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Despre ICECHIM, pe scurt
▪ ICECHIM, institut înființat în anul 1951, devenit în 2004 Institutul
Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, este
în prezent unul dintre cele mai importante foruri de cercetare din
Romania.
▪ Peste 70 de ani de experiență în cercetarea fundamentală și aplicativă,
cu accent pe aplicații și tehnologii.
▪ Personal:160 cercetători și 40 personal administrativ.
▪ Over 150 national R&D projects as a coordinator or partner,
international projects (Horizon 2020, ERA.NET projects: ERA-IB,
Manunet, M-ERA.NET, ERA-RUS, etc, Eureka,), communications at
high level international scientific events, published books/chapters in
books, national and international scientific articles, patents and
international prizes
▪ Annual budget around 4 mil. Euros.

Despre ICECHIM, pe scurt
Principalele domenii de cercetare:
▪ Valorificarea bioresurselor, biotehnologie;
▪ Nanoștiințe și nanomateriale;
▪ Tehnologii și materiale organice avansate;
▪ Protecția mediului și gestionarea durabilă a
resurselor, reciclarea produselor secundare;
▪ Creșterea competitivității produselor industriale;

1. Proiectul BIOREGIO

Modele de economie circulară regională și cele mai bune
tehnologii pentru fluxurile biologice
INTERREG EUROPE
Axa prioritară 4
Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Obiectivul specific 4.2
Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională [...], în
scopul creșterii eficienței resurselor, creșterii ecologice și eco-inovării și a performanței
managementului de mediu

https://www.interregeurope.eu/bioregio/
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PARTENERi
▪

Universitatea de Științe Aplicate Lahti (Finlanda) LEAD

▪

Consiliul regional Paijat-Hame (Finlanda)

▪

Ministerul regional de Mediu (Spania)
▪

▪

Scrisoare de susținere a guvernului regional Castilla-La Mancha

Universitatea de Agricultură (Slovacia)
▪

Scrisoare de susținere a regiunii autonome Nitra

▪

Universitatea Aristotel Thessaloniki (Grecia)

▪

Fondul Regional de Dezvoltare al Macedoniei Centrale din

▪

partea regiunii Macedoniei Centrale (Grecia)
Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Chimie
și Petrochimie, sucursala Călărași (Romania)
▪

Scrisoare de susținere: Ministerul Dezvoltării Regionale și Admnistrației
Publice

▪

Associația Camerei de Agricultură a zonei atlantice (Franța)
▪

Scrisoare de susținere: Consiliul Regional Pays de la Loire
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BIOREGIO, pe scurt 1/2
BIOREGIO reunește 8 parteneri din 6 regiuni care au experiența și dorința de a
stimula economia circulară regională a fluxurilor biologice.

OBIECTIVE:
▪
▪
▪

îmbunătățirea cunoștințelor legate de economia circulară a fluxurilor biologice, adică
economia circulară bazată pe biologie
creșterea ratelor de reciclare a materialelor biologice, de ex. deșeuri alimentare /
deșeuri biologice, nămoluri municipale și industriale și reziduuri agricole
transferul de expertiză despre:
- modele de cooperare, de ex. ecosisteme, rețele, cooperare administrativă,
- cele mai bune tehnologii disponibile, de ex. bio rafinărie, producție de biogaz

ACTIVITĂȚI:
▪
▪
▪

dezvoltarea comună a instrumentelor politice
definirea celor mai bune practici ale economiei circulare bazate pe bio: modele de
cooperare și cele mai bune tehnologii disponibile
descriind fluxurile biologice regionale
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BIOREGIO, pe scurt 2/2
ACTIVITĂȚI
▪
▪
▪
▪

întâlniri regionale ale grupurilor părților interesate
evenimente interregionale: mese rotunde, seminarii și vizite la amplasament
expuneri, discuții despre politici, lucrări ale experților
evenimente de diseminare regională

REZULTATE
▪
▪
▪
▪

vor fi îmbunătățite șase instrumente politice: finanțarea de noi proiecte,
îmbunătățirea gestionării instrumentelor, influențarea focalizării strategice a
instrumentelor
regiunile vor fi mai bine echipate pentru a pune în aplicare noi tehnologii și modele
de cooperare pentru a trece la o bio-economie circulară
creșterea capacității profesionale în rândul părților interesate
sensibilizarea publicului cu privire la bio-economia circulară

Durată:

Faza 1: 1.2017-31.12.2019,
Faza 2: 1.1.2020-31.12.2021

Buget: Total 1,55 ME, finanțare UE 85%
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Bioeconomia circulară
APE
UZATE

NAMOL
CURENT
ELECTRIC

BIOGAZ

DIGESTAT
ALIMENTE

BUNE PRACTICI DIN
FINLANDA

10

Centrul pentru deșeuri Kujala
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BUNE PRACTICI DIN ROMÂNIA

De la deșeuri biodegradabile la compost – Proiect Pilot
Mioveni
Descriere
PROBLEMA
•
•

Cantități mari de deșeuri verzi generate de gestionarea terenurilor publice
Nămol provenit din epurarea apelor uzate - costul depozitării de deșeuri / resurselor
irosite

PRINCIPALELE PĂRȚI INTERESATE ȘI BENEFICIARI
•

Compania locală de servicii publice, responsabilă de stația de epurare a apelor uzate
și de gestionarea zonelor verzi „Servicii Edilitare pentru Comunitatea Mioveni” (SEDC
deținută de municipalitate Mioveni).

DE LA IDEE LA FUNCȚIONARE ...
• Proiectul s-a născut din preocuparea pentru mediu și de necesitățile de gestionare a
nămolului de epurare. A fost dezvoltat de SEDC în cooperare cu Asociația pentru o
apă curată și grupul Iridex Plastic și soluția a fost combinarea nămolului cu deșeurile
verzi pentru producerea de compost. În prima fază, totul a fost făcut manual, cu
resurse proprii, iar când rezultatele au fost convingătoare, a început proiectul pilot, cu
membrană semipermeabilă și aerare forțată.

De la deșeuri biodegradabile la compost – Proiect Pilot
Mioveni
Resurse necesare
RESURSE FINANCIARE ȘI UMANE
• Echipamentele au fost cumpărate din fondurile proprii ale companiei
(tocător, membrană Gore Cover și echipamente de compostare)
• Lucrările au fost efectuate cu personalul propriu al companiei, instruit de
partenerul tehnologic
FINANȚARE
•

Bugetul proiectului e în jur de 150.000 €, 100% finanțare proprie.

SUSTENABILITATE FINANCIARĂ
• Proiectul va genera profit atunci când compostul va fi certificat și vândut pe
piață.
• Cheltuielile cu depozitarea deșeurilor pentru nămol și deșeurile verzi sunt
deja economisite (aproximativ 24.000 de euro pe an).

De la deșeuri biodegradabile la compost – Proiect Pilot
Mioveni
Dovada succesului
DE CE ESTE UN PROIECT BUN...

•

•

Deșeurile verzi sunt amestecate cu nămol de eourare pentru a accelera
degradarea biologică. Tehnologia de compostare cu membrană semipermeabilă
și aerare forțată asigură temperaturi ridicate pentru distrugerea agenților
patogeni, reduce mirosul și accelerează procesul.
Calitatea compostului este testată în prezent pe loturi experimentale

TRANSFER CĂTRE ALTE REGIUNI

•

A fost înființat un centru de instruire pentru tehnologia compostării, susținut de
Primăria Mioveni. Nu este încă funcțional, documentele necesare sunt în curs de
pregătire.

RECUPERAREA INVESTIȚIEI

•

•

Se așteaptă recuperarea investițiilor în termen de 5-7 ani, prin reducerea
costurilor de tratare a deșeurilor verzi și nămolului și prin vânzarea compostului
rezultat
Planul de afaceri este în curs de pregătire

Biowaste to Compost - Mioveni Pilot Project

Biowaste to Compost - Mioveni Pilot Project

Vizită la amplasament

Biowaste to Compost - Mioveni Pilot Project
Difficulties encountered
OBSTACOLE...
•

Lipsa reglementărilor și ghidurilor naționale pentru valorificarea deșeurilor
biodegradabile pentru a sprijini trecerea de la DEȘEURI la PRODUS prin compostare

•

Proiectele și propunerile pentru o lege a compostului au fost prezentate tuturor
autorităților competente - Legea a fost adoptată.

RECOMANDĂRI...
•

Studiile și normele de elaborare a Legii compostului din România au fost înaintate
autorităților

•

Finanțare pentru proiecte de bioeconomie circulară.

Pitești Wastewater Treatment Plant

Stația de epurarea a apei uzate Pitești
• A fost reabilitată cu fonduri europene în perioada 2008-2011
• Trei digestoare cu perioada de retenție 15 zile.
• Biogazul este utilizat în incintă pentru producerea de energie
electrică și termică. Energia electrică este utilizată pentru
nevoile proprii ale stației de epurare, iar căldura asigură
temperatura optimă din digestoare.
• Cifre pentru anul 2015:
• Nămol fermentat 71.434 t
• Nămol deshidratat 3.844 t
• Biogaz generat 275.684 m3
• Energie electrică 570.790 kWh
• Nămolul fermentat este deshidratat și depozitat pe o
platformă specială de 2,7 ha. Sunt îndeplinite condițiile de
calitate pentru utilizare în agricultură.
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SEAU Pitești

Informații suplimentare
• BIOREGIO newsletter
https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
• Twitter, LinkedIn, Facebook – #BIOREGIOproject
• Site oficial al proiectului:
https://www.interregeurope.eu/bioregio/

22

Vă mulțumesc!

mihaela.frincu@icechim.ro

