
Abstract 

RO: Dezvoltarea populației o dată cu industrializarea a condus la necesitatea conservării resurselor de apă ca 

strategie prioritară a dezvoltării durabile socio-ecologice. Stațiile de epurare a apelor uzate sunt prevăzute cu 

treaptă biologică cu nămol activ (NA). Procesul convențional cu NA a evoluat în ultimii 100 de ani din nevoia 

de a se supune reglementărilor din ce în ce mai stricte de descărcare a poluanților, cu cerințe crescute din punct 

de vedere al investițiilor și costurilor operaționale.  

Proiectul se axează pe un flux tehnologic alternativ de epurare a apelor uzate municipale / industriale bazat pe 

utilizarea unui consortiu mixt de microalge - bacterii organizat în granule, prin exploatarea particularităților 

metabolice ale celor două grupe pentru o eficiență crescută a epurării, reducerea costurilor operaționale și 

recuperarea energiei din biomasa residuală. Prin urmare, procesul prezintă impact economic și de mediu pozitiv 

în comparație cu sistemele convenționale de epurare a apelor uzate.  

Obiectiv general: cunoașterea consolidată a relațiilor interstructurale și intertrofice (până la nivel molecular) a 

granulelor mixte microalge- bacterii pentru epurarea apelor uzate. În vederea atingerii obiectivului general, 

etapele necesare care trebuie parcurse sunt: identificarea particularităților fizice, morfologice și funcționale ale 

granulelor mixte microalge-bacterii; evaluarea critică a parametrilor operaționali / limitanți care afectează 

echilibrul microorganismelor din granule; Evaluarea performanțelor de epurare.  

Rezultatele estimate sunt complementare strategiilor CDI internaționale și  obiectivelor operatorilor stațiilor de 

epurare în ceea ce privește reducerea costurilor operaționale și creșterea capitalizării prin conversia deșeurilor  în 

resurse, răspunzând astfel exigențelor recente ale Politicii Europene referitoare la economia circulară. 

 

EN: Human population growth along with the industrialization bring the focus on conservation of water 

resources as a priority strategy of socio-ecologic sustainable development. Wastewater treatment plants are 

conventionally using a biological treatment step based on activated sludge (AS). Conventional AS treatment has 

evolved over the last 100 years in the urge to tackle the more stringent pollutants discharge regulations with 

increased requirements in terms of investment and operational costs.  

The project is focussing on an alternative municipal / industrial wastewater treatment technological flow based 

on the use of microalgae – bacteria mixed consortium organised in granular entities, exploiting their metabolic 

properties for an increased treatment process efficiency, operational costs reduction and advanced energy 

recovery from the residual biomass. Therefore the process presents a positive environmental and economic 

impact compared to conventional wastewater treatment systems.  

General objective: Consolidated knowledge on the interstructural and intertrophic relationships (down to the 

molecular level) of the newly developed microalgae-bacteria granules for wastewater treatment. In order to 

achieve the general objective, the necessary stages that have to be tackled are: identification of physical, 

morphological and functional particularities of mixed microalgae – activated sludge granules; Critical evaluation 

of operational/limiting factors affecting the balance of microorganisms in activated algae granules; Evaluation 

of granular activated algae system for wastewater treatment. 

The envisaged project results are complementary to RDI strategies at international level as well as to the 

objectives of wastewater treatment plants operators in terms of reduction of operational costs and increased 

capitalisation by converting waste to resource flows thus answering to the recent requirements of European 

Policy related to circular economy. 


