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REZUMAT. Lucrarea constituie o sursă necesară de informare şi popularizare la nivelul instituţiilor naţionale de învăţământ 

preuniversitar în vederea cunoaşterii documentelor de referinţă europene Bref - BAT din acest domeniu al industriei textile, care prin 

abordarea unei aplicări şi respectări stricte, raţionale şi consecvente, să poată conduce la reducerea şi controlul integrat al poluării 

mediului şi implicit la îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale operatorilor industriali din textile, una dintre cele mai lungi şi 

complicate lanţuri tehnologice din cadrul industriei manufacturiere. 

 

Cuvinte cheie: referinţă, bref, informare, control integrat, poluare, textile. 

 

ABSTRACT. The paper is a necessary source of information and advertisement for the national elementary schools and 

institutions regarding the knowledge of the European Reference Documents Bref –BAT from the area of the soft goods industry, 

which can lead to the reduction and integrated control of environment pollution by approaching a strictly, rational and consequent 

implementation and respect, also to improve the environment performance of the soft goods industry operators, one of the longest 

and complicated technological chains form the manufacturing industry. 
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1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

Abordarea problemelor legate de managementul integrat 

al calităţii şi mediului în cadrul preocupărilor actuale pri-

vind ,,PROTECŢIA MEDIULUI” prin prisma asigurării 

calităţii factorilor de mediu, se datorează în primul rând 

efectelor / consecinţelor provocate prin aplicarea unor 

tehnici şi tehnologii învechite cu impact negativ atât asupra 

calităţii producţiei industriale, cât şi asupra factorilor de 

mediu, ca urmare a poluării acestora. 

Aşadar, a apărut necesitatea dezvoltării unor noi opor-

tunităţi legate de utilizarea unor tehnici moderne pentru 

protecţia mediului în industria textilă, denumite în cadrul 

Uniunii Europene cele mai bune tehnici disponibile, pentru 

care Comisariatul European de Mediu şi Biroul European 

pentru Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării (IPPC) în 

colaborare cu Forumul European de Informare au elaborat 

documentele de referinţă denumite BREF-uri / BAT (Best 

Available Techniques). 

Având în vedere includerea celor mai bune tehnici 

disponibile pentru protecţia şi asigurarea calităţii mediului în 

ramura industriei textile din România, actualmente la nivel 

national se fac eforturi mari pentru implementarea în 

legislaţia de mediu a Bref-ului BAT european ,,Reference 

Document on Best Available Techniques for the Textiles 

Industry” ale cărui draft (lb.engleză) este publicat pe internet: 

http://eippcb.jrc.es, sau pe website-ul Ministerului Mediului 

şi Dezvoltării Durabile: http://www.mmediu.ro. 

Trebuie subliniat că în ultimii ani, dispariţia multor 

societăti comerciale producătoare de textile (filaturi, ţesă-

torii, fabrici de tricotaje şi confecţii) de pe harta industriei 

naţionale s-a datorat şi cauzelor legate de neconformarea 

cu cerintele de mediu, respectiv neîndeplinirea condiţiilor 

de obţinere a autorizaţiei (simple sau integrate) de mediu, 

urmare a lipsei posibilităţilor financiare necesare retehno-

logizării sau asigurării unor tehnici moderne, care să 

garanteze încadrarea în nivelurile admisibile de consumuri 

şi emisii curente, stabilite prin documentele de referinţă 

http://eippcb.jrc.es/
http://www.mmediu.ro/
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europene Bref – BAT pentru industria textilă., care soli-

citau de exemplu, prezenţa unei staţii de epurare a apelor 

reziduale, monitorizarea emisiilor de poluanţi, introduce-

rea unor sisteme de filtrare sau neutralizare a poluanţilor 

emişi etc. Aşadar, împotriva acestui fenomen tot mai 

îngrijorător care afectează într-o măsură destul de mare şi 

situaţia învăţământului românesc în deplină dependenţă cu 

perspectivele tinerei generaţii, trebuie acţionat cu multă 

responsabilitate, astfel încât existenţa în domeniul indus-

triei textile a desfaşurării tuturor activităţilor operatorilor 

industriali în conformitate cu recomandările BAT, să solicite 

un număr căt mai mare de resurse umane cu pregătire tehnică 

medie şi superioară, ceea ce ar putea angaja învăţământul de 

profil textil într-o competiţie majoră. 

De asemenea, reglementările de mediu stabilite prin 

intermediul unor proceduri legale de autorizare, necesită 

astfel de recomandări BAT care trebuie considerate în 

cadrul procesului de elaborare a condiţiilor pentru autori-

zarea integrată, de către autorităţile competente de protecţie 

a mediului dar şi de titularii de activitate (operatori 

industriali), la elaborarea documentaţiei pentru solicitarea 

autorizatiei integrate de mediu. Aşadar, documentele de 

referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile din indus-

tria textilă prezintă informaţii utile atât pentru autoritatea de 

mediu, cât şi pentru titularul de activitate (operator indus-

trial), facilitând astfel înţelegerea conceptelor de “control 

integrat al poluării”, “protecţia mediului ca un întreg” şi 

implicit, implementarea eficientă a prevederilor Directivei 

IPPC. 

2. CONTEXTUL NATIONAL PRIVIND 

CELE MAI BUNE TEHNICI EUROPENE – 

BREF / BAT 

În cadrul Grupului Tehnic de Lucru care funcţio-

nează la nivelul autorităţii centrale pentru protecţia mediului, 

se realizează atât analiza comparativă a documentelor de 

referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BREF-

ul BAT pentru industria textilă) elaborate de statele 

membre ale Uniunii Europene, cu cele ale tehnicilor 

existente la nivel naţional, în scopul elaborarii Ghidul 

Naţional BAT pentru industria textilă din România, 

(care cuprinde şi identificarea tehnicilor utilizate în 

prezent la nivel naţional şi european, prin asigurarea celor 

mai bune performanţe din punct de vedere al protecţiei 

mediului), cât şi schimbul de informaţii la nivel naţional 

între Centrul IPPC şi publicul interesat în ceea ce priveste 

cele mai bune tehnici disponibile (BAT) corespunzătoare 

acestui domeniu, precum şi între autoritatea publică cen-

trală pentru protecţia mediului (MMDD) şi celelalte 

organisme similare din statele membre ale Uniunii 

Europene şi cu Biroul European IPPC de la Sevilla. 

Conform recomandărilor Centrului IPPC / MMDD, cu 
privire la conţinutul-cadru al Ghidului Naţional BAT 
pentru industria textilă (Informaţii generale; Procese şi 
tehnici aplicate; Niveluri de consum şi emisii curente; 
Tehnici care trebuie considerate la determinarea Celor Mai 
Bune Tehnici Disponibile (BAT); Cele Mai Bune Tehnici 
Disponibile (BAT); Tehnici în dezvoltare; Concluzii; 
Anexe – Monitorizarea şi emisiile), se precizează că până 
la apariţia acestuia, titularii de activitate (operatori in-
dustriali) pot avea în vedere pentru obţinerea actelor de 
reglementare în cadrul procedurii de autorizare, docu-
mentul de referinţă european BREF/BAT corespunzător. 

De aceea, un real interes îl reprezintă pentru orice titular 
de activitate (operator industrial), stabilirea tehnicilor BAT 
în cadrul procedurii de autorizare, precum şi încadrarea 
nivelurilor curente de emisie şi de consum în nivelurile ad-
misibile asociate cu documentele de referinţă BREF/BAT. 

3. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE 
DE REFERINŢĂ (BAT) ÎN CAZUL 
PROCESELOR TEHNOLOGICE TEXTILE 

Ţinând seama de noul sistem de clasificare CAEN al 
activităţilor industriei textile (fire; ţesătură; finisarea tex-
tilelor; textile de uz casnic; textile industriale; ţesături şi 
articole tricotate), sunt prezentate selectiv şi în scop infor-
mativ tehnicile de referinţă BAT pentru acele grupe de 
activitati care implică procedee umede (finisarea textilelor; 
textile industriale şi de alte tipuri, incluzând covoarele şi 
spălarea lânii; textilele de uz casnic). 

 În cazul finisării textile, tehnicile curente pot fi 
considerate BAT, dacă acestea sunt utilizate pentru: 

 reducerea soluţiei colorante reziduale prin: 
 utilizarea de tehnici minimale de aplicare (ex. : 

aplicarea de spumă, pulverizare) sau reducerea 
volumului dispozitivelor de fulardare; 
 reutilizarea soluţiilor pt. fulardare, dacă nu este 

afectată calitatea. 
 reducerea consumului de energie în uscătoarele 

automate prin: 
 utilizarea aparatelor mecanice de eliminare a 

apei pentru a reduce conţinutul de apă a viitoarei 
ţesături; 
 optimizarea debitului de aer la evacuare prin cup-

tor, menţinând automat umiditatea la evacuare 
între 0,1 şi 0,15 kg de apă/kg de aer uscat, în 
funcţie de timpul necesar pentru atingerea condi-
ţiilor de echilibru; 
 instalarea de sisteme de recuperare a căldurii; 
 instalarea de sisteme izolatoare; 
 asigurarea unei întreţineri optime a arzătoarelor 

în uscătoarele încălzite direct. 
 utilizarea de metode pentru optimizarea emisiei în 

aer. 
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 tratarea materialelor uşor de întreţinut: 
 utilizarea de agenţi reticulanţi fără aldehidă for-

mică în sectorul covoare şi de agenţi reticulanţi 
fără aldehidă formică sau cu un conţinut scăzut  

(  0,1% aldehidă formică) în celelalte activităţi 
din industria textilă. 

 utilizarea tratamentelor insectifuge (împotriva mo-
liilor): 

 adoptarea de măsuri adecvate pentru manevrarea ma-
terialelor; 

 asigurarea unei eficienţe de 98% (transferul în 
fibră a agentului insectifug); 
 adoptarea următoarelor măsuri suplimentare când 

agentul insectifug este aplicat dintr-o baie de 
vopsea, prin: 

– asigurarea atingerii unui pH  4,5 la sfârşitul 
procesului şi, dacă nu este posibil, aplicarea 
agentului insectifug într-o etapă separată, cu 
reutilizarea băii; 

– adăugarea agentului insectifug după expansi-
unea băii de vopsea pentru a evita pierderile 
prin deversare; 

– selectarea metodelor auxiliare de vopsire care 
nu exercită o acţiune de întârziere asupra ab-
sorbţiei (epuizării) agentului insectifug în 
timpul procesului de vopsire. 

 tratarea împotriva moliilor a firelor produse prin 
intermediul filării uscate, prin: 
 combinarea tratării ulterioare a acidului în ve-

derea măririi absorbţiei substanţei active antimolii 
cu reutilizarea băii de clătire pentru următoarea 
etapă de vopsire; 
 aplicarea unui tratament excesiv (supratratament) 

proporţional de 5% din amestecul total de fibre, 
combinat cu instalaţii de vopsire programate şi cu 
sisteme de reciclare a apei pentru a reduce 
emisiile de substanţe active în apă. 

 utilizarea tratamentelor împotriva moliilor pentru 
fibre subţiri vopsite / fire degresate (spălate), prin: 
 utilizarea de sisteme de aplicare special progra-

mate, cu volum scăzut, situate la capătul aparatului 
de degresat fibrele; 
 reciclarea soluţiei utilizate în proces (în volum 

mic) între şarje şi utilizarea proceselor destinate 
în mod specific îndepărtării substanţei active din 
soluţia epuizată (includ tratamente de adsorbţie 
sau degradare); 
 aplicarea substanţelor antimolii direct pe partea 

scămoşată a covorului, (când se efectuează tra-
tamentul împotriva moliilor în timpul fabricării co-
vorului), folosind tehnologia de aplicare a spumei. 

 utilizarea tratamentelor împotriva moliilor pentru 
producţia de fire vopsite, prin: 
 utilizarea unui tratament ulterior separat pentru a 

reduce emisiile rezultate în urma proceselor de 
vopsire care sunt aplicate în condiţii mai puţin 

decât optime pentru absorbţia de substanţe anti-
molii; 
 utilizarea dispozitivelor de aplicare semicontinuă 

cu volum mic sau a centrifugelor modificate; 
 reciclarea solutiei utilizate in volum mic in proces 

intre sarje de fire si procese destinate in mod 
specific indepartarii subst. active din solutia 
epuizata. Aceste tehnici pot include tratamente de 
adsorbtie sau degradare; 
 aplicarea substanţelor antimolii direct pe partea 

scămoşată a covorului, (în timpul când se efec-
tuează tratamentul împotriva moliilor în timpul 
fabricării covorului), folosind tehnologia de apli-
care a spumei. 

 utilizarea tratamentelor de înmuiere, prin: 
 aplicarea agentilor de înmuiere cu ajutorul fular-

delor sau/şi al sistemelor aplicative de pulverizare 
şi înspumare, în locul aplicării acestui tratament 
prin epuizare direct în aparatul de vopsire dis-
continuă. 

● În cazul spălării, tehnicile curente pot fi considerate 
BAT, dacă acestea sunt utilizate pentru: 

 substituirea spălării/ clătirii cu apă în exces cu me-
todele de uscare sau tehnicile de “clătire rapidă”; 

 reducerea consumului de apă şi energie în procese 
continue prin: 

 instalarea unor maşini de spălat de mare eficienţă; 
 introducerea echipamentelor de recuperare a căl-

durii; 
 utilizarea de aparate cu circuit închis, atunci când 

nu se pot evita solvenţii organici halogenaţi (de 
exemplu, în cazul ţesăturilor impregnate abundent 
cu preparate cum ar fi uleiurile siliconice, care 
sunt greu de îndepărtat cu apă). 

 luarea măsurilor pentru distrugerea în interiorul 
buclei (de exemplu, prin procese de oxidare avan-
sată) a poluanţilor persistenţi, cu scopul de a evita 
orice eventuală contaminare a pânzei freatice ca-
uzată de poluarea difuză şi accidente. 

● În cazul tratării efluenţilor şi eliminării deşeurilor, 
tehnicile curente pot fi considerate BAT, dacă acestea sunt 
utilizate pentru: 

 tratarea apelor reziduale care urmează cel putin 
3 strategii diferite: 

 tratament centralizat într-o staţie de tratare a 
apelor reziduale biologice pe teren; 

 tratament centralizat într-o staţie de tratare a 
apelor reziduale municipale; 

 tratament descentralizat pe teren (sau în alt loc) a 
scurgerilor izolate şi separate de ape reziduale. 

Toate aceste 3 strategii sunt opţiuni BAT, când sunt 
aplicate corect în situaţiile reale. O serie de principii 
generale şi general-acceptate pentru managementul şi 
tratarea apelor reziduale includ: 
 caracterizarea diferitelor scurgeri de ape reziduale 

rezultate în urma proceselor; 
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 izolarea efluenţilor încă de la sursă, în funcţie de tipul 
şi cantitatea de substanţă contaminată, inainte de a se 
amesteca cu celelalte ape; aceasta asigură faptul că o 
instalaţie de tratare primeşte doar acei poluanţi cărora le 
poate face faţă; mai mult, face posibilă aplicarea de 
opţiuni ca reciclarea sau reutilizarea pentru efluenţi; 
 alocarea scurgerilor de ape reziduale contaminate a 

tratamentelor cele mai corespunzătoare; 
 evitarea introducerii de componente ale apelor rezi-

duale în sisteme de tratare biologică, dacă respectivele 
componente ar putea cauza defecţiuni acestor sisteme; 
 tratarea scurgerilor reziduale ce conţin o parte 

importantă nonbiodegradabilă prin tehnici adecvate inainte 
de / sau în locul unui tratament biologic final. 

Conform acestui mod de abordare, tehnicile de mai jos 
sunt considerate ca fiind BAT generale pentru tratarea 
apelor reziduale rezultate din industria de covoare şi 
finisarea textilelor: 
 tratarea apelor reziduale într-un sistem de nămol 

activat într-un raport scăzut (alimentare – microorganisme), 
plecând de la premisa că scurgerile concentrate conţinând 
compuşi nonbiodegradabili sunt pretratate separat; 
 pretratarea scurgerilor izolate şi separate de ape re-

ziduale puternic încărcate (COD  5000 mg/l), conţinând 

compuşi nonbiodegradabili, prin oxidare chimică (de exem-

plu, reacţia Fenton); posibilele scurgeri de ape reziduale 

sunt soluţiile colorante rezultate din vopsirea şi finisarea 

continuă sau semicontinuă prin fulardare, din băile de cu-

răţare de clei, pastele de imprimat, reziduuri din căptuşirea 

covoarelor, vopsirea prin epuizare şi băile de finisare; unele 

reziduuri specifice, cum ar fi paste de imprimat reziduale 

sau soluţiile colorante pentru fulardare sunt foarte puternice 

şi, unde este posibil, ar trebui izolate total de scurgerile de 

ape reziduale; eliminarea acestor reziduuri trebuie făcută în 

mod adecvat, termooxidarea poate fi o metodă cores-

punzătoare, datorită valorii termice înalte; pentru cazurile 

specifice, când apele reziduale conţin pastă pigmentară de 

imprimat sau latex de la căptuşirea covoarelor, precipitarea / 

flocularea şi incinerarea nămolului rezultat este o alternativă 

viabilă la oxidarea chimică; pentru coloranţi azoici, tra-

tamentul anaerob al soluţiei pentru fulardare şi a pastelor de 

imprimat, înainte de un tratament aerob ulterior, poate fi 

eficient în decolorare. Dacă scurgerile de apă concentrate 

conţinând compuşi nonbiodegradabili nu pot fi tratate 

separat, vor fi necesare tratamente suplimentare fizico-

chimice pentru a obţine o performanţă globală uniformă. 

Acestea includ: 

– tratamente terţiare ulterioare procesului de tratare 
biologică; un exemplu este adsorbţia carbonului activ 
cu reciclarea carbonului activ în sistemul de nămol 
activat: după aceasta urmează distrugerea compuşilor 
adsorbiţi nonbiodegradabili prin incinerarea sau prin 
tratarea cu radicali liberi (de exemplu, procesele 
generatoare de OH, O2

2-
, CO2

-
), a nămolului în exces 

(biomasa împreună cu carbonul activ epuizat); 

– tratamente combinate biologice, fizice şi chimice cu 
adăugare de carbon activ pudră şi săruri de fier la 
sistemul de nămol activat, cu reactivarea nămolului 
în exces, prin “oxidare umedă” sau “ peroxidare 
umedă” (dacă se foloseşte perhidrol); 

– ozonizarea compuşilor recalcitranţi anteriori sistemu-
lui de nămol activat. 

● pentru tratarea efluenţilor in sectorul degresării 
lânii (proces pe bază de apă), sunt considerate următoarele 
tehnici ca fiind BAT: 

– combinarea utilizării circuitelor (buclelor) de înde-
părtare a impurităţilor / de recuperare a grăsimilor cu 
tratamentul efluenţilor evaporaţi, cu incinerare integrată a 
nămolului rezultat şi reciclare completă a apei şi energiei 
pentru: i) instalaţii noi, ii) instalaţii existente, fără 
posibilitate de tratare a efluenţilor pe teren, iii) instalaţii ce 
urmează a inlocui pe cele de tratare a efluenţilor expirate. 

– utilizarea tratării prin coagulare / floculare în am-
plasamente existente care o folosesc deja în conjuncţie cu 
scurgerile în sisteme de canalizare, folosind tratamentul 
aerob biologic; dacă tratamentul biologic poate sau nu să fie 
considerat BAT, trebuie să rămână o chestiune deschisă 
până când vor fi adunate informaţii complete despre 
costurile şi performanţa sa. 

● pentru eliminarea nămolului rezultat din tratarea 

apelor reziduale (din efluenţii rezultaţi din degesarea 

lânii) sunt considerate următoarele tehnici BAT: 

 utilizarea namolului în fabricarea cărămizilor sau 

adoptarea oricărei alte metode adecvate de reciclare; 

 incinerarea nămolului cu recuperare de căldură, cu 

condiţia să fie luate măsuri adecvate pentru a controla 

emisiile de SOx, NOx, şi pulberi (praf), şi pentru a evita 

emisiile de dioxine şi furani din clorul legat organic 

rezultat din pesticidele conţinute, eventual, de nămol. 
 

De asemenea, documentele de referinţă europene BREF / 
BAT recomandă în mod corespunzător pentru procesele 
industriale textile şi nivelurile de emisie / de consum 
(valori considerate limită / admisibile) asociate cu BAT, 
faţă de care titularii de activitate (operatorii industriali) 
trebuie să se încadreze şi să se raporteze acestora. 
Neîncadrarea în valorile limită a emisiilor (VLE) curente, 
atrage de la sine neconformarea cu cerinţele BAT şi 
respectiv retragerea titularului de activitate a autorizaţiei 
de mediu de către autoritatea competentă. 

4. CONFORMAREA PRIN APLICAREA TEHNI-
CILOR BAT – GARANŢIA ÎMBUNĂTĂŢIRII 
PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE 
OPERATORILR INDUSTRIALI NAŢIONALI 

Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile de re-

ferinţă europene (BAT) în domeniul industriei textile din 

România, fie prin intermediul Documentelor de referinţă 
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europene BREF/BAT, fie prin GHIDUL NAŢIONAL – 

BAT, vor conduce în mod implicit prin eforturi financiare 

majore (investiţii de mediu) la realizarea de către opera-

torii industriali naţionali a unor efecte deductibile de 

îmbunătăţire a performanţelor de mediu, prin: 

– reducerea şi prevenirea poluării industriale; 

– diminuarea sau eliminarea consecinţelor provocate 

de poluare asupra produselor, precum şi a impactului 

acesteia asupra mediului; 

– diminuarea riscului privind accidentele cu impact 

asupra mediului; 

– evitarea, reciclarea, reutilizarea, transportul şi elimi-

narea deşeurilor solide şi altele şi în mod particular a 

deşeurilor periculoase; 

– reducerea cantităţilor de deşeuri produse; 

– reducerea consumurilor de materii prime şi energie; 

– reducerea numărului de accidente de mediu; 

– reducerea cantităţilor de emisii (gazoase, lichide, 

solide), emisii fugitive, eliberate pe unitatea de produs; 

– creşterea potenţialului de reciclare al produselor ope-

ratorilor industriali şi al cantităţii de materiale reciclate; 

– reducerea costurilor operaţionale de mediu (epurarea 

şi evacuarea apelor reziduale, purificarea gazelor reziduale, 

tratarea şi depozitarea nămolurilor rezultate din epurarea 

apelor uzate) pe unitatea de produs; 

– reducerea consumului de apă şi a volumului de apă 

uzată. 
 

Aşadar, fixarea indicatorilor de performanţă cuantifica-
bili pentru domeniul industriei textile presupune orientarea 
politicii de mediu a operatorilor industriali naţionali (so-
cietăti comerciale, staţii pilot etc.,), către ţinte de perfor-
manţă adiacentă liniilor strategice compatibile cu acquis-ul 
şi standardele comunitare de mediu, pentru care un rol 
deosebit trebuie să îl aibă şi sistemul de învăţământ pre-
universitar tehnic de profil textil, prin necesitatea promovării 
Ghidulul Naţional BAT în rândul disciplinelor tehnice 
(modulelor) de predare obligatorie. 
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