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că groapa de gunoi
ne-ecologică din Pata Rât a devenit istorie (Ziua de Cluj, 18.12.2019). 13 Nu a spus nimic despre așanumitele „depozite temporare” care începând cu 2015 au continuat să polueze zona și să intoxice
oamenii, deoarece noul centru de eliminare a deșeurilor ecologice, care ar fi trebuit să funcționeze
încă din 2013, nu s-a deschis nici în 2015. 14 Și, așa cum am menționat mai sus, nu este total
operațional nici acum, în ianuarie 2022.
După ce vechiul depozit de gunoi toxic nu s-a închis în 2010, primarul municipiului Cluj-Napoca,
premierul Emil Boc, care între timp (în 2012) a revenit din funcția de premier la conducerea Primăriei
Cluj-Napoca, a început o nouă acțiune. În octombrie 2015, el a anunțat: „Am rezolvat criza gunoiului
din Cluj. Vom avea aici (în Pata Rât) propriul nostru depozit administrat de RADP ”(Adevărul,
18.10.2015).15 În legătură cu această soluție și „depozitele temporare” în sine, în ianuarie 2020,
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat o posibilă stare de urgență, sprijinind astfel
solicitarea președintelui Consiliului Județean, Alin Tișe, de a deschide Centrul de Gestionare Integrată
a Deșeurilor fără autorizație de mediu. Comitetul a afirmat: populația din vecinătatea acestor depozite
„temporare” este expusă riscului de boli, cu funcție pulmonară afectată, evenimente cardiorespiratorii, infecții respiratorii acute, exacerbarea bolilor cronice, otrăvire cu amoniac, metan și
hidrogen sulfurat (Decizia nr. 1 a Comitetului Județean Cluj pentru Situații de Urgență, 29.02.2020).
Înainte de aceste declarații, mai devreme, în septembrie 2017, Comitetul Județean Cluj pentru
Situații de Urgență a anunțat că în Pata Rât există poluare masivă din cauza lacului de levigat din
11

În 2017 Comisia Europeană a lansat procedura de infringement împotriva României pe tema celor 68
de rampe de gunoi care trebuie ecologizate și închise, dar aceste măsuri nu au fost încheiate până în
decembrie 2016. (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_237). Depozitul vechi
de la Pata Rât a fost declarat închis în 2015, cu toate acestea, după cum arată istoria situației descrise
aici, în realitate, acesta nu a fost închis și ecologizat până la începutul anului 2020, iar una dintre cele
două noi depozite non-ecologice continuă să funcționeze și în momentul scrierii acestui raport.
12

https://www.clujust.ro/sute-de-metri-cubi-de-deseuri-depozitate-ilegal-la-pata-rat-neutralizarea-lorcosta-milioane-plangere-penala/
13

https://zcj.ro/administratie/pata-rat-este-istorie-groapa-de-gunoi-a-clujului-veche-de-peste-70-de-ania-fost-inchisa-si-devine-deal-inverzit--192956.html
14

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/77059-este-pata-rat-istorie-activistii-spun-ca-nu-cand-se-vortrage-la-raspundere-cei-vinovati#sthash.Tq23QF1n.dpbs
15

https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/anuntul-facut-emil-boc-facebook-am-rezolvat-criza-gunoaielorcluj-1_562394f5f5eaafab2cc95d03/index.html
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gropile de gunoi (o cantitate de aproximativ 6.000 de metri cubi extinsă pe o suprafață de 3 hectare);
precum și datorită depășirilor de 750 de ori mai mari pentru azotul amoniacal și de 12,8 ori pentru
cloruri, deci pentru substanțele toxice foarte periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor
(Mediafax, 09.09.2017). 16 Până în 2020, dezastrul ecologic din Pata Rât a continuat să fie generat și
de incendiile care au izbucnit atât pe depozitul vechi, cât și pe cele două noi depozite tempor are de
gunoi, RADP și SALPREST (ex: Monitorul de Cluj, 29.08.2016, 17 04.10. 2017, 18 30.04.2018, 19
24.03.201920). în 2020, autoritățile publice și companiile care administrează rampele, au recunoscut:
depozitele care au primit autorizație în 2015 să funcționeze ca rampe temporare, în mai 2020 au
fost umplute cu deșeuri de până la 75 % din capacitatea lor de stocare totală (Monitorul de Cluj,
22.05.2020). 21

16

https://www.mediafax.ro/stirile-zilei/poluare-majora-in-cluj-depasiri-de-750-de-ori-aleconcentratiilor-admise-la-azot-amoniacal-pe-un-parau-un-lac-cu-6-000-de-metri-cubi-de-lichid-toxic-s-aformat-in-zona-16722088
17

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/53942-incendierea-gunoaielor-de-la-pata-rat_-ilegala_-dar%E2%80%9Cacceptata%E2%80%9D-tacit-de-autorita%C5%A3i#sthash.146h6ksu.kNphIP9B.dpbs
18

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/60357-incendiu-de-amploare-la-pata-rat-rampa-de-gunoi-ardedin-nou#sthash.7AoJX7Jk.dpbs
19

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/63704-al-doilea-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-arde-rampade-gunoi-a-primariei#sthash.jKSFqUob.dpbs
20

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/69987-primul-incendiu-din-acest-an-la-pata-rat-s-a-reaprinsrampa-de-gunoi-a-primariei#sthash.57m90wdQ.dpbs
21

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/80586-moment-istoric-clujeni-tise-s-a-tinut-de-cuvant-dupaun-deceniu-a-intrat-prima-masina-de-gunoi-in-centrul-de-deseuri-fara-aviz-de-mediu-se-incheie-epocapoluarii#sthash.4H1K6VvY.dpbs
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II.

POLUAREA AERULUI ÎN PATA RÂT.
MĂSURĂTORI REALIZATE CU SENZORI AMPLASAȚI LA CASELE MODULARE

Observații:
Senzorii folosiți pentru monitorizare:
-

Pentru hidrogenul sulfurat: uRADMonitor SMOGGIE-GAS H2S (rezoluția de 1 ppb, min
value 0 ppm, max value 2 ppm), https://www.uradmonitor.com/

-

Pentru particule în suspensie: senzor produs de https://www.stropdeaer.ro/,
https://www.stropdeaer.ro/monitorizare-in-cluj-napoca/

Casele modulare din Pata Rât au fost construite de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în 2010 la
o distanță de sub 1000 metri de vechea rampă deșeuri (pe baza unui PUZ prin care au marcat
acest teritoriu drept zonă rezidențială într-un mediu mai larg de zonă industrială). După
închiderea acestei rampe, în 2015, municipalitatea și instituțiile responsabile au autorizat două
noi rampe de deșeuri la o distanță de sub 1000 metri de aceste case modulare. Dintre ele unul,
rampa RADP funcționează și azi.
Mai multe detalii despre rampele de deșeuri și locuirea în Pata Rât se pot citi în Cap. IV/ Anexa
acestui raport.
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1. Măsurători ale poluării aerului cu Hidrogen sulfurat

Precum am arătat deja, Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor, inflamabil, cu un miros caracteristic de
ouă stricate. Degajarea gazului H2S este direct proporțională cu temperatura aerului, care favorizează
putrefacția și fermentarea gunoiului.
În vederea interpretării poluării aerului cu Hidrogen sulfurat în zona Pata Rât unde am făcut măsurători
în perioada iunie-decembrie 2021, ne raportăm la concentrația maximă admisă de Agenția Națională de
Mediu din România (Standardele naționale de stat din 1987): pentru media zilnică, pe o perioadă de
lungă durată, pragul maxim admis de Hidrogen sulfurat este de 0.008 mg/m3 – convertită, în cazul
gazului nostru, această cantitate înseamnă 0.006 ppm; iar pe o perioadă de scurtă durată acest prag
este de 0.015 mg/ m3, ceea ce, prin convertire, în cazul H2S înseamnă 0.011 ppm
(https://www.teesing.com/en/library/tools/ppm-mg3-converter#mgm3-ppm).
Conform datelor din grafica de mai jos, în perioada în care am realizat măsurători în Pata Rât cu privire
la poluarea aerului cu Hidrogen sulfurat, acest prag a fost întotdeauna depășit, cunoscând și depășiri
alarmante de mari în anumite perioade. Nu avem de ce presupune că în alți ani situația ar fi fost altfel.
Deci oamenii care locuiesc în casele modulare, unde am amplasat senzorul nostru, trăiesc de aproape 12
ani în acest mediu, fiind expuși un timp îndelungat acestei poluări.

Graficele de mai jos arată rezultatele măsurate în mod comparativ în perioada 10-15.08. Valoarea H2S
măsurată în Pata Rât/ casele modulare aflate la 800 de metri de rampele de deșeuri a fost întotdeauna
27

cu mult mai mare decât cea pe str. Soporului din Cartierul Gheorgheni, ceea ce arată o mai mare
expunere a persoanelor care locuiesc în Pata Rât, sau, altfel spus, o distribuire inegală a expunerii la
substanțe toxice.
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2. Măsurători ale poluării aerului cu particulele în suspensie (PM)

Pe baza măsurătorilor efectuate în perioada 01.06.2021-31.12.2021 la casele modulare din Pata Rât,
media anuală a valorilor măsurate în cazul PM2.5 a fost de: 74ug/m3; iar în cazul PM10 a fost de de: 225
ug/m3. Aceste valori sunt depășiri enorme, nepermise, foarte periculoase față de valorile limită definite
atât de Organizația Mondială a Sănătății, cât și a de legislația românească:
Conform Legii 104/15.06.2011, valoarea limită zilnică a particulei PM10 în aer nu ar trebui să fie
mai mare de 50 ug/m3, iar valoarea limitei sale anuale, pentru protecția sănătății umane ar
trebui să fie sub 40 ug/m3. În ceea ce privește particula PM2.5, aceeași lege prevede ca
valoarea sa limită anuală trebuie să fie de 25 ug/m3, până pe 1 ianuarie 2020 prevăzându-se
chiar reducerea acestei limite la valoare de 20 ug/m3
(http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129642).
Recomandările recente făcute de Organizația Mondială a Sănătății în acest sens spun:
concentrația medie anuală a PM2.5 nu trebuie să depășească 5 µg/m3, iar expunerile zilnice
nu ar trebui să fie mai mari de 15 µg/m3 timp mai mult decât 3-4 zile pe ani. Cu privire la
PM10, aceste recomandări prevăd ca limite o concentrație medie anuală de 15 µg/m3 și o
concentrație pe 24 ore de 45 µg/m3. (https://www.c40knowledgehub.org/s/article/WHO-AirQuality-Guidelines).
Calculând nivelul de poluare cu PM2.5 și PM10 în Pata Rât pe număr de zile, constatăm că în perioada în
care am făcut măsurători, acesta a fost după cum urmează :
-

-

-

Ridicat:
o

PM2.5 30-60 ug/m3: 46 zile

o

PM10 50-100 ug/m3: 43 zile

Foarte Ridicat
o

PM2.5 >60 ug/m3: 15 zile

o

PM10 >100 ug/m3: 24 zile

Mediu:
o

PM2.5 20-30 ug/m3: 25 zile

o

PM10 30-50 ug/m3: 30 zile

Raportat la limitele valorilor permise pe 24 ore a prezenței particulelor în suspensie PM2.5 și PM10
(conform paragrafelor de mai sus), în Pata Rât acestea au fost depășite după cum urmează:
o

În cazul PM2.5: 86 zile

o

În cazul PM10: 97 zile.
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O imagine sintetică a acestor depășiri ne oferă graficul de mai jos:

Pentru anii anteriori nu avem măsurători făcute, dar nu avem motive să presupunem că în alți ani
situația ar fi fost mai bună. În cazul celor care locuiesc în casele modulare din decembrie 2010,
expunerile la valori atât de mari ale particulelor în suspensie PM2.5 și PM10 și timp de atâtea zile/ an se
întâmplă de aproape 12 ani.
Pe baza măsurătorilor făcute între iunie – decembrie 2021, poluarea medie zilnică cu PM10, PM1 și
PM2.5 se arată a fi foarte îngrijorătoare în Pata Rât, precum reflectă cele trei grafice sintetice de mai
jos arătând depășiri mari și foarte mari în toată această perioadă:
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III. PROBLEME DE SĂNĂTATE
RAPORTATE DE LOCUITORII MEDIULUI TOXIC DIN PATA RÂT

Observație:
Datele prezentate în acest capitol au rezultat dintr-un studiu epidemiologic realizat în vara
anului 2021 în trei dintre comunitățile rome care locuiesc în apropierea rampei de deșeuri de la
Pata Rât (casele modulare, colonia Dallas, str. Cantonului). În total, considerând și gospodăriile
care locuiesc chiar lângă rampa de deșeuri în barăci improvizate, efectuând munci de selectare
a deșeurilor, aceste comunități azi au o populație de aproximativ 1500 de persoane. În Anexă,
pe lângă descrierea istoriei rampelor de deșeuri din Pata Rât prezentăm pe scurt și informații
despre formarea acestor comunități în zonă.
În vederea efectuării studiului am creat un chestionar care să reflecte câteva aspecte ale
situației socio-economice a populației, cât și ale patologiilor ce pot fi atribuite poluării
atmosferice. Chestionarul a cuprins 25 de întrebări și a fost distribuit prin interviu direct unui
număr de 283 de persoane adulte (cu vârsta >18 ani) din comunitatea studiată.
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Vârsta mediană a respondenților a fost de 38.5 ani, fără diferențe semnificative raportate la sexul
persoanei, însă semnificativ sub media națională. În ceea ce privește structura de gen a respondenților,
52.5% din respondenți erau bărbați și 47.5% femei.
În eșantion am inclus toate persoanele de peste 65 de ani pe care le-am găsit în acel moment în aceste
comunități. În total erau doar 15 persoane: pe Cantonului 5 persoane, la modulare 4 persoane, în Dallas
6 persoane. Reamintim, că o anchetă mai veche, realizată în 2012 de către UNDP și UBB a identificat
următorul număr de persoane peste 65 de ani din cele trei comunități: pe str. Cantonului 8, la modulare
3, iar în Dallas 2. Dacă ne uităm la datele privind populația din Cluj-Napoca, putem nota: conform INS, în
2021 în Cluj-Napoca din totalul de 327927 locuitori, 273698 de persoane erau peste 18 ani. Raportat la
această sumă, 59081 de persoane, adică 21% au fost de peste 65 de ani. Comparativ, în Pata Rât, din
totalul persoanelor de peste 18 ani din eșantionul ENHOJUST (283) care locuiesc pe Cantonului, la
modulare și în Dallas, doar un număr de 15 persoane au fost peste 65 de ani, adică un procent de 5.3 %.

35

Dacă ne uităm la durata locuirii în zona rampei de deșeuri, observăm că 92.9% din respondenți sunt
locatari de peste 10 ani, aproape jumătate din ei locuind aici de peste 20 de ani. Astfel se creionează un
tablou dominat de perioade lungi de expunere la poluanții din mediu, asta în condițiile în care majoritatea
celor intervievați își petrec mult timp în aer liber (58.9%).

Toți respondenții consideră că mediul în care locuiesc le afectează sănătatea și că principalul factor de risc
pentru sănătatea lor este poluarea.
Legat de poluare, subiecții se declară cel mai deranjați de gunoiul municipal – 55.5%, de mirosurile
neplăcute – 30.4%, precum și de fumul provenit din arderea deșeurilor – 13.1%.
Un procent de 45.2% din respondenți declară că au avut decese în familie în ultimii 5 ani, majoritatea
cauzate de cancere sau de afecțiuni cardiovasculare. Acolo unde este menționat tipul de cancer,
predomină cancerele pulmonare.
72% dintre persoanele intervievate se știu cu un diagnostic de boală cronică pentru care ar trebui să ia
un tratament medicamentos, însă 53.3% dintre cei care ar trebui sa fie sub tratament nu își iau medicația.
Motivul principal este, în 72.8% din cazuri, faptul că nu consideră necesar acest tratament.
Aproape un sfert din respondenți nu își iau tratamentul pentru că este prea scump, iar 2.7% consideră
că le este prea dificil accesul la servicii medicale. Toate astea fac ca aceste boli cronice să rămână netratate
pe termen lung, ele asociindu-se cu riscurile de agravare a bolii, ceea ce pe termen lung înseamnă calitate
a vieții scăzută, costuri ale serviciilor medicale crescute, scăderea capacității de muncă și deces timpuriu.

36

Cei mai mulți dintre respondenți au raportat probleme de sănătate care pot fi asociate cu poluarea
ambientală: 29.1% acuză dureri de cap, 20.9% amețeli, 20.2% infecții respiratorii acute frecvente, și alți
9.9% alergii. Astmul bronșic este raportat doar la 1.1% din respondenți, mult sub media națională,
probabil ca urmare a accesului limitat la servicii medicale.

52.8% din persoanele intervievate declară că tușesc zilnic, tusea fiind în 77.7% din cazuri seacă,
supărătoare.
Tusea productivă, caracteristică bolilor precum BPOC, este prezentă în 22.8% din cazuri. Episoadele de
tuse apar în special matinal, în 60.7% dintre cazuri. 26% din persoanele intervievate acuză episoade de
tuse nocturnă. La 13.3% din populația studiului, tusea apare pe tot parcursul zilei. 7.4% dintre cei care au
răspuns la întrebări, au declarat că tușesc cel puțin 3 luni pe an, un criteriu definitoriu pentru patologii
precum BPOC.
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Alte simptome respiratorii se regăsesc și ele frecvent. Episoade de dispnee (descrise ca și sete de aer) în
ultimul an au apărut la 35.7% dintre respondenții la chestionar. Wheezingul, descris ca respirație
șuierătoare, a apărut la 18.4% din respondenți. 55.7% din cei intervievați au acuzat oboseală
inexplicabilă la efort în ultimul an. Atunci când celor care au declarat că obosesc fără motiv li s-a aplicat
scala mMRC de dispnee, 36.1% aveau un nivel patologic de dispnee și fatigabilitate.

Pe eșantionul de 283 de respondenți de peste 18 ani, la întrebarea dacă cel puțin unul din copiii lor au fost
la medic în ultimul an pentru o problemă de sănătate, 83% au răspuns afirmativ.
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Drept concluzie putem afirma, că datele rezultate din studiul nostru epidemiologic desfășurat în trei
comunități rome din Pata Rât în vara anului 2021 descriu o populație vulnerabilă expusă la poluarea de
mediu timp de decenii, accesul căreia la servicii de sănătate este suboptim. Abundă diagnosticele de boli
cronice, însă medicația pentru acestea este frecvent abandonată, de multe ori din lipsa mijloacelor
financiare. De asemenea, oamenii au frecvente simptome asociate atât cu poluarea, cât și cu boli
respiratorii frecvente și debilitante, însă, în lipsa programelor de screening la nivelul acestei populații,
multe dintre ele rămân nediagnosticate. Boli precum astmul bronșic, BPOC, bolile inimii sau cancerele de
diferite tipuri sunt probabil frecvente. Rămase nediagnosticate, ele duc la o calitate a vieții scăzută,
capacitatea redusă a muncii și deces prematur.
Asemeni majorității studiilor efectuate asupra poluării de lângă rampele de deșeuri, și studiul nostru are
câteva limitări. Principala dintre acestea este faptul că el se bazează pe chestionare, deci pe autoraportarea unor simptome. Există studii care arată că această modalitate de adunare a datelor este
frecvent asociată cu sub-raportarea simptomelor, deci o imagine mai “blândă” a problemei. De
asemenea, acest tip de studii nu are un control asupra poluării în populația generală, astfel nu pot
afirma cu certitudine o relație de cauzalitate între locuirea lângă rampele de deșeuri și frecvența mai
mare a unor patologii, dar pot dovedi că prezența anumitor patologii se asociază cu factorii nocivi de
mediu.
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1.

Concluziile Părții I a raportului ENHOJUST în lumina obiectivelor studiului nostru

Investigația ENHOJUST despre poluare prezentată în acest raport, este o analiză de tip cascadă. În
Secțiunea A am discutat despre (1) Poluarea cu particule în suspensie PM2.5 și PM10; (2) Poluarea cu
particule în suspensie și Covid-19; (3) Elementele care transformă rampele de deșeuri poluatoare în situri
toxice; (4) Efectele toxicității rampelor de deșeuri asupra sănătății oamenilor; precum și despre (5) Cazuri
de rampe de deșeuri toxice și acțiuni activiste din România. De la acest nivel general, în Secțiunea B am
trecut la studiul nostru de caz din Cluj-Napoca: în partea I am analizat formarea și perpetuarea Pata Rât
ca zonă rezidențială și ca zonă a rampelor de deșeuri municipale; apoi în partea a II-a am prezentat
rezultatele măsurării poluării aerului cu PM2.5, PM10 și H2S prin senzorii proprii amplasați în 2021 la 800
de metri de la rampele de deșeuri; iar în partea a III-a am discutat despre problemele de sănătate ale
locuitorilor din Pata Rât pe baza rezultatelor anchetei medicale realizate de noi în 2021.
Față-n față cu o problemă atât de complexă și îngrijorătoare pentru milioane de oameni, precum este
poluarea aerului, în concluziile noastre ne referim la ea din punctul de vedere al relației dintre mediu,
locuire și sănătate așa cum aceasta ni se relevă prin informațiile extrase din studiul nostru de caz din
Pata Rât Cluj-Napoca. Concluziile întregii noastre investigații permit, însă, o generalizare de la acest caz
singular la alte cazuri similare din România, și anume la cazuri în care:
-

Nu doar se încalcă dreptul de a locui într-un mediu sănătos și, prin asta, dreptul la o viață
sănătoasă;
Ci se întâmplă și:
o atât fenomenul distribuirii inegale a efectelor poluării (în funcție de distanța la care
oamenii locuiesc de zonele toxice);
o cât și rasializarea inegalităților produse în cadrul unei nedreptăți mai largi, cea produsă
la intersecția mediului toxic, locuirii inadecvate și sănătății precare.

Cel din urmă fenomen se întâmplă tocmai datorită rasismului instituțional și formelor sale specifice
precum rasismul de mediu și rasismul inerent politicii de locuire.
În vederea asigurării sănătății pentru toți, politicile de mediu-locuire-sănătate trebuie să facă urgent
dreptate tuturor celor care suferă de pe urma amplasării în apropierea zonelor unde locuiesc a unor
rampe de deșeuri sau incineratoare de deșeuri (precum arată și exemplele menționate în raportul nostru
din Cheajna și București, Tg. Jiu, Băicoi sau Iași) sau a altor situri industriale toxice. Sancționarea acestor
poluatori, care nu otrăvesc doar mediul natural ci și oamenii, trebuie să fie pe măsura efectelor lor
negative, până la obligarea lor de a se retehnologiza astfel încât să înceteze să mai fie toxice sau chiar
până la închiderea lor. Și mai mult, acestea trebuie să meargă mână-n mână cu despăgubirile acordate
persoanelor care suferă de pe urma toxicității create de poluatori. Dincolo de aceste intervenții, însă, este
nevoie de interzicerea evacuării forțate a persoanelor/ familiilor rome și/ sau sărace și relocarea lor, prin
constrângere, în apropierea unor rampe de deșeuri, stații de epurare a apei sau platforme industriale
toxice, respectiv de asigurarea unor alternative locative celor care, în lipsa altor locuri unde să locuiască,
în trecut s-au stabilit în proximitatea acestora.
Concentrându-ne, deci pe relația mediu-locuire-sănătate din perspectiva inegalităților rasializate, în cele
ce urmează formulăm concluziile majore ale studiului nostru de caz din Pata Rât, definind – în căsuțele de
la finalul celor două părți ale concluziilor observate, și câteva principii ce ar trebui respectate în căutarea
soluțiilor relevante nu doar în cazul Pata Rât, ci în toate situațiile similare.
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2.
Concluzii privind formarea zonei rezidențiale din Pata Rât și principii pentru politici care
să soluționeze situații locative de acest fel

Zonele de locuire din Pata Rât Cluj-Napoca s-au format de-a lungul a cinci decenii (marea lor majoritate,
însă, în ultimii 20 de ani) sub impactul mai multor cauze structurale. Cele din urmă au făcut ca oamenii
care lucrau/ lucrează în oraș să nu aibă resurse financiare suficiente pentru a plăti costurile locuirii în altă
parte din cauza marii discrepanțe între veniturile lor reduse și prețurile de locuințe de pe piața imobiliară.
Toate astea se întâmplă în condițiile în care statul român și guvernarea locală nu le oferă locuințe sociale
adecvate și accesibile ca preț în alte zone ale orașului, și mai mult, nu le oferă oamenilor protecție
împotriva evacuărilor forțate, de pe urma cărora ei devin persoane fără locuințe adecvate, căutând refugiu
în Pata Rât. Cazul zonelor rezidențiale din Pata Rât ne arată spectrul larg al responsabilității administrației
publice locale față de formarea zonelor rezidențiale în apropierea rampelor de deșeuri toxice: în relație
cu cea mai veche colonie (Dallas), ale căror locatari realizează selectarea gunoaielor de pe rampă în
beneficiul tuturor clujenilor, autoritățile practică o politică de nepăsare, din când în când ascunsă sub
pretextul unei pasive toleranțe; în relație cu zona de locuire informală constituită pe str. Cantonului,
responsabilitatea primăriei clujene este una indirectă dar activă, aceasta evacuând și orientând înspre
acest teritoriu grupuri mai mici sau mai mari de romi din alte zone ale orașului, acceptând amplasarea
unor locuințe acolo de către organizații umanitare sau oferindu-le alternativa (chiar în scris) de a-și ridica
acolo o locuință improvizată în regim propriu; responsabilitatea administrației publice locale față de
locuitorii din Pata Rât este cea mai directă și activă față de cei care stau în casele modulare pe care chiar
primăria le-a construit cu dedicație romilor lângă rampele de deșeuri, deci într-o zonă industrială toxică.

Toate cele de mai sus nu s-ar fi întâmplat dacă statul român și autoritățile locale ar fi respectat tratatele
internaționale în ceea ce privește asigurarea dreptului la locuințe adecvate pentru toți, precum și
interzicerea și prevenirea evacuărilor.
Zonele rezidențiale formate nu s-ar fi acutizat și permanentizat dacă conducerea orașului cu un buget
anual de peste 400 de milioane de euro ar fi avut voința politică de a investi în mutarea locatarilor din
Pata Rât în locuințe sociale adecvate din oraș.
Existența zonei de locuințe Pata Rât în apropierea rampelor de gunoi a devenit posibilă și din cauza
rasismului instituțional împotriva romilor și a oamenilor săraci, acesta fiind un act care nu doar
inferiorizează, dezumanizează și stigmatizează oamenii zi de zi, ci și le pune în pericol viața.
Marginalizarea și segregarea teritorială în acest caz, și în cazuri similare, înseamnă vulnerabilizarea față
de boli care pun în pericol viața și reduc speranța de viață a oamenilor.
De aceea, printre principiile pe care ENHOJUST le consideră importante de respectat de o politică
publică care să răspundă la astfel de situații se află și următoarele:
-

-

garantarea accesului la locuințe adecvate pentru toți într-un mediu curat;
asigurarea în fapt la locuințe sociale adecvate a categoriilor sociale eligibile conform legii
locuinței și cu prioritate a celor mai săraci cu condiții de locuire precare, prin construirea unui
număr necesar de locuințe sociale publice și un sistem just de atribuire;
prevenirea evacuărilor forțate prin măsuri integrate de locuire și de asistență și beneficii
sociale;
interzicerea relocării persoanelor rome și altor persoane sărace sau fără adăpost în apropierea
unor platforme toxice (precum sunt rampele de deșeuri, alături de stațiile de epurare a apei, și
numeroase situri industriale);
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-

asigurarea unui program de locuire în cazul fiecărui proiect de regenerare urbană care, prin
definiție, schimbă nu doar mediul construit ci și structura socială a populației din zonele ce trec
prin schimbări urbanistice majore, cu scopul de a proteja victimele vulnerabile ale acestor
transformări și a le asigura, după cazi, alternative locative adecvate.

3.
Concluzii privind poluarea zonei Pata Rât și principii pentru politici care să răspundă la
situații de acest fel

Poluarea aerului cu Hidrogen sulfurat (un gaz toxic specific rampelor de deșeuri), măsurată la casele
modulare din Pata Rât depășește limitele standardelor naționale ale statului român (pentru media
zilnică, pe o perioadă de lungă durată, pragul maxim admis de Hidrogen sulfurat de 0.008 mg/m3 sau
0.006 ppm; și pragul de 0.015 mg/ m3 sau 0.011 ppm, în cazul mediei anuale). Aceste depășiri au
cunoscut valori alarmante de mari în anumite perioade ale anului 2021. Nu avem de ce presupune că în
alți ani situația ar fi fost altfel. Deci oamenii care locuiesc în casele modulare trăiesc de aproape 12 ani în
acest mediu, fiind expuși un timp îndelungat acestei poluări. În plus, valoarea H2S măsurată în Pata Rât/
casele modulare aflate la 800 de metri de rampele de deșeuri a fost întotdeauna cu mult mai mare decât
cea pe str. Soporului din Cartierul Gheorgheni, ceea ce arată o mai mare expunere a persoanelor care
locuiesc în Pata Rât, sau, altfel spus, o distribuire inegală a expunerii la substanțe toxice.
În ceea ce privește media anuală a valorilor măsurate la casele modulare în cazul PM2.5, aceasta a fost
de: 74ug/m3; iar în cazul PM10 a fost de : 225 ug/m3. Pe lângă încălzirea cu lemne, sau cu peturi sau
alte materiale inadecvate în lipsă de altceva, sau arderea deșeurilor în jurul gospodăriilor în timp de
iarnă, incendiile ocazionale întâmplate pe rampe, precum și traficul specific rampelor de deșeuri care
emite gaze nocive zi și noapte sunt factorii poluatori în acest caz. Valorile măsurate în 2021 la casele
modulare sunt depășiri enorme, nepermise, foarte periculoase față de valorile limită definite atât de
Organizația Mondială a Sănătății, cât și a de legislația românească. Raportat la limitele valorilor permise
pe 24 ore a prezenței particulelor în suspensie PM2.5 și PM10, în Pata Rât acestea au fost depășite după
cum urmează: în cazul PM2.5: 86 zile; în cazul PM10: 97 zile pe an. În cazul celor care locuiesc în casele
modulare din decembrie 2010, expunerile la valori atât de mari ale particulelor în suspensie PM2.5 și
PM10 și timp de atâtea zile/ an se întâmplă de aproape 12 ani.
Pe lângă măsurătorile noastre, ar fi trebuit să atragă atenția autorităților răspunzătoare și unele
declarații publice ale Comitetului Județean Cluj pentru Situații de Urgență. Precum cea din septembrie
2017, când acesta a anunțat că în Pata Rât există poluare masivă din cauza lacului de levigat din
gropile de gunoi (o cantitate de aproximativ 6.000 de metri cubi extinsă pe o suprafață de 3 hectare);
precum și datorită depășirilor de 750 de ori mai mari pentru azotul amoniacal și de 12,8 ori pentru
cloruri, deci pentru substanțele toxice foarte periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor
(Mediafax, 09.09.2017). Sau cea din ianuarie 2020, când acest Comitet a declarat o posibilă stare de
urgență, sprijinind astfel solicitarea președintelui Consiliului Județean, Alin Tișe, de a deschide Centrul
de Gestionare Integrată a Deșeurilor fără autorizație de mediu. S-a declarat: populația din vecinătatea
acestor depozite „temporare” este expusă riscului de boli, cu funcție pulmonară afectată, evenimente
cardio-respiratorii, infecții respiratorii acute, exacerbarea bolilor cronice, otrăvire cu amoniac, metan
și hidrogen sulfurat (Decizia nr. 1 a Comitetului Județean Cluj pentru Situații de Urgență, 29.02.2020).
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Numărul foarte redus al persoanelor de peste 65 de ani din cele 3 comunități anchetate în 2021 (un
număr de doar 15 persoane) ne face să susținem, că speranța de viață în aceste comunități este mult
mai redusă decât media pe România, care în 2019 era de 78 de ani (la rândul său cu vreo 6 ani mai
redusă decât media în statele membre ale UE). În Pata Rât trăiește o populație vulnerabilă expusă la
poluarea de mediu timp de decenii, accesul căreia la servicii de sănătate este suboptim. Abundă
diagnosticele de boli cronice, însă medicația pentru acestea este frecvent abandonată, de multe ori din
lipsa mijloacelor financiare. De asemenea, oamenii au frecvente simptome asociate atât cu poluarea, cât
și cu boli respiratorii frecvente și debilitante, însă, în lipsa programelor de screening la nivelul acestei
populații, multe dintre ele rămân nediagnosticate. Boli precum astmul bronșic, BPOC, bolile inimii sau
cancerele de diferite tipuri sunt probabil frecvente. Rămase nediagnosticate, ele duc la o calitate a vieții
scăzută, capacitatea redusă a muncii și deces prematur.

Toate cele de mai sus nu s-ar întâmpla, dacă autoritățile administrative responsabile de gestionarea
deșeurilor nu ar fi violat prevederile UE cu privire la acest domeniu, scăpând de infringement
datorită unor măsuri parțiale făcute în ultimele clipe ale termenelor prevăzute (de ex reamplasarea
cu câțiva metri în zonă a rampelor, închiderea parțială, deschiderea unor rampe așa-zis temporare).
Autoritățile urbane nu respectă recomandările CE cu privire la măsurarea poluării aerului în mai
multe puncte din oraș, inclusiv în Pata Rât, iar măsurătorile făcute de administratorii rampelor de
deșeuri nu sunt făcute publice ele. În plus, oamenii care locuiesc în zonă nu sunt informați de
rezultatele acestor măsurători și, dacă ar fi cazul, evident că nu sunt susținuți în efortul lor de mutare
de acolo.
Autoritățile administrației publice locale nu au respectat prevederile legislației românești și
internaționale cu privire la distanța minimă dintre o zonă rezidențială și o platformă toxică. Totodată,
ele nu au respectat standardele legislației românești cu privire la o locuință adecvată, fie ea socială
sau de necesitate.
Autoritățile publice locale nu consultă oamenii atunci când îi mut într-o zonă toxică, și nici atunci
când decid să amplaseze o platformă toxică în apropierea lor.
Atunci când se admite că există poluare în Pata Rât, asta se face în momente excepționale și cu alte
scopuri decât cele de protecție a celor afectați direct de această poluare.
De când locuiesc în Pata Rât, oamenilor nu li s-a oferit posibilitatea să facă un screening al stării lor
de sănătate, și nici măcar autoritățile de resort nu s-au interesat de informarea și consultarea
acestora cu privire la efectele nocive ale locuirii în zonă toxică.
Din toate motivele enumerate mai sus, cazul Pata Rât este un exemplu al situațiilor în care
standardele de mediu ale rampelor de deșeuri au fost încălcate de-a lungul mai multor decenii
împreună cu standardele de locuire, nemaivorbind de lipsa unei planificări urbane care să consulte
oamenii afectați de marile dezvoltări infrastructurale sau care să protejeze nevoile de locuire și de
sănătate ale acestora.
Printre principiile pe care ENHOJUST le consideră importante de respectat de o politică publică care
să răspundă la astfel de situații se află și următoarele
-

Măsurătorile privind poluarea aerului efectuate în zonele rezidențiale aflate în proximitatea
unor rampe de deșeuri, stații de poluare a apei, sau alte platforme toxice, trebuie să se
efectueze și de către autoritățile publice, nu doar de poluatori, sau măsurătorile celor din
urmă trebuie supravegheate din partea unei comisii de specialitate. Iar rezultatele acestor
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-

-

-

măsurători trebuie comunicare oamenilor afectați, și, după caz, trebuie luate măsuri ferme
atât împotriva poluatorilor, cât și în favoarea persoanelor afectate.
Trebuie să se impună și să se respecte ferm distanța minimă între o zonă rezidențială și o
platformă toxică care asigură sănătatea locuitori, oamenii trebuie informați și consultați cu
privire la orice dezvoltare de infrastructură care le afectează siguranța locuirii și sănătatea.
Celor care (încă) locuiesc în zone toxice, trebui să li se ofere gratuit servicii medicale de
screening repetate periodic, și după caz, trebuie să li se ofere consultații de specialitate și
terapii adecvate, și/ sau o alternativă locativă într-o locuință adecvată într-o altă zonă a
localității.
Este imperativă elaborarea și implementarea unor măsuri integrate care să repare atât
injustiția produsă de mediul toxic, cât și nedreptatea locativă în vederea asigurării efective a
dreptului de a trăi o viață sănătoasă. Deoarece în astfel de situații avem de-a face cu o
injustiție complexă care se produce la intersecția dintre mediu, locuire și sănătate dar și
planificare urbană, este nevoie ca autoritățile statului să elaboreze și implementeze seturi de
politici publice multi- și inter-sectoriale.
Cele din urmă trebuie susținute atât de o legislație națională adecvată care să acopere toate
domeniile implicate și să acorde atenție corelărilor dintre ele, cât și de mecanisme de
finanțare care să asigure implementarea acestora oriunde este nevoie de ele pe plan local.
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