
Economia Circulară 

Trei exemple de soluții 
descentralizate din India... 



Trei exemple din India… 

▪ Circuitul apei: reutilizarea apei uzate în agricultură 

 

▪ Circuitul nămolului: managementul nămolului rezidual 

 

▪ Circuitul energiei: managementul panourilor solare 
fotovoltaice 
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Urbanizarea în India (1950 - 2020) 

Apă reziduală generată: 61.754 MLD  

Capacitate de epurare: 22.963 MLD  

Apă reziduală epurată: ?? MLD  



Cercetările din teren ale IWMI au dezvăluit: 
- Peste 57.000 ha de teren irigat în 17 regiuni 
- Economie favorabilă, bazată pe reducerea costurilor 
- Creșterea calității producției 
- Conștientizare asupra sănătății; lipsa unei politici coerente 
- Se preferă apele reziduale menajare, nu cele industriale 
- Diverse instituții și modele de afaceri 

 

Utilizarea apei reziduale pentru irigații agricole poate transforma ”un reziduu într-o 
resursă” și ”terenurile agricole în zone umede”. 

 

Shah et al. 2016 



Shah et al. 2016 

Procesul tehnologic 
de epurare a apei 
depinde de cât de 

mult sunt dispuși să 
plătească clienții/ 

autoritățile. 
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) Fosă septică; fără sistem de 
canalizare 

Apă reziduală netratată, colectată și 
deversată în râuri/corpuri de apă naturale 

Apă reziduală netratată sau tratată parțial 
folosită pentru irigații, reîncărcarea stratului 
acvifer sau în industrie 

Nivelul Managementului Tehnico-Economic 

Apă reziduală tratată folosită în 
industrie sau alte activități 
economice 

Apă uzată tratată terțiar 
amestecată cu apă potabilă 
pentru alimentarea 
gospodăriilor 

Apă uzată tratată terțiar 
reciclată sau înmagazinată 
sau deversată în natură 
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Managementul nămolului din stațiile de epurare 
în zonele urbane din India 

Același principiu se 
aplică și procesului 

tehnologic de tratare al 
nămolului rezultat în 
stațiile de epurare. 

Tsephel, 2015 
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Reciclarea nămolului în zonele rurale din 
jurul marilor orașe 

 
Colectarea nămolului din puțurile absorbante cu autovidanja 

 
Soluția 1: Golirea puțurilor absorbante 🡪 Depozitarea nămolului în stațiile 
 de epurare 
 
Soluția 2: Golirea puțurilor absorbante 🡪 Evacuarea nămolului în condiții 
improprii, ilegal 
 
Soluția 3: Golirea puțurilor absorbante 🡪 Vânzarea nămolului către fermieri 

Sursa foto: S. Vishwanath, Biome Environmental Solutions 



Circuitul nutrienților din nămolul rezidual 
 
 

Nămol rezidual + Pământ + Gunoi de grajd 🡪 Compostare 
🡪 Îngrășământ Bio 

Câțiva fermieri 
întreprinzători și 

antreprenori privați 
încearcă să perfecteze 
această afacere; însă 
concurează cu stațiile 

de epurare 
subvenționate. 

Sursa foto: S. Vishwanath, Biome Environmental Solutions 



Un alt domeniu 
important în care 

principiul 
”circularității” poate 

juca un rol crucial este 
piața panourilor 
solare, aflată în 

continuă creștere.  
 
 

Până în 2040, India va avea 
suficiente panouri solare, încât să 

construiască un drum în jurul 
Pământului; până în 2050, se va 

putea construi un drum din 
panouri până pe Lună! 

”Reciclarea” convențională este prea 
scumpă și consumatoare de energie 



Avem nevoie 
de mai multe 

soluții de 
”reciclare” și 
”reutilizare” 

precum 
acestea...  



Concluzii intermediare 

▪ ”Circularitatea” se află în ADN-ul nostru 
▪ Reutilizăm aproape tot: haine vechi, cărți, reviste, ziare, 

piese de mobilă, aparatura electrică și electronică 

▪ Chiar și pungile de cumpărături și sticlele de Cola sunt 
refolosite 

▪ Modelele scalabile de ”Economie Circulară” 
aduc beneficii economice și de mediu 

▪ Există multe domenii în care economia circulară 
nu a fost încă studiată, sau nu au fost stabilite 
politici și programe 

▪ Transformarea acestor practici dintr-unele 
”spontane”, în unele ”planificate” și trecerea de 
la identificarea unei nevoi la găsirea unei soluții 
poate aduce beneficii majore. 



Vă 
mulțumesc… 
. 
Shilp Verma [shilp.verma@cgiar.org]  
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