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OBIECTIV: 
Informarea grupurilor �int�, privind oportunitatea �i avantajele valorific�rii n�molului în agricultur�, ca agent de regenerare a 
solului �i fertilizant

SCOP: 
Atragerea agricultorilor în utilizarea n�molului de epurare



De la n�mol de epurare la biosolid

PROIECT: 
Extinderea �i reabilitarea sistemelor 

de ap� �i ap� uzat� în regiunile Media�, Agnita, 
Dumbr�veni, jude�ul Sibiu 

Operator Regional S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

Sta�ii de epurare realizate:  
Media�, Agnita, Dumbr�veni



Defini�ii:

N�mol de epurare � frac�iunea separat� prin diferite procedee din apele uzate, compus� dintr-o faz� solid� �i una apoas�.

Prelucrarea � urm�re�te cre�terea concentra�iei de substan�� uscat�, prin mijloace mecanice (deshidratare) sau /�i termice (uscare), stabilizarea n�molului prin metode aerobe sau 
anaerobe, diminuându-se frac�iunea organic�.

Valorificarea/reciclarea n�molului poate avea loc în cadrul prelucr�rii (stabilizare anaerob� cu producerea de gaz de fermentare) sau prin procedee specifice. 

Reciclarea se efectueaz� prin transformarea în biosolid �i depunerea controlat� pe sol.

Valorificarea este variat�, cea energetic� dominând.



Context actual

Investi�ii majore la nivel na�ional în sectorul de 
ap� �i ap� uzat� - construirea �i reabilitarea sta�iilor 

de epurare 

Cre�tere estimativ� de cinci ori a produc�iei de n�mol de epurare 
în urm�torii ani

Necesitatea elimin�rii sigure, controlate �i durabile a n�molului

N�molul este considerat de�eu - în conformitate cu ierarhia gestion�rii de�eurilor, prioritar� este reciclarea /utilizarea n�molului, fie ca 
fertilizator organic pe terenuri, fie ca surs� de energie recuperat� prin combustie 

N�molul - resurs�

Utilizarea n�molului în agricultura este privit� ca fiind una dintre cele mai durabile op�iuni de gestionare a n�molului

Utilizarea n�molului în agricultur� impune tratarea adecvat� a acestuia

Controlul poluan�ilor  - metale grele, compu�i organici, 
altele, conform reglement�rilor în vigoare



Reciclarea n�molului ca biosolid

-  Surs� de nutrien�i 

-  Îmbun�t��e�te structura organic� a solului

Avantaje

ecologice

economice

Probleme

compozi�ie f�r� 
elemente toxice

reducerea concentra�iei 
de agen�i patogeni



Avantaje �i dezavantaje ale op�iunilor principale de valorificare/eliminare a n�molurilor

Op�iune de 
valorificare / eliminareNr. Avantaje, beneficii Dezavantaje, dificult��i Comentarii

Valorificare energetic� 
prin incinerare, gazeificare, 

piroliz�

Agricultur�

Depozitare

1

2

3

Considerat� oficial de UE cea mai bun� 
op�iune de valorificare. Cea mai eficient� 

metod� de recuperare a P din n�mol, resurs� 
epuizabil� a planetei. Cheltuieli de investi�ie sc�zute. 

Beneficiaz� produc�torul �i fermierul.

Reducere mare a volumului �i producere de energie.

Solu�ie simpl�
Monitorizare redus�.

Necesit� monitorizare foarte strict� �i complex�, 
atât a n�molurilor cât �i a solurilor, calitativ �i cantitativ. 
Necesit� o tratare avansat� a n�molurilor. Disponibilitatea local� 
a suprafe�elor de teren corespunz�toare în proximitatea sta�iei 
de epurare este improbabil�. În cazul sta�iilor mari, logistica foarte 
complicat�, de stocare �i împr��tiere doar în câteva luni pe an.

Cheltuieli de investi�ie mari.
Cheltuieli de exploatare mari.
Complexitate.
Nu este eficient� în cazul SE mici.

Necesit� suprafe�e mari în zone urbane, unde acestea lipsesc sau 
sunt costisitoare.

Ob�inerea biosolidelor din n�mol cu 
aplicare pe terenurile agricole 

implic� dificulta�i tehnice, dar la fel 
de importante sunt cele sociale, 

culturale �i politice. 
Utilizarea pentru cultura plantelor 
energetice poate elimina unele din 

aceste neajunsuri.

Este larg utilizat� în zonele cu 
aglomera�ii urbane din ��rile 
dezvoltate (Olanda, Elve�ia, 

Germania, Japonia, Canada, SUA).

Nu este sustenabil� pe 
termen lung.



RECICLARE � Utilizarea în agricultur� - sprijinul produc�iei vegetale

BIOSOLID  - 
N�molul de epurare prelucrat pentru a putea fi 

utilizat în sprijinul  produc�iei vegetale sau depus pe sol 
în vederea regener�rii structurii acestuia.

Avantaje ecologice
�A meliorarea structurii solului
� Îmbun�t��irea capacit��ii de a absorbi �i stoca ap�, reducând necesitatea iriga�iilor
�M ic�orarea suprafe�elor destinate depozitelor
�P rotejarea apelor subterane, spre deosebire de îngr���mintele sintetice
�C resterea productivit��ii vegetale
�R edarea solurilor în circuitul agricol
� Înlocuire total� sau par�ial� a îngr���mintelor sintetice
�R edarea în circuitul natural a unor arii întinse (mine, soluri poluate etc.) 



Direc�ii de gestionare a n�molului din sta�iile de epurare  Media�, Agnita, Dumbr�veni

Agricultura 
 se consider� op�iunea prioritar�, dar nu exclusiv�, 

fiind condi�ionat� de o serie de factori:
   - tipul de culturi (restric�ii legislative) - caracteristicile solului

 - costuri pentru produc�tor: transport, analize - aplicare sezonier�
- acceptul operatorilor agricoli - cantitatea maxim admis� de aplicare

- monitorizarea complex�, obligatorie dup� aplicare

Compostarea- reprezint� solu�ia recomandat� pentru prelucrarea �i stabilizarea n�molului, în vederea aplic�rii în agricultur� sau pentru refacerea terenurilor degradate  - sta�ia de
compost Târnava.
Gradul redus de industrializare din aria proiectului sus�ine aplicarea în agricultur� a n�molului generat în aceste sta�ii.
Depozitarea  � op�iune temporar� �i pe termen scurt - depozit ecologic  TRACON � Loc. Cristian. 
- restric�ii privind con�inutul de ap� în n�mol;
 - necesitatea deshidrat�rii avansate a n�molului (de la cca 25% la minim 35%) � platforme stocare temporar�, uscare termic�;
 - restric�ii privind cantitatea maxim admis� la depozitare (de regul� 10%).
Co�incinerare � în fabrici de ciment, în func�ie de propriet��ile n�molului : Hoghiz.
Piroliz�/gazeificare  �  reprezint� solu�ia de viitor pentru valorificarea n�molului din sta�iile mari de epurare . 



Reglement�rile   na�ionale  privind protec�ia mediului �i în special a solurilor, când se 
utilizeaz� n�moluri de la sta�iile de epurare 

Obiective principale
Protec�ia mediului, în special sol, plante �i ap� subteran�, s�n�tatea omului �i a animalelor, atunci când n�molul de epurare se utilizeaz� în agricultur�.
Încurajarea �i reglementarea utiliz�rii / valorific�rii n�molului.
Prevederi principale în cazul utiliz�rii în agricultur�:
- controlul compozi�iei �i încadrarea în limitele admise pentru metale grele
- obligativitatea trat�rii înainte, condi�ie obligatorie a utiliz�rii
- analize periodice ale n�molului
- analize periodice ale solului

Directiva 86/278/CEE 
Legisla�ie UE - transpus� prin 

Ordinul 344/2004



Ordinul nr. 344/2004 stabile�te:

Valorile pentru concentra�iile de                                                 metale grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc �i mercur) în solurile pe                                     care se aplic� n�moluri, concentra�iile 
de metale grele din n�moluri �i                                             cantit��ile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse în solurile               cu destina�ie agricol�;
Interzicerea utiliz�rii n�molurilor atunci                        când unul sau mai multe metale grele din soluri dep��e�te valorile limit� pe care le stabilesc �i necesitatea de a lua m�suri pentru 
asigurarea ca aceste valori limit� s� nu fie dep��ite ca urmare a utiliz�rii n�molurilor;
Obligativitatea de reglementare a utiliz�rii n�molurilor în a�a fel încât acumularea de metale grele în soluri s� nu conduc� la o dep��ire a valorilor limit�; astfel se vor stabili cantita�ile 
maxime de n�moluri exprimate în tone de materie uscat� care pot fi aplicate pe sol pe unitatea de suprafa�� �i pe an, în acela�i timp cu respectarea valorilor limit� pentru concentra�ia 
de metale grele în n�moluri;
Obligativitatea ca n�molurile s� fie tratate înainte de a fi utilizate în agricultur�;
Obligativitatea produc�torilor de n�moluri de epurare de a furniza utilizatorilor toate informa�iile necesare;
Interzicerea utiliz�rii de n�moluri sau livrarea de n�moluri în vederea utiliz�rii lor: pe p��uni sau pe culturi furajere în anumite condi�ii; pe culturile de legume �i fructe în timpul 
perioadei de vegeta�ie; pe solurile destinate culturilor de legume �i fructe care sunt în contact direct cu solul;
Obligativitatea utilizatorilor de n�moluri de a �ine cont de necesit�tile nutri�ionale ale plantelor astfel încât s� nu fie compromis� calitatea solurilor, a apelor de suprafa�� �i subterane;
Înregistrarea cantit��ilor de n�moluri produse, compozi�ia �i caracteristicile n�molurilor, tipul de tratare efectuat�, precum �i numele �i adresele destinatarilor de n�moluri �i locurile 
de utilizare a n�molurilor; aceste registre sunt                la dispozi�ia autorit��ilor competente;
Cooperarea între institu�iile implicate, între                      produc�torii �i utilizatorii de n�moluri, privind epurarea apelor uzate, gestiunea de�eurilor �i agricultur�, în vederea atingerii 
scopurilor propuse prin actul normativ.



Este interzis� utilizarea n�molurilor 
atunci când concentra�ia unuia sau a mai 

multor metale grele din sol dep��e�te valorile limit� 
stabilite �i prezentate în tabelul urm�tor.

Parametrii
Valorile limit� (mg/kg de materie uscat� într-o 

prob� reprezentativ� de sol cu un pH > 6,5)

ORDIN 344/2004

Cadmiu (Cd)
Cupru  (Cu)
Nichel  (Ni)
Plumb (Pb)
Zinc  (Zn)
Mercur (Hg)
Crom    (Cr)

3
100
50
50

300
1

100



Pe terenurile agricole se pot aplica numai n�molurile al c�ror con�inut în elemente toxico-poluante nu dep��e�te limitele prezentate în tabelul de mai jos.
Valori limit� ale concentra�iilor metalelor grele în n�molurile utilizate în agricultur�:

Parametrii

Valorile limit� 
(mg/kg de materie 
uscat�)
Directiva 86/278/CEE ORDIN 344/2004

Cadmiu (Cd)
Cupru  (Cu)
Nichel (Ni)

Plumb (Pb)
Zinc  (Zn)

Mercur (Hg)
Crom    (Cr)
Cobalt (Co)
Arsen (As)

AOX (suma compu�ilor organohalogena�i)
PAH (Hidrocarburi aromatice policiclice) Suma urm�toarelor substan�e: 

antracen, benzoantracen, benzofluoranten, benzoperilen, benzopiren, chrisen, 
fluorantren, indeno (1,2,3) piren, naftalin�, 

fenantren

PCB (bifenili policlorura�i)Suma compu�ilor 
cu numerele 28, 52, 101, 118, 138, 

153, 180, conform Ordinului nr. 756/1997 
abrogat par�ial de Ordinul 592/2002

20 - 40
1.000 - 1.750

300 - 400
750 � 1.200

2.500 � 4.000
16 - 25

-
-
-
-

10
500
100
300

2.000
5

500
50
10

500

5

0,8



Cantit��ile maxime admisibile de metale grele care pot fi aplicate pe sol pe unitatea de suprafa�� �i pe an sunt men�ionate în urm�torul tabel. 

Valori limit� pentru cantit��ile anuale de metale grele ce pot fi introduse în solurile cultivate pe baza unei medii de 10 ani

Parametrii Valorile limit� (kg/ha/an)

Cadmiu (Cd)
Cupru (Cu)
Nichel (Ni)
Plumb (Pb)
Zinc (Zn)
Mercur (Hg)
Crom (Cr)

0,15
12
3

15
30
0,1

-

0,15
12
3

15
30
0,1
12

Directiva 86/278/CEE ORDIN 344/2004



Metodologie �i aprob�ri

Pot fi utilizate în agricultur� numai n�molurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de c�tre Agen�ia local� de Protec�ie a Mediului (APM), pe baza unui studiu agrochimic 
special elaborat �i aprobat.

La cererea agricultorului, furnizorul de n�mol este obligat s� elibereze o copie a permisului de aplicare.

Utilizarea n�molurilor trebuie adaptat� la situa�ia local� �i luând în considerare condi�iile de mediu, poluarea existent� �i scopul specific pentru care sunt folosite anumite terenuri. 

Produc�torul de n�mol (Operatorul Regional) este responsabil pentru tot ceea ce înseamn� calitatea, cantitatea, transportul, împr��tierea n�molului pe suprafe�ele agricole, precum 
�i pentru efectele acestuia asupra mediului �i s�n�t��ii omului dup� utilizare.



Se interzice utilizarea n�molurilor sau 
livrarea acestora în vederea utiliz�rii pe:
- terenurile folosite pentru p��unat;
- terenurile destinate cultiv�rii arbu�tilor fructiferi;
- terenurile destinate culturii legumelor;
- terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare �i în timpul recolt�rii. 

Nu se aplic� n�moluri de epurare pe terenurile agricole cu pant� mai mare de 12%.
N�molurile se aplic� numai în perioadele în care este posibil accesul pe teren �i încorporarea acestuia se va realiza în sol imediat dup� aplicare (în aceea�i zi).
Utilizatorii au obliga�ia s� anun�e autorit��ile competente �i produc�torul de n�mol despre rota�ia culturilor pe terenul în cauz�.

În situa�ia în care se inten�ioneaz� aplicarea unei cantit��i de n�mol pe un teren agricol, vor fi necesare atât analize ale lotului de n�mol 
care urmeaz� s� fie aplicat, cât �i ale solului respectiv, pentru ob�inerea permisului de aplicare a n�molului, 

din partea Agen�iei de Protec�ie a Mediului, precum �i pentru determinarea 
cantit��ii maxim admise de n�mol care se poate aplica, 

în functie de con�inutul deja existent de 
metale grele în solul respectiv.



Cadrul institu�ional- factori relevan�i pentru gestionarea n�molurilor de epurare

Operatorul Regional
- Consiliul Jude�ean/ Consiliile Locale/Asocia�ia de Dezvoltare Intercomunitar�
- Ministerul Mediului �i P�durilor (MMP)
- Agen�ia Na�ional� pentru Protec�ia Mediului (ANPM) 
- Agen�ia Regional�/Local� pentru Protec�ia Mediului (ARPM/APM)
- Ministerul Agriculturii �i Dezvolt�rii Rurale (MADR)
- Direc�ia pentru Agricultur� �i Dezvoltare Rural� (DADR)
- Institutul de Cercet�ri pentru Pedologie �i Agrochimie (ICPA) 
- Oficiul de Studii Pedologice �i Agrochimice (OSPA)

Factorii care afecteaz� succesul strategiei de management al n�molului:
- cadrul normativ �i legal

- cadrul institu�ional
- atitudinea organiza�iilor guvernamentale �i locale

- disponibilita�ile tehnologice
- fezabilitatea economic�

- resursele financiare
- con�tientizarea publicului � campanie de publicitate �i promovare



Rela�ia dintre institu�iile cu responsabilit��i în implementarea Ordinului 344/2004 



Cantit��i de n�mol estimate c� se vor separa din sta�iile de epurare operate de 
S.C. APA TÂRNAVEI  MARI S.A.

Surse de n�mol, 
prezente �i viitoare

Sta�ia de epurare U.M. Produc�ia anual�

2013 2026 2030 2040

Agnita*

Dumbr�veni*

Media�*

t s.u./an
m3/an

t s.u./an
m3/an

t s.u./an
m3/an

218

488

154

617

1038

4152

410

1640

164

656

1180

4720

432

981

247

988

993

3972

414

942

238

952

966

3864



Sta�ie de epurare U.M.

Produc�ia anual�

Cop�a Mic�

Hosman

Mic�sasa

�eica Mare

Mih�ileni

Câr�a

Bazna

Alma

Laslea

Mo�na**

Bruiu

TOTAL

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

t SU / an
m³/an

2013 2026 2030 2040

1410
5257

1754
7016

56
225

253
1012

95
382
105
420
109
438
22
88

117
469
131
524
86

345
75

299
54

216
16
63

2735
10197

246
982
90

360
99

396
103
413
21
83

111
444
124
496
81

326
71

282
51

204
15
59

2630
9803



Indicatorii de calitate estima�i pentru n�molul care va rezulta din sta�iile de epurare

Parametru 
Con�inut substan�� uscat� (%)

pH
Substan�e volatile (%)

Azot (mg/kg s.u.)
Fosfor (mg/kg s.u.)

Potasiu (mg/kg s.u.)
Cadmiu (mg/kg s.u.)
Cupru   (mg/kg s.u.)
Nichel (mg/kg s.u.)

Plumb  (mg/kg s.u.)
Zinc (mg/kg s.u.)

Mercur (mg/kg s.u.)
Crom  (mg/kg s.u.)

PAH      
PCB   

Valori estimate
25
6,5 � 7,5
35-45
3 � 3,5
2 � 2,5
0 - 3
< 3
< 300
< 50
< 250
< 1500
< 2
< 300
4,75
0,75



PERMIS DE APLICARE

Nr. ... din data de ... pe terenul agricol a n�molului provenit din sta�ia de epurare ... (se vor completa denumirea sta�iei de epurare, adresa,
telefonul �i persoana de contact) Agen�ia de Protec�ie a Mediului ... (se va completa jude�ul) acorda permis de aplicare a n�molului provenit 
din sta�ia de epurare ... (denumirea sta�iei de epurare) pe terenurile agricole prev�zute în studiul pedologic nr. .../data ..., elaborat de 
OSPA ... (jude�ul) �i aprobat de Direc�ia pentru Agricultur� �i Dezvoltare Rural� ... (jude�ul). 

Directorul Agen�iei de Protec�ie a Mediului, ...



Cantit��i de n�mol de epurare utilizate în agricultur�  

Tone de materie uscat�
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Surse de informare

Ministerul Mediului �i Schimb�rilor Climatice
Ordinul 344/2004 privind protec�ia mediului �i în special a solurilor, când se utilizeaz� n�moluri de la sta�iile de epurare 
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/gestionarea-deseurilor/legislatie-deseuri-2/

Ministerul Agriculturii �i Dezvolt�rii Rurale
Agen�ia de Pl��i �i Interven�ie pentru Agricultur� 
GHIDUL FERMIERULUI PRIVIND ECO-CONDI�IONALITATEA (CONFORMITATEA ÎNCRUCI�AT�) 
http://www.apia.org.ro/materiale%20promovare/Ghid%20informare%20ferm%20%20ecocond%20%201%20martie%202012%20FINAL.pdf



Factori care conduc la cre�terea 
cantit��ii de n�mol:
- grad de racordare la re�eaua de canalizare
- cre�terea gradului de confort
- cre�terea eficien�ei de epurare

N�molul 
de�eu al procesului de epurare

Considerat de�eu, se aplic� principiile 
priorit��ilor de management al de�eurilor

Aplicare în cazul n�molului 
diminuarea cantit��ii �i volumului

Op�iuni

Reciclare

Recuperare energie

Depozitare

Agricultur� � compost în primul rând Aplicare în arii �i pe soluri degradate 

Fermentare anaerob� (aplicat�), 
incinerare, gazeificare

În viitor: oxidare umed�, producere de biocombustibil

CMID
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