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BIOREGIO

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

Modele regionale de economie circulară și cele mai 

bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice

INTERREG EUROPE
Axa prioritară 4

Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Obiectivul specific 4.2

Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională [...] 

care au scopul de a crește eficiența utilizării resurselor, dezvoltarea durabilă și eco-

inovarea și managementul performanțelor de mediu.

https://www.interregeurope.eu/bioregio/
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PARTENERI

▪ Lahti University of Applied Sciences (Finland) LEAD 

▪ Regional Council of Paijat-Hame (Finland)

▪ Deputy Regional Ministry for Environment (Spain)

▪ Letter of Support: Regional Government of Castilla-La Mancha 

▪ Slovak University of Agriculture (Slovakia)
▪ Letter of Support: Nitra self-governing region

▪ Aristotle University Thessaloniki (Greece)

▪ Regional Development Fund of Central Macedonia on 

behalf of the Region of Central Macedonia (Greece)

▪ National Research and Development Institute for Chemistry 

and Petrochemistry, Calarasi Subsidiary (Romania)

▪ Letter of Support: Ministry of Regional Development and Public 

Administration

▪ Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic 

Area (France)
▪ Letter of Support: Regional Council of Pays de la Loire
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Pe scurt despre BIOREGIO 1/2

BIOREGIO reunește 8 parteneri din 6 regiuni care au 
experiența și dorința de a stimula economia circulară 
regională a fluxurilor organice. 

Obiective

▪ Îmbunătățirea politicilor regionale prin concentrarea asupra 
economiei circulare a fluxurilor organice (de ex. e.g. resturi 
alimentare/ deșeuri biologice, nămoluri municipale și industriale, 
reziduuri din agricultură), care pot fi valorificate prin tehnologii 
similare.

▪ Îmbunătățirea cunoștințelor legate de politici și tehnologii pentru 
fluxuri organice și creșterea nivelului scăzut de reciclare a acestor 
materiale conform obiectivelor Pachetului UE pentru Economia 
Circulară. 

▪ Schimb de experiență cu privire la cele mai bune tehnologii 
disponibile , de ex. biorafinării, producția de biogaz și modele 
operaționale relevante, de ex. ecosisteme, rețele și cooperare 
administrativă.
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Pe scurt despre BIOREGIO 2/2
Activități

▪ Dezvoltarea în comun a politicilor

▪ Descrierea fluxurilor organice regionale

▪ Definirea celor mai bune practici disponibile

▪ Mese rotunde, ateliere, seminarii și vizite în teren

Rezultate

▪ Regiunile partenere vor fi mai bine pregătite să dezvolte noi 
politici și să implementeze noi tehnologii și modele pentru a 
evolua spre economia circulară a fluxurilor organice

▪ Inovații legate de protejarea resurselor naturale & creșterea 
ecologică

▪ Proiectul va aprofunda și va dezvolta de asemenea cooperarea 
regională și va sensibiliza publicul cu privire la această tematică

Durata: Etapa 1: 1.2017-31.12.2019, 

Etapa 2: 1.2020-31.12.2021

Buget: Total 1,55 ME, finanțare UE 85%
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Bioeconomia circulară
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BUNE PRACTICI DIN 

FINLANDA
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Kujala Waste Centre
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Kujala Waste Centre
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BUNE PRACTICI DIN ROMÂNIA
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Proiectul pilot GORE Cover -

Mioveni

Sursa imaginii http://arges-stiri.ro/2017/07/27/centru-de-formare-profesionala-la-mioveni/ 
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Proiectul pilot GORE Cover -

Mioveni

“La stația de epurare a orașului Mioveni, se produce compost prin tehnologia GORE® Cover, 

destinată eliminării nămolurilor provenite în urma procesului de epurare a apelor uzate.

Instalația mobilă GORE® Cover System presupune o tehnologie de compostare ecologică, 

îndeplinind normele europene cu privire la tratarea deșeurilor organice și a nămolurilor de la stațiile de 

epurare. Mai exact, presupune îmbogățirea nămolului cu un amestec de material energetic și 

acoperirea cu o prelată specială, semipermeabilă, cu rol de biofiltru și un sistem de aerare.

Deoarece nămolul nu poate fi compostat ca atare – fiind dens, nu permite trecerea aerului și nu oferă 

un raport carbon/azot corespunzător – materialul de intrare se compune dintr-un amestec de nămol cu 

material structural (lemn tocat, resturi vegetale).

Special proiectată pentru tratarea deșeurilor biodegradabile la nivel industrial, membrana 

microporoasă folosită creează un microclimat constant care accelerează procesul de descompunere. 

În combinație cu sistemul de aerare, întrunește condiții ideale de compostare pentru descompunerea 

aerobică a deșeurilor organice, în același timp reținând eficient până la 97% din mirosuri și alte emisii 

gazoase și până la 99% din microbi și praf. Sub control automatizat, sistemul funcționează autonom 

timp de 8 săptămâni, până la obținerea unui compost de foarte bună calitate.

Compostul este folosit pentru ferilizarea spațiilor verzi din oraș, fiind o soluție ecologică și viabilă 

economic.”

Sursa: http://arges-stiri.ro/2017/10/04/inca-o-sarja-de-compost-de-calitate-obtinut-prin-tehnologia-gore-cover/

http://arges-stiri.ro/2017/10/04/inca-o-sarja-de-compost-de-calitate-obtinut-prin-tehnologia-gore-cover/
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Proiectul pilot GORE Cover -

Mioveni

Sursa: http://arges-stiri.ro/2017/07/27/centru-de-formare-profesionala-la-mioveni/
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Stația de epurare Pitești
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Stația de epurare 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

Digestatul 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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Stația de epurare Pitești
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ALTE EXEMPLE
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Stație de epurare și inceneratoare Viena 
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Stația de epurare Glina
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Stația de epurare Glina

Au început lucrările la ”Extinderea Stației de Epurare a 

Apelor Uzate și construcția incineratorului de nămol”
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Planul de acțiuni pentru bioeconomia 

circulară în România/ Sud Muntenia

1. Pregătirea strategiei regionale/ naționale pentru 

bioeconomia circulară

2. Pregătirea finanțării pentru bioeconomia circulară

3. Tehnologii pentru valorificarea biodeșeurilor/ 

fluxurilor biologice – acțiuni de informare
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Pentru mai multe informații

• vă rugăm să vă abonați la buletinul de știri 

BIOREGIO accesând:

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

• urmăriți #BIOREGIOproject pe rețelele de socializare

Twitter, LinkedIn, Facebook

• accesați:

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

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/


Vă mulțumesc! 


