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Bioeconomia circulară – exemple
de bune practici în regiunea Sud Muntenia

În cadrul celui de-al IV-lea eveniment interregional organizat în luna octombrie de Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și
Petrochimie (INCDCP – ICECHIM, Filiala Călărași),
partener din partea României în cadrul proiectului
ce reunește țări precum Finlanda, Spania, România, Grecia, Slovacia și Franța, au fost promovate
exemplele de bună practică din regiunea Sud Muntenia, privind valorificarea deșeurilor de origine vegetală, a nămolurilor de la stațiile de epurare ape,
precum și a gunoiului de grajd.
Un prim astfel de exemplu este stația de epurare ape uzate S.C. APA CANAL 2000 S.A. din Pitești
care valorifică nămolul de epurare, obținând energie regenerabilă și utilizând digestatul ca fertilizator în agricultură. Stația de epurare generează
o cantitate impresionantă de nămol ce conține nutrienți, dar și agenți patogeni din cauza cărora nu
poate fi utilizat direct pe terenurile agricole. Totuși, prin digestie anaerobă se obține un biogaz utilizat ca sursă de căldură și energie electrică pentru
consumul propriu. Digestatul este deshidratat, depozitat pe o platformă specială și folosit drept fertilizant în agricultură.
Centrul Pilot de la Mioveni, un alt exemplu de
bună practică, transformă nămolul rezultat din epurarea apelor uzate, în amestec cu deșeurile vegetale din spațiile verzi, în compost de bună calitate. Astfel, s-a găsit o soluție pentru recuperarea nutrienților din nămolul de la epurarea apelor menajere,
precum și pentru eliminarea costurilor de depozitare la groapa de gunoi a nămolului și a deșeurilor
verzi de pe domeniul public. Proiectul utilizează o
soluție inovatoare de compostare, unică în Romawww.adrmuntenia.ro
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» Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de stakeholder
în cadrul proiectului Interreg Europe
BIOREGIO ce are ca scop promovarea
bioeconomiei circulare în șase regiuni ale
Uniunii Europene, manifestă un real
interes pentru acest domeniu, luând parte
atât la întâlnirile regionale, cât și la cele
interregionale.

nia – Tehnologia GORE Cover. Nămolul de epurare se
amestecă cu resturi vegetale în proporție de 1:3,
se așază pe platforma de compostare prevăzută cu
un sistem de aerare forțată, se acoperă cu o membrană semipermeabilă utilizând cea mai nouă tehnologie - prelata GORE® Cover (previne pierderea
de umiditate și căldură, evită mirosurile neplăcute
și scurgerea nutrienților prin levigare). Sistemul
automat de aerare forțată este conectat la senzorii
de temperatură, asigurând condiții optime pentru
procesul de compostare.
La Priobeni, în județul Argeș se valorifică gunoiul de grajd colectat din gospodării pentru a fi
transformat în compost și utilizat acestuia ca îngrășământ în fermele agricole. În acest fel, s-a găsit și
o soluție pentru evitarea poluării apelor subterane
prin depozitarea corectă a gunoiului de grajd, astfel încât dejecțiile animaliere să nu pătrundă în pânza freatică.
Bio&co este un alt proiect de succes în domeniul bioeconomiei, prin care se obține, din deșeuri
alimentare, compost utilizat în propria fermă organică, în cadrul unei întreprinderi sociale. Proiectul este implementat de asociația Atelierele Fără
Frontiere în Ciocănești, Dâmbovița, care utilizează
patru hectare de teren agricol și 4000 m2 de solarii
prin care produce 80 varietăți de legume cultivate
conform principiilor agriculturii ecologice, legume
livrate către 160 consumatori abonați.
(continuare în pagina 13)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 12)
În plus, ONG-ul deține și o platformă de 1000m² de compostare a
deșeurilor alimentare și organice
colectate din propria fermă, dar și de
la restaurante, hoteluri și supermarketuri. Ferma ecologică este un exemplu de bioeconomie circulară, toate deșeurile rezultate fiind reciclate pe platforma de compostare.
Uniunea Europeană acordă o
atenție deosebită bioeconomiei,
o economie care se bazează pe bioresurse regenerabile (din culturi de
plante, păduri, ferme de animale)
și le transformă în alimente, furaje, produse, materiale și energie,
susținând conceptul de circularitate și durabilitate. Astfel, a luat
naștere Strategia CE pentru o bioeconomie durabilă 2012*, actualizată în octombrie 2018** în scopul consolidării bioeconomiei circulare durabile în Europa.
Buletinul informativ numărul
patru al proiectului BIOREGIO care
conține detalii despre a IV-a întâlnire interregională organizată la
începutul lunii octombrie în România, Regiunea Sud Muntenia,
este disponibil atât în limba română http://icechim-calarasi.ro/index.php/proiecte/bioregio/new
sletter4, cât și în limba engleză
https://www.interregeurope.eu
/bioregio/newsletter/.
Mai multe informații despre proiectul BIOREGIO le găsiți accesând link-ul:
https://www.interregeurope.eu/
bioregio/ și abonându-vă la BIOREGIO
Newsletter: https://bit.ly/2PrVo3y.
*https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
**https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bio
economy_strategy_2018.pdf#vie
w=fit&pagemode=none
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PNDL – fonduri suplimentare
pentru finanțarea proiectelor
În data de 13 decembrie, bugetul Ministerului Dezvoltării și
Administrației Publice a fost suplimentat prin alocarea sumei
de 300 de milioane de lei, în vederea efectuării deconturilor aferente proiectelor finanțate prin
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – etapele I și II.
Suma alocată din fondul de rezervă a Guvernului acoperă cuantumul estimat al solicitărilor de decontare pentru finanțarea obiectivelor de investiții incluse în PNDL
și neonorate până în prezent.
Programul Național de Dezvoltare Locală a fost conceput în
vederea susținerii de către stat
prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP,
a autorităților administrației publice locale, în vederea implementării proiectelor de dezvoltare și
îmbunătățire a infrastructurii locale. Prin OUG nr. 6/2017 pentru
modificarea și completarea unor
acte normative, precum și pentru
stabilirea unor măsuri privind
realizarea investițiilor finanțate
din fonduri publice, au fost instituite două etape pentru derula-

rea PNDL, respectiv:
• etapa I – în care sunt incluse obiectivele de investiții aflate în finanțare la data de 31 decembrie 2016;
• etapa a II-a – pentru programarea bugetară 2017-2020, în cadrul căreia se asigură finanțarea pentru un număr de până la
9.500 obiective de investiții noi
introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
28/2013, aprobată prin Legea nr.
89/2015, cu modificările și completările ulterioare, din care cel
mult 2.500 de creșe și grădinițe
și cel mult 2.000 de unități de
învățământ preuniversitar care
necesită efectuarea de lucrări
de realizare/extindere/reabilitare/ modernizare/dotare în
vederea obținerii autorizațiilor
de funcționare și pentru
desfășurarea în bune condiții a
procesului educațional, pentru
care se asigură finanțarea multianuală, conform prevederilor
legale, până la finalizarea acestora.
Sursa: mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

