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MANAGEMENTUL REZIDUURILOR DIN STATIILE DE EPURARE
In cadrul Proiectului Major derulat de către Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița - "Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa" – proiect cofinanțat de Uniunea
Europeană din Fondul de Coeziune prin Programului Operațional Sectorial Mediu, au fost abordate si
solutionate aspecte privind Managementul reziduurilor din statiile de epurare si tratare.
Astfel, au fost intocmite o serie de documente privind Strategia privind managementul namolurilor si
reziduurilor obtinute in statiile de epurare, precum si un Planul de actiuni privind implementarea acestei
strategii.
Una din actiunile organizate in scopul implementarii strategiei a fost o intilnire desfasurata la sediul CATD pe
data de 14.01.2016, in cursul careia au fost prezentate si discutate experiențele pozitive si lipsuri in practica
împrăștierii nămolurilor in agricultura, problemele întâmpinate, precum si masurile necesare pentru obtinerea
permisului de imprastire a acestor namoluri in agricultura.
Tematica abordata a fost:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordinul 344/2004 completări necesare pentru aplicarea nămolurilor in agricultura.
Definirea nămolului tratat, Determinare agenților patogeni din nămol.
Monitorizarea apei, a solului, a plantelor, durata monitorizarilor.
Amendamentele necesare pentru tipurile de sol.
Structura cheltuielilor si costul tonei de nămol împrăștiat.
Relația contractuala si responsabilitatea furnizor - prestator servicii – beneficiar.
Echipamente necesare pentru obținerea si împrăștierea nămolului in agricultură.
Elaborarea politicii naționale de gestionare a nămolurilor de epurare.
Alte destinații ale nămolurilor in agricultură si silvicultură.
Instituții si agenții responsabile pentru împrăștierea a nămolurilor in agricultura.
Ponderea gestionarii nămolurilor pentru agricultura in prețul apelor de epurare.

Participanți la aceasta intilnire au fost: BEI - Radu Răutu, JASPERS - Stanley Cook JASPERS, Grupul Mastroianni
- Sergio Mastroianni, OSPA - Ion V Creanga si Ciocan Florin, FERMIERI - Alexandru Gârleanu, Dan Nica,
Constantin Constantin, DIRECTIA AGRICOLA - Nelucă Dragomir, GARDA DE MEDIU - Ionuț Banu, AGENTIA DE
MEDIU - Mircea Nistor, Elena Ivașcu, APA CANAL 2000 Pitești - Petrica Negru, ANAR Dâmbovița - Bîzgu Dănuț,
Augusta Dumitrescu, FICHTNER - Catalin Floarea, ARA - Dorin Staicu, Universitatea Valahia - Ion Cucui, CATD Personalul de specialitate si Alexandru Mariutan
Mai multe detalii despre acest contract pot fi obținute de la Manager de proiect UIP Ec. Neculaescu Laurentiu
– email: laurentiu.neculaescu@catd.ro .
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