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Notiuni generale si elemente introductive 

Gestionarea nămolurilor rezultate din procesarea apelor uzate urbane constituie una 
dintre cele mai mari probleme ale regimului apei în marile colectivităţi umane. 
În Romania, nămolul este depozitat în cadrul staţiilor de epurare (91%), evacuat la 
depozitul de deșeuri (9%), utilizat în agricultură (0,2%). Incinerarea nu se practică 
momentan, deoarece în Romania nu există incineratoare în funcțiune pentru deșeuri 
solide și nămol, la nivel municipal. 
În Raportul de mediu la Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare se 
precizează faptul că producția de nămol este un proces continuu care presupune găsirea 
unor soluții flexibile și sigure de evacuare si valorificare. Atunci când utilizarea 
nămolului în agricultură sau reciclarea sa cu recuperarea de energie, la depozitul de 
deșeuri etc. sunt interzise, opțiuni alternative cum ar fi utilizarea pe suprafețe de plantații 
cu specific forestier sau ca amendament pentru reconstructia ecologica a terenurilor 
degradate, se pot dovedi deosebit de importante.  
Concentrația în metale grele prezentă în nămolul de epurare la nivelul României a scăzut 
în ultimii ani și se preconizează ca în următorii ani să continue să scadă. Limitele de 
calitate aplicabile în cazul nămolului, menite să asigure un control al ratei de creștere a 
concentrației în metale grele, sunt stabilite la un nivel care să permită protejarea solului 
pe termen lung. 
Utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură este reglementată prin Ordinul 
ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale nr.344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia 
mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură. 
Necesitatea elaborării Strategiei naționale de gestionare a nămolurilor de epurare, 
denumită în continuare SNGNE, a apărut ca rezultat al investițiilor actuale si viitoare în 
construcția de noi stații de epurare a apelor uzate, reabilitarea staţiilor de epurare 
existente, a instalaţiilor conforme pentru gestionarea nămolurilor, investiţii absolute 
necesare pentru ca România să se conformeze cu prevederile legislației Uniunii 
Europene: Directiva Consiliului 86/278/CEE din 12 iunie 1986 pentru protecţia mediului 
şi în special a solului, când se utilizează nămol de canalizare în agricultură, Directiva 
91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, 
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Directiva Consiliului 99/31/CE din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri 
(Directiva privind depozitele de deşeuri), Directiva 2000/76/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor, Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deşeurile şi de abrogare a anumitor directive. 
Obiectivul general al SNGNE îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin 
minimizarea efectelor adverse datorate unui management defectuos al nămolului.  
Strategia are la bază propuneri de metodologii eficiente ale managementului nămolului 
în Romania incluzând opțiuni de recuperare şi utilizare namol, sporind gradul de 
implicare al factorilor interesaţi în cadrul procesului de utilizare şi recuperare a 
nămolului şi urmărind conştientizarea aspectelor principale ale utilizării nămolului în 
agricultură.   
Neimplementarea prevederilor SNGNE poate determina: 

 afectarea calităţii componentelor de mediu (apă, aer, sol, biodiversitate) şi a stării 
de sănătate a populaţiei; 

 poluarea aerului prin emisiile atmosferice provenite din  gestionarea 
necorespunzătoare a nămolului; 

 creşterea cantităţilor de gaze cu efect de seră, cu influenţe nefaste asupra 
schimbărilor climatice; 

creșterea cantităților de nămol depozitat în cadrul staţiilor de epurare a apelor uzate, ceea 
ce este în măsură să afecteze local calitatea solurilor. De asemenea, utilizarea nămolului 
în agricultură și silvicultură în situația actuală este in  măsură să genereze reducerea 
permeabilităţii solului și a posibilităţilor de aerare, modificarea compoziţiei speciilor 
biotice de la nivelul solului și subsolului, acumularea în sol a unor substanţe conţinute în 
nămol care pot conduce la reducerea fertilităţii acestuia. 
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Composturile obtinute din deseseuri biodegrabile adecvate, avand ca material baza de 
intrare in amestecul initial deseuri municipale biodegradabile adecvate precum si  
namolul de la statia de epurare,  pentru a depasi stadiul de DESEU si a deveni PRODUS, 
in urma valorificarii prin procesare aeroba termofila[ compostare], printre alte 
conditionalitati de indeplinit, trebuie sa indeplineasca si pe cea de  produs omologat ca 
fertilizator. Scopul compostarii materiilor prime organice este de a le transforma, printr-
un proces gestionat biologic, intr-un material bogat in humus, care este potrivit pentru 
multe aplicatii utile in agricultura, amenajari si gradinarit privat. Compostul este un 
furnizor de materie organica humificata (humus si argila complexa) si substante nutritive 
si serveste ca un ameliorator organic din sol si drept constituent in medii de cultura si alte 
amestecuri. Pentru realizarea unei compostari reale si eficiente, tehnologiile de 
compostare si procesele asociate procedurilor de management trebuie sa respecte 
urmatoarele criterii de baza: 
1) Indeplinirea cerintelor legale si a celor mai bune principii tehnici disponibile (BAT) in 
ceea ce priveste securitatea, protectia mediului, a lucratorilor si a vecinilor,  protectia 
sanatatii, etc; 
2) descompunere cu pierderi reduse de materialelor sursa organice, in mai multe sau mai 
putine substraturi organice mineralizate / humified (compost matur sau semimatur); 
3) Optimizarea sistemului de compostare si a managementului de proces pentru atingerea 
minimului posibil de emisii (miros, alti compusi volatili, ape uzate, bioaerosoli, zgomot), 
inclusiv sisteme de tinere a evidentei, controlul proceselor si documentare; si 
4) Teste riguroase de conformitate cu cerintele de calitate pentru compost. 
 
Este important de remarcat faptul ca optimizarea procesului de compostare in ceea ce 
priveste managementul proceselor si de realizare a calitatii este influentata in principal de 
patru parametri de baza: 

 Compozitia de materii prime 

 continutul de umiditate 

 Aerarea (alimentarea cu oxigen) 

 regimul de temperatura 
 
O intelegere de baza a proceselor biochimice care au loc in timpul descompunerii 
controlate a materiilor prime organice este o preconditie indispensabila pentru 
managementul procesului de compostare adecvata, orientata spre calitate. 
 
Compostarea este un proces de autoincalzire (exoterm), care depinde in principal de 
amestecul de material, umiditate, volumul si distributia particulelor, precum si gradul de 
agitare si aerare. Compostarea este adesea gestionata incat sa mentina un interval de 
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temperatura dorit, care selecteaza anumite comunitati de microorganisme. Acestea pot fi 
in linii mari clasificate ca: 

 Psihrotolerante     - 4 pana la 20 ° C    Bacteriile si ciupercile de mucegai 

 Mezofile                 15 pana la 42 ° C   Bacteriile, inclusiv un grup specific 
denumit actinomicete si ciuperci 

 Termofile               45 pana la 75 ° C    Bacteriile inclusiv actinomicete si alte 
genuri care formeaza spori 

 
In acest context este necesara realizarea unui proiect al carui obiectiv general este :    

Elaborarea de solutii tehnologice certificate pentru producerea si  aplicarea in 

agricultura a compostului obtinut prin fermentarea aeroba a deseurilor municipale  

biodegradabile adecvate si  namolului de epurare municipal,  in vederea conformarii 
cu legislatia privind  utilizarea acestuia in agricultura si cresterea potentialului de 
fertilitate a solului,in conditiile unei depline sigurante pentru sanatatea solului si a 
consumatorului si omologarea produsului/produselor  rezultate pentru a fi puse in piata. 
 

Conceptul dezvoltarii durabile a fost definit de Comisia Mondiala pentru Mediu 
Inconjurator si Dezvoltare ca reprezentand „capacitatea omenirii de a asigura continuu 
cerintele de consum ale generatiei prezente, fara a le compromite insa pe cele ale 
generatiilor viitoare”.  
Sistemul agricol reprezinta un ansamblu de sectoare, tehnologii, masini si agregate 
tehnologice in care solul este principala resursa de productie pentru culturile agricole, 
pomicole, viticole, legumicole, floricole, cat si pentru cresterea animalelor. In Europa, in 
domeniul agricol sunt practicate diferite sisteme de agricultura durabila (integrata), 
conventionala (intensiva), biologica (ecologica), organica si extensiva.  

Sistemul de agricultura durabila (integrata) presupune realizarea de produse 
competitive, dar in raporturi armonioase, prietenoase cu mediul inconjurator. Expresia de 
sisteme integrate semnifica utilizarea stiintifica a tuturor componentelor tehnologice 
pentru lucrarile solului, rotatia culturilor, fertilizare, irigare, combaterea bolilor si 
daunatorilor, pentru cresterea animalelor in ceea ce priveste exploatarea terenurilor 
agricole, fanetelor si pasunilor, stocarea, prelucrarea si utilizarea rezidurilor organice din 
activitati agricole sau alte surse, cum este cazul namolurilor din statiile de epurare. 

 Practicarea  sistemului de agricultura durabila presupune, pe langa alte aspecte de 
management agricol, utilizarea de materiale organice reziduale care sa asigure nutrientii 
necesari plantelor de cultura sau de pe pajisti si sa contribuie la conservarea perena a 
fertilitatii solului. 
Având în vedere practicile europene și naționale, precum și obligațiile dictate de legile în 
vigoare, se impune efectuarea de cercetări experimentale pe perioade de timp mai lungi, 



5 
 

Str. Eugen Ionescu nr.5, Bl.Q5,Sc.A, Ap.3, Pitesti, Arges        CUI: RO  31126743 

Tel/Fax: 0348 44 58 22 / 0745 101 841     Reg. Com.: J03/77/2013 

web: www.recycling-today.ro                                        IBAN RO28BTRLRONCRT0226172501 

e-mail: proenergy@recycling-today.ro                    Banca Transilvania Pitesti, Agentia Nord 

  

urmând ca pentru acuratețea rezultatelor experimentale obținute să se poată prelungi 
perioada de studiu pentru un alt ciclu de minim 3 (trei) ani cu o a doua aplicare a 
compostului, în acest mod putându-se verifica efectul combinat al compostului aplicat 
direct cu efectul remanent al acestuia în special asupra solului dar și indirect asupra 
plantelor și chiar asupra omului. 
Realizarea obiectivului principal, implica, pe langa indeplinirea conditionalitatilor 
impuse  DESEURILOR intrari in amestecul initial de compostat (conditionalitati initiere 
depasirile stadiului de deseu) si a incadrarii rezultantei compostarii in parametrii de 
calitate impusi, demonstrarea valorii agronomice a compostului rezultat si constanta in 
timp a calitatii compostului(in limitele impuse de cerintele pietei pe fluxul tehnologic 
adoptat) 
Aceste conditionalitati cheie a trecerii de la Stadiul de Deseu la Starea de Produs  
se realizeaza prin implementarea  si certificarea rezultatelor urmatoarelor actiuni: 
 

- Testarea Valorii Agronomice a Compostului obținut precum și efectul 

aplicării compostului ca fertilizant în agricultură asupra culturilor 

agricole și a solului. 

- Proiectarea  managementului de proces în vederea tranformării în 

compost a nămolurilor de epurare, implementarea pe fluxurile 

operationale si certificarea procesuala a acestuia 

- Proiectarea , implementarea managementului calității în cadrul 

procesului de compostare si  certificarea procedurala.   

 
 


