
Considerații științifice privind depozitul de deșeuri din pasul Mestecăniș (comuna Pojorâta, jud. 

Suceava) 

 

 

i) Depozitul de deșeuri se găsește pe interfluviul de legătura dintre munții Mestecăniș si munții 

Giumalău, în proximitatea pasului Mestecăniș, la altitudinea de aproximativ 1.110 metri. 

Amplasarea depozitului pe un interfluviu montan, la altitudinea de peste 1.000 m, cu deschidere atât spre 

vest, în lungul văii Bistriț ei, cât ș i spre est, către valea Moldovei, face ca arealul ales să fie deosebit de 

expus la condiț iile meteorologice specifice acestui etaj altitudinal. 

Ca atare, amplasamentul este vulnerabil atât în raport cu condiț iile meteo tipice etajului montan median, 

cât ș i faț ă de fenomenele meteorologice extreme (ex. fronturi atmosferice de furtună, ploi abundente, 

cădere de zăpadă ș i, mai ales, vânt puternic) care se manifestă predilect pe axa vest-est. Direcț ia dominantă 

a maselor de aer dinspre vest este potenț ată de desfăș urarea văii Bistriț ei Aurii pe direcț ia est-vest, 

conducând la un efect de canalizare a maselor de aer (efectul Venturi) în lungul văii menț ionate, rezultând 

un impact direct major asupra pasului Mestecăniș . 

Această situaț ie are potenț ialul de a genera mari probleme legate de mentenanț a depozitului de deș euri 

(colectate ș i depozitate neselectiv) în condiț iile un climat montan agresiv, mai ales în sezonul rece 

prelungit specific acestei zone montane, când condiț iile meteorologice includ un strat de zăpadă 

consistent, viscol, polei, îngheț  si vânt puternic. 

Mai mult decât atât, chiar ș i în sezonul cald, condiț ii meteo tipice pentru interfluviile poziț ionate 

perpendicular pe direcț ia dominantă a maselor de aer precum ș i aspectul geomorfologic de `fereastră` 

(specific pasurilor montane înalte, situate la peste 1000 m), vor favoriza dispersia substantelor poluante 

ș i a unor categorii de deș euri uș oare (plastic, hârtie, materiale organice uscate). 

 

 

ii) Depozitul de deșeuri este amplasat pe o formă de relief convexă (pozitivă, sub formă de 

cupolă).  

Acest tip de amplasament generează o vulnerabilitate ridicată a sitului ales pentru amenajarea depozitului 

de deș euri în raport cu dinamica ș i fenomenele atmosferice. 

Atunci când se intervine asupra unei forme convexe de relief  prin lucrări de excavare (a unui debleu, în 

cazul de faț ă), rezultând o formă concavă de relief  (de tipul unei gropi), rezultatul este deschiderea unui 

front de atac pentru procesele geomorfologice active (ex. formaț iunile torenț iale, alunecări de teren ș i 

prăbuș iri de straturi de roci). Apariț ia unor astfel de formaț iuni geomorfologice deosebit de agresive ș i 

dăunătoare a debutat deja în zona amplasamentului depozitului de deș euri din pasul Mestecăniș . 

În astfel de contexte geomorfologice, dacă nu poate fi evitată amenajarea unor structuri construite, este 

absolut necesară proiectarea unei reț ele de drenaj foarte eficiente, pe o suprafaț ă amplă, care să preia 

surplusul hidric ce poate declanș a sau intensifica procesele geomorfologice actuale. O astfel de situaț ie 

este cea rezultată ca urmare a amenajării pistei Aeroportului din Suceava, neprevăzută cu drenaj conform, 

fapt care a condus la dezvoltarea unor ravene imense în urma unui singur eveniment pluvial. 

Lucrările de amploare realizate la nivelul axului unui interfluviu (extrem de vulnerabil privind dinamica 

reliefului) ș i lipsa unui drenaj adecvat generează un risc major de activare a proceselor geomorfologice 

distructive (organisme torenț iale, eroziune de suprafaț ă, alunecări de teren), care vor afecta semnificativ 

amplasamentul depozitului ș i infrastructura aferentă. 

 



iii) Depozitul de deșeuri din pasul Mestecăniș a fost excavat în depozite geologice (straturi) 

friabile. 

Substratul geologic în care a fost amplasat obiectivul menț ionat este reprezentat la partea superficială de 

depozite de meteorizare (eluvii periglaciare) care tapisează interfluviile, având drept principală 

caracteristică faptul că sunt instabile ș i uș or de erodat, mai ales ca urmare a unei astfel de intervenț ii 

antropice de proporț ii. Aceste depozite sunt de regulă bogate în argilă, ca efect al dezagregărilor ș i 

alterărilor rocilor in situ, fiind, aș adar, susceptibile atât la eroziunea în suprafaț ă sau adâncime, cât ș i la 

alunecări de teren (datorita gonflării argilelor). Orice aport lichid suplimentar, provenind din procesul de 

operare a depozitului de deș euri (levigat), cât ș i din drenajul deficitar al apelor pluviale, reprezintă un risc 

suplimentar prin potenț ialul declanș ator. 

Subasmentul amplasamentului este reprezentat de roci cristaline epimetamorfice (slab metamorfozate) 

din seria de Tulgheș  (Tg1), respectiv ș isturi sericito-cloritoase (sclsab), acoperite de o bandă îngustă de 

metatufuri riolitice (Mtp) (Fig. 1). Aceste depozite geologice constituie un substrat cu rezistenț ă mai 

degrabă redusă la eroziunea mecanică, dar ș i la infiltraț ii ș i trepidaț ii de origine antropica, uș or de fisurat 

ș i alterat datorită clivajului ș i mineralelor friabile (moi) componente. 

Tipul de substrat descris nu recomandă amplasarea unui depozit de deș euri, întrucât stabilitatea 

amplasamentului poate fi compromisă datorită dinamicii reliefului format pe depozite slab coezive, 

bogate în argilă, într-un climat cu precipitaț ii abundente ș i alterări intense la nivelul mantalei de 

meteorizare. Energia ridicată de relief  (reprezentând diferenț a de nivel dintre amplasamentul depozitului 

ș i liniile de drenaj din proximitate/râuri) constituie o premisă serioasă pentru declanș area alunecărilor ș i 

surpărilor de teren, mai ales după instalarea eroziunii în suprafaț ă ș i în adâncime, care sunt de regulă 

procese premergătoare. 

 
Figura 1. Geologia zonei pasului Mestecăniș  ș i împrejurimilor (harta geologica 1: 50.000, edit. 1975, 

foia Vatra Dornei) 



iv) Având în vedere complexul de condiții geomorfologice, geologice, climatice, dar și socio-

economice, amplasarea depozitului de deșeuri în pasul Mestecăniș este complet nerecomandată. 

În situaț ia în care se consideră că depozitul de deș euri este absolut necesar în zonă, acesta ar fi putut fi 

amplasat, pentru a beneficia de un context cu impact cât mai redus, într-un perimetru situat la baza pasului 

Mestecăniș , cel mai probabil pe versantul de est, spre Câmpulung Moldovenesc. În această zonă există 

două văi secundare scurte, care ar fi putut acomoda în condiț ii mult mai bune un astfel de obiectiv de 

interes public. 

Una dintre cele două văi menț ionate este Putniș oara, în lungul căreia urcă ș i calea ferată până la tunelul 

care subtraversează pasul Mestecăniș . Înainte de tunel există o suprafaț ă pretabilă pentru amenajarea unui 

depozit de deș euri în condiț ii bune de stabilitate ș i siguranț ă. A doua vale menț ionată, Cârjoiul (situată 

pe dreapta DN 17 la urcare către pasul Mestecăniș  dinspre Câmpulung), este chiar mai adecvată din punct 

de vedere morfologic pentru o astfel de amenajare. Mai mult, pe această vale există deja un drum de acces 

către pasul Mestecăniș  (probabil o variantă secundară de trecere a pasului sau traseul vechi), care ar putea 

fi folosit pe o distanț ă foarte scurtă pentru accesul la amplasamentul potenț ial al unui depozit de deș euri. 

De asemenea, acest traseu rutier preexistent ar putea fi amenajat pentru folosinț ă de către vehiculele care 

vin din bazinul Dornelor pentru a evita supraîncărcarea pasului Mestecăniș  pe clina lui estică (Fig. 2). 

 
Figura 2A. Pasul Mestecăniș  pe harta topografică. Legendă: depozitul de deș euri este amplasat în zona 

de pe hartă unde este scris rez. apă. Pârâul Cârjoiul se află în partea de nord, iar pârâul Putnişoarei se 

gaseste în partea de sud-est. 



 
Figura 2B. Pasul Mestecăniș  ș i drumul naț ional DN 17 / E58 (imagine Google Earth). 

 

Având în vedere cele expuse, considerăm că se impune închiderea ș i renaturarea amplasamentului actual 

al depozitului de deș euri pentru a minimiza costurile de mediu (dar ș i pe cele economice legate de 

afectarea turismului în zonă) pe termen mediu ș i lung. 

Este, de asemenea, necesară selectarea unei alte locaț ii mai potrivite pentru un astfel de obiectiv de interes 

public cu impact major asupra mediului, cum sunt ș i cele două areale menț ionate mai sus (valea 

Putniș oara, valea Cârjoiul), care ar aduce multiple beneficii comparativ cu amplasamentul actual: 

- Evitarea supraîncărcării traficului rutier pe DN 17 cu vehicule grele (autoutilitare de gospodărie 

comunală) către ș i dinspre pasul Mestecăniș , mai ales în sezonul rece, în condiț ii dificile de polei, 

strat de zăpadă, strat de gheaț a, viscol etc. 

- Depozitarea deș eurilor într-un sit adăpostit faț ă de vânt, viscol etc. 

- Drenajul excesului hidric (inclusiv al levigatului nepreluat de sistemul de drenaj al depozitului) s-

ar realiza predilect pe o singură axă (către talveg), ș i nu difuz, în toate direcț iile, aș a cum este 

specific unei zone de culme/interfluviu. 

- Amplasarea pe un substrat cu grad ridicat de stabilitate ș i siguranț ă: pe pat de vale, cu depozite 

fluviale, de terasă sau coluviale, de la baza versantului, mult mai stabile ș i cu drenaj bun. 

- Poziț ionarea pe vale reduce posibilităț ile de dispersie a deș eurilor ce pot fi aeropurtate (hârtie, 

plastic, materiale organice uscate). 

- Amplasarea la o distanț ă apreciabilă de zonele cu funcț ie turistică ș i/sau de locuire, în afara razei 

vizuale a locuitorilor sau vizitatorilor zonei, neafectând funcț ia peisagistică a zonei pasului 

Mestecăniș , aș a cum este cazul depozitului actual. 



- Amenajarea depozitului de deș euri departe de un drum european ș i naț ional, cu toate beneficiile 

aferente. 
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