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Prefata 
 

 
 
 

 
 

Roberto Lenton 
 

La Summit-ul Mondial pe tema Dezvoltării Durabile din 2002, 
comunitatea internatională a invitat statele să prepare Planurile de 
Management Integrat al Resurselor de Apa (IWRM) şi Planurile de 
Eficienţă în domeniul Apei (Water Efficiency Plans) până în anul 
2005. De atunci, Parteneriatul Global al Apei (GWP) a oferit un 
sprijin important ţărilor care încearcă să raspundă acestor cerinţe. 
O data cu desemnarea anului 2008 ca An International al  
Sanitaţiei, GWP are o ocazie excepţională de a sprijini eforturile 
naţionale în vederea îndeplinirii unui alt obiectiv stabilit de acelaşi 
Summit – de reducere la jumătate până în 2015 a 

procentuluiexistent la acea data a persoanelor care nu au acces la sanitaţia de bază. 
  
Sunt prin urmare încântat să scriu prefaţa pentru această nouă publicaţie produsă de al GWP –
CEE (Parteneriatul Global al Apei din Regiunea Europei Centrale şi de Est), "Sanitaţia 
Durabilă în Ţările Europei Centrale şi de Est – răspunzând necesităţilor de gospodarire a 
apelor uzate din aşezările mici şi mijlocii.”  Aceasta carte recunoaşte în sanitaţie fundamentul 
sănătăţii, demnităţii şi dezvoltării umane şi solicită atenţie pentru o provocare serioasă  – cum 
să se creasca semnificativ accesul la sanitaţia de baza prin mijloace care să reflecte principiile 
eficienţei economice, ale echităţii sociale şi ale durabilităţii mediului – cele trei principii pe 
care este clădit Managementul Integrat al Resurselor de Apa.  
 
O importantă implicaţie a acestei carti este reliefarea nevoii de a  asigura un loc corespunzător 
sanitaţiei în dezvoltarea IWRM şi a planurilor de eficienţă în domeniul apei, după cum s-a cerut 
în Planul de Implementare de la Johannesburg. Utilizând experienţa sa în facilitarea pregătirii 
Planurilor IWRM în mai multe ţari, GWP are capacitatea de a demonstra partenerilor noştri 
puternica legătura între sanitaţie şi managementul resurselor de apă. Incorporarea obiectivelor 
sanitaţiei în eforturile de planificare curentă ar putea accelera progresul în atingere a 
Obiectivelor de Dezvoltare al Mileniului în domeniul sanitaţiei şi să ne apropie de realizarea 
unui echilibru corespunzator între aspectele de eficienţă, echitate şi durabilitate a  mediului.   
 
" Sanitaţie Durabilă în Ţările Europei Centrale şi de Est – răspunzând necesităţilor de 
gospodarire a apelor uzate din aşezările mici şi mijlocii.” oferă o excelentă viziune de 
ansamblu asupra situaţiei sanitaţiei în ţările CEE, şi oferă soluţii de sanitaţie durabilă şi un set 
de cazuri ilustrând sisteme de sanitaţie functionale care pot fi aplicabile la scară regională. 
Iniţiativa în domeniul sanitaţiei durabile asumata de GWP CEE reflectă plusul de valoare al 
unui parteneriat care este la înălţimea misiunii sale  de a sprijini ţările în managementul durabil 
al resurselor de apă. În această regiune, care are un deceniu de experienţă a parteneriatului dar 
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care este si într-o perioadă de tranziţie înainte pentru 2 dintre tarile membre  si dupa accesul în 
Uniunea Europeană pentru celelate 10, s-a descoperit că lipsa sanitaţiei limitează eforturile de 
optimizare a echităţii, bunăstării, calităţii apei şi dezvoltării economice. Studiul GWP CEE 
a identificat omisiunea unui segment alcătuit din 20-40% din populaţia zonelor rurale care nu 
beneficiază de politici de sanitaţie, deoarece în conformitate cu prioritătile convenite împreună 
cu Comisia Europeana, programele de sanitaţie ale multor guverne din regiune nu au în vedere 
localităţile cu mai puţin de 2000 de persoane echivalente. 
 
Iniţiativa GWP CEE de a pregăti această carte este un excelent exemplu de cooperare 
internaţională, în cadrul căreia experţi din CEE împreună cu colegii lor din Suedia şi Germania 
au abordat chestiunea sanitaţiei din perspectiva Managementului Integrat al Resurselor de Apă.   
Iniţiativa a încurajat de asemenea discuţia în cadrul Reţelei largi a GWP despre necesitatea unei 
mai mari integrări a sanitaţiei în dezvoltarea, planificarea şi managementul resurselor de apă 
prin sugererea unor modalităti practice de urmat.  Un alt aspect important, cartea este de 
asemenea foarte bine venită la acest moment pentru a contribui la Anul Internaţional al 
Sanitaţiei 2008, când vom avea o ocazie unică de a creşte gradul de conştientizare şi de a 
mobiliza voinţa politică, în special la nivel naţional. Acesta este un aspect crucial, deoarece 
guvernele naţionale, acţionând sinergic cu comunităţile, municipalităţile şi factorii 
internaţionali, sunt cele care trebuie de fapt să extindă serviciile de sanitaţie.  Si, după cum 
această carte o demonstrează, GWP are un rol important de jucat în această privinţă.   
 
Roberto Lenton 
Iulie 2007  
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Capitolul  1 

 
 
 

 
A sosit timpul pentru Sanitaţia Durabilă  

 
 

Danijel Vrhovšek 
 
 
 
 
În 2004 cca. 3.5 miliarde de oameni din întreaga lume aveau acces la apă prin branşare la 
reţeaua de conducte de alimentare cu apă. Alţi 1.3 miliarde aveau acces la apa potabilă prin alte 
mecanisme decat branşamentele la reţea, incluzând puţuri/fântani şi izvoare protejate. Totuşi, 
peste 1 miliard de oameni nu au avut acces la apă potabilă, adică au fost nevoiţi să apeleze la 
fântani/puţuri şi izvoare neprotejate, canale, lacuri sau râuri pentru a suplini necesarul de apă. 
 
În anul 2000 toate statele membre ale Naţiunilor Unite au semnat Declaraţia Mileniului a 
Naţiunilor Unite (UNMD) cu cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (MDG). Prin 
obiectivul numărul 7 statele membre se angajează să asigure durabilitatea mediului prin 
reducerea la jumătate a procentului de oameni care nu au acces durabil la apa potabilă, pâna în 
anul 2015. Angajamentul a fost exprimat din nou la Summitul Mondial pentru Dezvoltare 
Durabilă, care a avut loc la Johannesburg în 2002, unde sanitaţia esenţială a fost adaugată la 
sus-menţionatul Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului, motivul fiind că 3 miliarde de oameni 
duc lipsă de servicii de sanitaţie corespunzătoare. 
 
De fapt, în anul 2007, situaţia privind apa potabilă în ţările în curs de dezvoltare este şi mai 
problematică decât era în urmă cu câţiva ani, motivul principal fiind poluarea,  irigaţiile, lipsa 
banilor, războaiele şi schimbarea progresivă a climei. Organizaţia Mondială a Sănătaţii a stabilit 
cantitatea de cca. 20 de litri de apă per cap de om per zi ca fiind cantitatea minimă - deşi aceasta 
cantitate este încă problematic de mică  din punct de vedere al sănătaţii – cand de fapt cantitatea 
optimă este de 100 de litri per capita per zi, si care este solicitată de eforturile pentru reducerea 
efectelor cazate de lipsa de apă pentru  sănătate stiut fiind ca numai o cantitate adecvată de apă 
si de o calitate adecvată este esenţială pentru asigurarea sănătătii şi a igienei  publice. Pe lângă 
necesarul de apă pentru oameni, si plantele domestice sau non-domestice, animalele şi celelalte 
organisme au nevoie de asemenea de un minim necesar de apă. 
 
Întrebarea este ce este de făcut în situaţia în care există din ce în ce mai puţină apă 
corespunzătoare pentru a suplini toate nevoile, ca să nu mai menţionam creşterea populaţiei la 
nivel mondial, şi care an de an necesită din ce în ce mai multa apă? 
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Un posibil răspuns este să fim mai stricţi cu procedurile de epurare a apei, unde apa epurată este 
refolosită prin mijloacele de reciclare a acesteia. În ultimile decenii, abordarea denumita 
“sanitaţie convenţională” a fost criticată sever şi, ca urmare, au fost propuse multe definiţii, 
concepte şi caracteristici pentru “sanitaţia durabilă” ca alternativă la aceasta. În general sanitaţia 
durabilă este o abordare mai holistică a sanitaţiei, mai corespunzătoare din punct de vedere al 
mediului şi din punct de vedere economic. Aceasta include colectarea depozitarea şi epurarea 
apelor uzate, controlul vectorilor de transmitere a organismelor cauzatoare de boli şi alte 
activităţi privind prevenirea bolilor. Sanitaţia durabilă se bazează pe aspectele esenţiale ale 
durabilităţii: aspectul de mediu, aspectul economic şi aspectul social. Aspectul de mediu este, în 
acest caz, aplicarea principiilor de reciclare care protejează mediul local. Obiectivul cheie al 
acestei abordări este o noua filosofie a durabilităţii in care deşeurile sunt reutilizate ca resurse. 
Aceasta abordare se bazează pe implementarea procesului de reciclare orientat pe fluxul de 
materiale, ca alternativă holistică la soluţiile convenţionale. În condiţii ideale sistemele de 
sanitaţie durabilă  permit recuperarea completă a tuturor nutrientilor, de la fecale, urina şi apa 
gri în beneficiul agriculturii, şi cu minimizarea poluării apelor, asigurând simultan faptul că apa 
este folosită în mod economic şi reutilizată la capacitatea maximă posibilă, în special în scopuri 
de irigare durabilă. 
 
 
Cartea pentru ţările GWP-CEE (Parteneriatul Global al Apei- Europa Centrală şi de Est) despre 
Sanitaţia Durabilă pe care o citiţi acum, este un pas important catre un viitor al umanităţii mai 
bun din punct de vedere al dezvoltării durabile. Cartea furnizează date despre situaţia curenta a 
alimentării cu apă şi sanitaţiei în ţările GWP-CEE, informaţii despre sanitaţia durabilă din 
aşezările mici şi mijlocii din ţările CEE, câteva studii de caz din ţările europene cum ar fi 
Ungaria, Ucraina şi Slovenia, precum şi informaţii generale despre sanitaţia durabilă în 
Germania şi Suedia, şi o sinteză despre legislaţia privind sanitaţia durabilă în Uniunea Europena 
şi în unele ţări din CEE.  
 
Studiul se axează pe 11 ţări din regiunea GWP-CEE care reprezinta aproximativ 16% din 
teritoriul continentului şi unde trăieşte aproximativ 20% din populaţia continentului. În teritoriul 
care se întinde de la Marea Baltică pâna la Marea Adriatică şi Marea Neagră, există condiţii 
naturale diferite, conditii sociale şi economice diferite, precum şi abordări diferite ale 
managementului apei. Un element important în structura populaţiei/demografică a locuitorilor 
ţărilor CEE este procentul relativ mare al populaţie din mediul rural, comparativ cu ţările 
Europei de Vest. Din numărul total de aşezări din ţările CEE, 91.4% dintre aşezări au mai puţin 
de 2000 de locuitori, reprezentând cca. 20% din populaţia ţărilor CEE. Având în vedere că 
accentul pus de legislaţia UE este in principal pe rezolvarea problemelor legate de apele uzate 
în aglomerări umane cu peste 2000 de locuitori până în 2015, se pare că pe moment satele cu 
mai puţin de 2000 de locuitori sunt ignorate de factorii de decizie şi de managerii din domeniul 
apei. Pe de alta parte, comunităţile din aceste zone rurale sunt frecvent lipsite de putere 
financiara şi astfel, mai puţin dezvoltate din punct de vedere al infrastructurii. Acesta este 
motivul pentru care acest studiu se axează în principal pe aceste zone, unde abordarea si 
aplicarea sanitaţiei durabile necesită investiţii financiare mai reduse, în raport cu alternativele 
high-tech convenţionale şi costisitoare. Pentru majoritatea acestor aşezări, sanitaţia durabilă este 
cel mai relevant concept de implementat pentru a furniza o alimentare cu apă şi o sanitaţie 
adecvate în vederea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului până în 2015. 
 
Procentul populaţiei din ţările CEE care este conectată la sistemele centrale de alimentare cu 
apă variază de la 53.5% până la 98.8%, în funcţie de ţară, pe când procentul populaţiei 
conectate la Staţii de Epurare a Apelor Uzate (SE) variază de la 30% până la 80%. Datele  
primite din fiecare ţară indică faptul că procentul de populaţie care urmează să fie conectată la 
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sisteme de canalizare şi epurare variază de la 75-90%, în funcţie de ţară. Dupa cum a fost 
menţionat deja, în conformitate cu Directivele UE, construirea de SE pentru aşezările cu mai 
puţin de 2000 de locuitori nu este obligatorie. Dar ţările sunt obligate, potrivit Directivei Cadru 
a Apei din UE, să atinga “o stare buna a apelor” pe teritoriile lor pana in anul 2015. Aici se 
omite un segment de aproximativ 10-15 % din populaţie (procent ce corespunde la cca. 20 
milioane de locuitori din zonele rurale) care va rămâne fără un sistem adecvat de sanitaţie după 
2015. Din punct de vedere al sistemelor existente de epurare a apei uzate, procedeul dominant 
în micile aşezări din ţările CEE constă în utilizarea foselor septice/bazinelor vidanjabile.  Acesta 
este un procedeu cu totul imperfect de epurare a apei uzate deoarece realizează numai 
“acumularea/colectarea” sau “pre-epurarea” apei uzate, neavând valenţele complete ale unui 
procedeu de epurare autentică. Al doilea, în ordinea frecvenţei de utilizare, proces de epurare a 
apei uzate din aşezările mici şi rurale în regiunea CEE este epurarea biologică, un proces de 
activare.    
 
În ceea ce privesc SE, ţările CEE vor întampina probleme cu depozitarea finală a nămolului 
rezultat de la apa uzată, prin urmare trebuie explorate metode ecologice sigure pentru 
procesarea nămolului în scopul de a minimiza cantitatea de nămol şi de a mari reciclarea 
nămolului, fără a compromite starea de sănătate a populaţiei. Sistemele naturale de epurare a 
apelor uzate sunt utilizate în regiunea CEE intr-o anumită masura. În ţările CEE cele mai 
răspândite procedee naturale sunt zonele umede construite, filtrele de nisip-sol-plante acvatice 
(stuf, trestie etc), filtrele cu macrofite, iazurile biologice şi sistemele de irigare cu apă uzată. 
  
În unele ţări europene aşa zisele “sisteme de sanitaţie durabilă” au fost deja dezvoltate şi 
introduse. Aceste sisteme includ separarea la sursa a apei uzate menajere în diferite fracţiuni 
cum ar fi apa gri, urina şi fecalele pentru reutilizarea elementelor naturale continute (nutrienţi, 
apă şi căldură). Sanitaţia în domeniul apei este prin definiţie, depozitarea finală în condiţii 
igienice sau reciclarea apei uzate, precum şi politica şi practica protejării sănătaţii umane prin 
măsuri de igiena adecvate. “Sanitaţia Durabilă”, ca un nou concept de sanitaţie include solutii 
acoperitoare din punctele de vedere social, economic şi de mediu, precum şi toate cele trei 
funcţiuni primare ale sanitaţiei şi epurării apei uzate: protejarea sănătăţii publice, reciclarea 
nutrienţilor şi protecţia împotriva degradării mediului. Apa uzata este cunoscută ca principală 
cale de împraştiere a bolilor în lume, deci trebuie folosite bariere care să împiedice contactul cu 
fecalele. Sistemele de sanitaţie durabilă prezinta astfel de soluţii. Utilizarea fertilizatorilor 
minerali artificiali a făcut ca mulţi fermieri să fie dezinteresaţi de reciclarea nutrienţilor din 
deşeurile de toaletă, care dacă nu sunt tratate corespunzător devin o problema pentru mediu. 
Pentru a face ca epurarea apelor uzate şi agricultura să fie durabile pe termen lung, trebuie ca 
nutrienţii din deşeurile de toaleta ca şi apa reciclată să fie utilizate în cea mai mare parte în 
agricultură. Este de asemenea bine cunoscut că apele uzate neepurate sau epurate 
necorespunzător pot cauza degradarea mediului prin eutrofizare, creşterea salinităţii solurilor, 
s.a.m.d., ceea ce nu reprezintă o soluţie acceptabilă în contextul sanitaţiei durabile. Un motiv 
important în alegerea unui sistem care să îndeplinescă obiectivele de tratare/epurare pe tot 
parcursul anului, ţinând cont de încărcările variabile, este reprezentat, în cele mai multe cazuri, 
de costurile reduse de construire şi operare, comparativ cu abordările sanitaţiei convenţionale. 
Deşi epurarea în SE convenţionale pare a fi foarte diferită de metodele naturale de epurare 
(iazuri de stabilizare, bazine de precipitare, zone umede construite, etc.), toate sunt bazate pe 
aceleaşi procese fizice, chimice şi biologice. Pentru a avea un sistem de sanitaţie cu funcţionare 
corespunzătoare, sistemul de mediu selectat trebuie modificat pentru a se potrivi cu condiţiile şi 
nevoile locale. 
 
Pentru a releva cele spuse o anumită experienţa practică bazata pe câteva studii de caz a fost 
prezentată mai detaliat în Capitolul 4: de exemplu separararea pe cale uscată a urinei din 
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toaletele şcolilor în sate din Ucraina si Romania; irigarea cu apă uzată pe o plantaţie de plopi, o 
soluţie durabilă pentru o aşezare mică fără sistem de canalizare, în Ungaria; şi o zonă umedă 
construită la Sveti Tomaz din Slovenia. În acelaşi capitol, sunt descrise experienţele a două ţări 
din Europa de Vest relevante pentru sanitaţia durabilă, şi anume managementul apelor uzate în 
Suedia; Sanitaţie Ecologică în Germania, proiecte de dezvoltare utilizând tehnologie de nivel 
scăzut, mediu şi inalt..  
 
Din punct de vedere al legislaţiei, principala concluzie este că legislaţia UE nu obligă statele 
membre să construiasca sisteme de canalizare care să separe urina şi/sau fecalele - principiu de 
baza in sanitatia durabila din acest moment  .  
Există obstacole legale pentru utilizarea nămolului de canalizare însă întrebarea este dacă 
fracţiile pure ale urinei şi/sau fecalelor trebuie incluse sau nu în “nămol”? De când statele 
membre UE trebuie să adopte directivele UE în legislaţia lor naţională, toate cele 11 ţări CEE  
au indeplinit procesele în conformitate cu legislaţia apelor din UE.  
 
Sistemele de sanitaţie durabilă au multe perspective durabile. Fluxurile organice nu sunt luate în 
considerare în majoritatea practicilor “convenţionale” curente. Insa, intr-o lume complet 
durabilă toate fluxurile organice trebuie să facă parte din ciclu. Sistemele de sanitaţie durabilă 
sunt foarte eficiente din moment ce au un consum de energie mic şi mai mult, unele chiar 
produc noi surse de energie (biomasă lemnoasă sau biogaz) în timp ce altele absorb CO2, CO2-
ul fiind un gaz important în apariţia efectului de seră. Datorită modificărilor climatice 
impredictibile din prezent este important ca sistemele de sanitaţie durabilă să funcţioneze ca 
rezervoare de retenţie a apei şi in acelasi timp ca nou biotop, ele pot indeplini şi rolul de 
adăpostire pentru unele organisme. 
 
Dupa unele estimări, costurile de asigurare a sanitaţiei globale se ridică la 68 miliarde de dolari. 
Aceasta suma poate fi acoperitoare, însă, fără o atentă considerare a modului de cheltuire, 
rezolvarea unui set de probleme poate conduce la un altul. 
 
Sistemele de sanitaţie sunt corespunzătoare din punct de vedere cultural şi al necesităţilor 
locale, şi durabile din punct de vedere operaţional. Extinderea acestor actiuni la o scară mai 
mare va necesita modificări de inginerie şi financiare pentru infrastructura suport a canalizării. 
Infrastructura va trebui înlocuită cu una care să suporte inovaţiile ecologice în tratarea 
deşeurilor. Interzicerea practicilor care ameninţa sănătatea umana sau mediul şi reconstruirea 
infrastructurii de sanitaţie dupa orientarea în sensul dezvoltării durabile, reprezintă ambele o 
provocare. Provocarea noastra comuna.  
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Capitolul 2 
 

 
 
 

 
 

Situaţia prezentă privind alimentarea cu apă şi 
sanitaţia în ţările GWP CEE 

 
 

Igor Bodík 
 
 
INTRODUCERE 
 
După mai mult de 50 de ani de management economic defectuos şi neglijare a mediului în 
fostele ţări comuniste din Centrul şi Estul Europei, respectivele ţări au început să corecteze 
efectele politicii foştilor conducători din domeniul mediului. În ceea ce priveşte mediul şi 
poluarea apelor, moştenirea de la vechiul regim este serioasă. Această moştenire este 
caracterizată de un nivel înalt al contaminării apelor, coexistenţa problemelor cauzate de 
poluanţii tradiţionali precum şi de sursele punctiforme şi difuze de poluare. Dificultăţi 
suplimentare sunt datorate  vechii contaminari a solului, sedimentelor şi apei subterane, care 
ridică problema suplimentara a unei reabilitări costisitoare şi lente.  În contextul actual 
european, dimensiunea umană a problematicii ridicate de insuficienta sistemelor de sanitaţie 
necesită ca situaţia să fie si mai urgent rezolvată în cadrul ţărilor CEE ca şi în Estul Europei, 
Caucaz şi Asia Centrală (ţările EECCA). Faptul că nu au acces la un sistem de sanitaţie, sau 
sistemul de sanitaţie existent este necorespunzător afectează in principal partea cea mai săracă 
şi vulnerabilă a populaţiei. 
 
În ciuda tuturor aspectelor menţionate mai sus, problemele care vizează poluarea apelor 
aparţinând ţărilor CEE nu trebuie considerate unice în sens tehnic. Situaţii similare au existat şi 
în zonele industrializate din Vest acum circa 30 de ani (de ex., râurile Ruhr şi Rin din 
Germania), şi este evident că există instrumente şi tehnologii disponibile pentru decontaminare. 
Unicitatea constă în coincidenţa nevoii de a rezolva problemele serioase menţionate mai sus cu 
condiţiile foarte specifice politice, economice şi sociale care există în această regiune. 
 
Principalul obiectiv al acestui capitol este acela de a analiza situaţia recentă a managementului 
apelor uzate în ţările CEE concentrându-ne asupra situaţiei canalizării şi epurării apei uzate 
urbane (menajere) în această regiune. 
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MANAGEMENTUL APELOR UZATE ÎN ŢĂRILE CEE 
 
Caracteristici de bază privind aspectele geografice şi demografice ale ţărilor CEE 
Sunt considerate in studiul prezent 11 ţări europene1 care sunt localizate în regiunea GWP a 
Regiunii Centrale şi Est Europene – a se vedea Figura 2.1. Câţiva indicatori de bază despre 
aspectele geografice şi economice ale acestor ţări sunt prezentati în Tabelul 2.1. 
 
Din datele prezentate în Figura 2.1 şi Tabelul 2.1 este evident faptul că ţările CEE reprezintă o 
parte relativ importantă a Europei. Din suprafaţa totală a Europei (10.5 Milioane kilometri 
pătraţi) ţările CEE reprezintă aproape 16% din teritoriu şi cu cei circa 150,05 Milioane locuitori 
reprezinta circa 20% din populaţia Europei. În familia statelor CEE există ţări mici (Slovenia, 
Ţările Baltice) şi ţări mari (din punct de vedere al populaţiei şi al teritoriului) ca Ucraina, 
Polonia şi România. Ucraina este cea mai mare ţară din familia ţărilor CEE din punct de vedere 
al suprafeţei (603,000 km2) şi ca număr de locuitori (47.7 milioane). Cea mai mică ţară este 
Slovenia (20,300 km2), în timp ce cel mai mic număr de locuitori se găseşte în Estonia (1.3 
milioane). Din punct de vedere hidrografic, teritoriul cuprins in  ţările CEE este împărţit în 
bazinele a cinci mări: 

• Marea Neagră – o parte predominantă a zonei CEE aparţine bazinului Mării Negre 
(întreaga suprafaţă a Ungariei, României, aproape toata suprafata Ucrainei şi o mare 
parte din Slovacia şi Slovenia, o parte minoră a Republicii Cehe şi Bulgariei, şi o parte 
neglijabilă a Poloniei); 

• Marea Baltică – întreaga suprafaţă a Lituaniei, Letoniei şi Estoniei, o bună parte a 
Poloniei, părţi minore din Republica Ceha şi Ucraina, şi o parte neglijabilă din 
Slovacia; 

• Marea Nordului –o parte importantă a Rebublicii Cehe; 
•  Marea Egee – o parte importantă a Bulgariei; 
• Marea Adriatică – o parte mică din Slovenia.   

 
Ţările CEE se întind nu numai în Centrul şi Estul Europei (aşa cum apare în numele lor 
“oficial”), dar şi într-o parte importantă a Nordului şi Sudului Europei. Ţări continentale şi de 
coastă, ţări cu forme de relief de şes şi muntos, mai mult sau mai puţin prospere, industrializate 
şi agrare, şi ţări cu un climat blând sau Nordic aparţin acestui grup. În consecinţă, condiţiile 
climatice, geografice, termice, hidrologice, sociale şi economice şi alte condiţii în aceste ţări 
sunt relativ diferite şi prin urmare cerinţele de gospodărire a apelor vor fi diferite.  
 
Un element important în structura demografică a locuitorilor ţărilor CEE este proporţia relativ 
mare de locuitori din mediul rural comparativ cu situaţia din ţările vest-europene. Proporţia 
locuitorilor care locuiesc în aşezările rurale variază de la 25% (Republica Cehă) până la 50.5% 
Slovenia, şi numărul total de locuitori ai zonelor rurale este estimat la cca. 56 milioane (37.3%). 
Din numărul total de aşezări (142.645) în ţările CEE, 130.347  aşezări (91.4%) au mai puţin de 
2000 de locuitori. În această privinţă se observă  diferenţe relativ mari între ţări; de exemplu, în 
Ungaria proporţia aşezărilor cu mai puţin de 2000 de locuitori este 74.7 %, în timp ce în 
Polonia, Slovenia, Letonia şi Lituania este peste 95%. Este surprinzător că în Ucraina numai 5% 
din populaţia ţării locuieşte în aşezări cu mai puţin de 2000 de locuitori. Ca o consecinţă a 
acestui fapt, “aşezările mici” în Ucraina sunt cele care au 20000 de locuitori sau mai puţin şi 
reprezintă 30% din totalul populaţiei din Ucraina.  

                                                
1 Moldova este a  12-a

 
ţară a GWP CEE, care s-a alaturat la sfarsitul anului 2006 si din acest 

motiv nu a fost cuprinsa in acest studiu care a inceput mult mai devreme . 
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Figura 2.1.Descrierea geografică a poziţiei ţărilor din  Centrul şi Estul Europei. 
 
Aşezările cu mai puţin de 2000 de locuitori reprezintă o parte importantă a demografiei ţărilor 
CEE, reprezentând 20.0% din numărul total de locuitori ai ţărilor CEE. În Slovenia, 51.5% din 
populaţie locuieşte în astfel de aşezări (cea mai mare proporţie din  CEE), în timp ce cele mai 
joase niveluri se înregistrează în România (9.2%) şi Ucraina (4.8%), aşa cum este arătat în 
Figura 2.2. 
 
Populaţia ce locuieşte în aşezări cu un numar mai mic de 2000 locuitori joacă un rol important 
în managmentul apelor. Directiva Europeană 271/91/EEC despre epurarea apelor uzate urbane 
obligă statele membre să construiască şi să aducă în condiţii operaţionale treapta biologică în 
staţiile de epurare a apei uzate pentru toate aglomerările cu  peste 2000 de locuitori până în anul 
2015. Întrucât implementarea acestei obligaţii este subvenţionată din fonduri europene în toate 
ţările CEE, aceste state realizează eforturi considerabile pentru a îndeplini cerinţele Directivei.   
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Tabelul 2.1. Parametri de bază geografici şi demografici în ţările CEE (anul 2005) 

Teritoriul 
ţării  

Populaţia 
în prezent  

 
Numar 
de 
aşezări  

Numar de 
aşezări cu 
mai puţin de 
2000 de 
locuitori  

Populaţia în 
aşezări cu un 
numar mai mic de 
2000 locuitori  Ţară  

1000 km
2
 Mil. - - Mil. % 

Bulgaria  BGR  111,0  7,7  5332  4941  1,88  24,4  
Republica 
Cehă CZE  78,9  10,2  6249  5619  2,65  26,0  
Estonia  EST  45,0  1,3  4700  4000  0,34  26,2  
Ungaria  HUN  93,0  10,1  3145  2348  1,71  16,9  
Letonia  LVA  65,0  2,3  6300  6200  0,52  22,6  
Lituania  LTU  65,0  3,4  22153  21800  1,17  34,4  
Polonia POL  312,7  38,2  40000  39000  14,70  38,5  
România  ROU  237,5  21,7  16043  13092  1,99  9,2  
Slovacia  SVK  49,0  5,4  2891  2512  1,65  30,6  
Slovenia  SVN  20,3  2,0  5928  5835  1,03  51,5  
Ucraina UKR  603,7  47,7  29904  4300  2,3  4,8  
Total  CEE  1681,1  150,0  142645  109647  29,94  20,0  
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Figura 2.2. Procentajul din populaţile naţionale, care locuieşte în aşezări cu mai puţin de 2000 
de locuitori în ţările din CEE. 
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Proporţia locuitorilor care locuiesc în aşezări mici cu mai puţin de 2000 de locuitori pare să 
ramână în afără preocupărilor factorilor de decizie datorită priorităţilor stabilite şi rezolvate de 
ţări. După cum a fost arătat în informaţiile prezentate, populaţia care locuieşte în aşezări cu mai 
puţin de 2000 de locuitori formează o importantă parte a populaţiei CEE. Populaţia din zonele 
rurale adesea nu deţine putere financiară, iar zonele rurale sunt mai puţin dezvoltate şi fără 
posibilitatea  de a primi importantul sprijin financiar necesar pentru dezvoltarea infrastructurii 
de apă şi sanitaţie. Pe baza potenţialului acestui impact asupra calităţii apelor europene şi asupra 
bunastării umane, este esenţial să considerăm că dezvoltarea sistemelor rurale de apă-canal şi 
sanitaţie este o chestiune urgentă.  
 
Caracteristici economice esenţiale ale ţărilor CEE 
Conform datelor prezentate în Figura 2.3, ţările CEE pot fi împărţite în trei grupe din punct de 
vedere al puterii economice: “ţările bogate” (Republica Ceha, Slovenia) cu un produs naţional 
brut (PNB) pe cap de locuitor de peste 70% din  media UE-25, “ţările medii” (Estonia, Ungaria, 
Letonia, Lituania, Polonia şi Slovacia) cu PNB pe cap de locuitor între 45-70% din media sus 
menţionată, şi “ţările mai sarace” (Bulgaria, România şi Ucraina) cu un PNB mai mic de 45% 
din media UE-25. Valoarea PNB-ului pe cap de locuitor în ţările CEE reprezintă 41.0% din 
media UE-25. 
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 Figura 2.3 Produsul Naţional Brut pe cap de locuitor în ţările CEE (date din 2005–EU-
25=100%) 
 
PNB per capita/per an (ca paritate a puterii de cumpărare) variază în cele 11 ţări CEE între 4480 
Euro (Ucraina) şi 16300 Euro (Slovenia), ceea ce înseamnă un factor de 3.6. Statutul economic 
al tuturor ţărilor CEE luat împreună este dat de un PNB anual per capita de 8300 Euro. Din 
punct de vedere al puterii economice a locuitorilor, ţările CEE reprezintă partea cea mai săracă 
a Europei, dar din punct de vedere al dezvoltării economice, ţările CEE reprezintă partea cea 
mai dinamică din continent. Situaţia din prezent cu mâna de lucru ieftină, investiţii crescute şi 
infrastructura în curs de dezvoltare, face regiunea ţărilor CEE foarte atractivă din perspectiva 
economică. 
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Toţi parametrii geografici, demografici şi economici raportaţi mai sus sunt necesari pentru a 
întelege şi defini problemele managementului resurselor de apă în ansamblul regiunii şi de 
asemenea în cadrul fiecărei ţări CEE. Necesitatea îmbunătăţirii calităţii apei potabile, a starii 
sistemelor de canalizare, caracteristicile, calitatea şi cantitatea staţiilor de epurare a apelor uzate 
sunt probleme cheie privind managmentul resurselor de apă în ţările CEE în eforturile lor de a 
se conforma legislaţiei UE din domeniul apei.  
 
Furnizarea apei potabile 
Sunt multe criterii care descriu situaţia actuală a resurselor de apă potabilă în ţările CEE. În 
Tabelul 2.2( pag.18) sunt selectaţi câţiva parametri importanţi privind furnizarea de apă potabilă 
în ţările CEE. Unul dintre parametrii des folosiţi, care arată gradul de dezvoltare al 
managementului apei într-o ţară dată, este conectarea locuitorilor la reţelele publice de 
distribuţie a apei potabile. Această valoare reprezintă procentul de locuitori din ţară care sunt 
deserviţi cu apă de calitate corespunzătoare de la sursele publice de apă (implicând tratarea apei 
în scopul potabilizării). Restul locuitorilor sunt deserviţi, de regulă, de o sursă locală 
(fântâni/puţuri proprii). Totuşi, calitatea apei nu este controlată de structuri guvernamentale şi 
adesea poate depăşi limitele admise ale parametrilor de calitate.  
 
Procentul de conectare a locuitorilor din ţările CEE la reţelele publice de alimentare cu apă este 
relativ mare şi poate depăşi 75%. Excepţie fac Lituania şi România care au un numar mai mic 
de branşamente la reţelele publice de alimentare cu apă. Procentul  populaţiei conectată la 
sistemul centralizat de alimentare cu apă variază de la 53.5% pentru România şi până la 98.8% 
pentru Bulgaria (procentul pentru Bulgaria este surprinzător şi este comparabil cu multe dintre 
ţările puternic dezvoltate din Vestul Europei cum ar fi: Danemarca, Germania şi altele). 
Valorile mai mari de 60% ale procentului de conectare indică faptul că populaţia urbană, în cea 
mai mare parte, este deservită de un sistem central de alimentare cu apă. Valorile mai mari de 
80% sugerează că o parte predominantă a locuitorilor din zona rurală sunt de asemenea 
conectaţi la un sistem public de alimentare cu apă şi doar o parte mică din locuitori locuind în 
zone izolate nu au acces la un sistem public de alimentare cu apă. 
 
Consumul de apă domestic/menajer este definit ca fiind cantitatea de apă care este folosită de 
către gospodăriile private, şi care este contorizată şi plătită. Consumul de apă domestic variază 
de la 74 l/locuitor şi zi în Lituania, ceea ce reprezintă un consum extrem de mic, şi până la 250-
320 l/locuitor şi zi în România şi în Ucraina, ceea ce reprezintă un consum extrem de ridicat şi 
probabil se datorează activităţilor agricole private, consumului iraţional, pierderilor mari de apă, 
lipsei contorizării consumului de apă, etc.  Restul ţărilor au valori comparabile ale consumului 
de apă care este între 90-150 l/locuitor şi zi. O diferenţă notabilă la consumul de apă se află 
între zonele urbane şi rurale. Dotarea cu echipament tehnic a locuinţelor urbane este mai 
dezvoltată decât cea a  locuinţelor rurale, ceea ce determină un consum mai mare de apă din 
reţeaua publică de alimentare cu apă. Pe de alta parte, locuitorii din zonele rurale folosesc de 
obicei alte surse de apă (puţuri private) pentru care consumul de apă nu se plateste şi nici nu 
este controlat.  
 
În general, o scădere dramatică a cererii totale de apă şi a consumului de apă domestic a fost 
observată în ultimii 10 ani în toate ţările CEE, post-socialiste (în principal datorită privatizării 
companiilor de apă şi creşterii costurilor apei). Acest lucru este exemplificat de consumul de 
apă în gospodăriile din Republica Slovacă (Figura 2.4) şi creşterea preţurilor apei în Republica 
Ceha între anii 1993-2005 (Figura 2.5). Preţul apei în ţările CEE variază de la 0.15 Euro/m3 în 
Ucraina până la 2.00 Euro/m3 în România. Ne putem aştepta ca preţul apei în ţările din CEE să 
crească în următorii 4 ani şi probabil va atinge acelaşi preţ ca în zonele bogate ale Europei (3-4 
Euro/m3). Deşi consumul de apă a înregistrat o scădere importantă în ultima perioadă  (Figura 
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2.4), se aşteaptă o creştere pe termen lung a preţului apei în ţările din CEE. Un declin al 
consumului de apă poate fi aşteptat în principal în zonele rurale. 
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 Figura 2.4. Dezvoltarea consumului de apă potabilă în Slovacia. 
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 Figura 2.5. Dezvoltarea preţului la apă în Cehia între 1993-2005. 
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Tabelul 2.2. Principalele caracteristici ale alimentării cu apă în ţările din CEE. 
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Populaţie conectată la  
sistem centralizat de 
alimentare cu apă (%) 

98,8 91,6 77,0 93,0 75,0 66,0 85,4 53,5 85,3 92,0 70,0 

Consum de apă domestic 
(l/loc. şi zi) 94 103 100 151 50- 

150 74 103 80-
250 95 146 60- 

320 

Preţul apei = furnizare + 
tratare (Euro/m3) 0,62 1,40 1,50 2,46 1,05 1,08 1,15 2,00 1,35 1,72 0,15 

 

Canalizarea şi sistemele de epurare a apelor uzate în aşezările mici 
Conectarea locuitorilor la sistemele de canalizare şi staţiile de epurare (SE) reprezintă un 
indicator privind calitatea managementului apei într-o ţară. Procentajul conectării la sistemul de 
canalizare şi SE în ţările CEE este relativ mic în comparaţie cu ţările dezvoltate din Vestul 
Europei. Asta datează încă din perioada lungă, din anii comunismului, cand pentru o perioada s-
a neglijat dezvoltărea infrastructurii în toate ţările CEE. Procentajul populaţiei conectate la 
sistemul de canalizare central cu SE variază de la 30% (România) până la 80% (Cehia). Datele 
furnizate nu arată mereu adevărata situaţie a dezvoltării SE, de ex., în Slovenia un procent 
relativ mare de apă uzată (40%) este epurată doar în treapta mecanică, iar calitatea apei uzate 
epurate este în consecinţă scazută.  
 
Ca o consecinţă a problemelor economice care au urmat căderii regimului comunist, 
dezvoltarea infrastructurii de canalizare s-a facut destul de dificil. Această lipsă de acţiune a 
fost cauzată de către dificultăţile financiare experimentate în perioada de tranziţie de catre  noile 
structuri economice şi procesele afernte, a situaţilor obscure de privatizare a sistemelor de 
canalizare, şi multe altele. Cu toate acestea, toate ţările CEE ( cu excepţia Ucrainei) şi-au 
dezvoltat în mod semnificativ sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate şi vor continua 
să se dezvolte, datorită, în mare parte, suportului provenit de la fondurile de aderare europene 
(PHARE, ISPA, fonduri de coeziune şi altele).  
 
Din datele prezentate în Figura 2.6, este clar faptul că în toate ţările CEE (cu excepţia Bulgariei, 
României şi Ucrainei) aproape toată populaţia urbană şi o parte din cea rurală sunt conectate la 
sisteme de canalizare. Din punct de vedere al viitoarei dezvoltări a sistemelor de management al 
apei, datele individuale primite de la ţări arată ţinta tuturor ţărilor să conecteze în jur de 75-90% 
din populaţie la sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate. Pe lângă formarea de aglomerări 
de aşezări umane – adică, conectarea aşezărilor mici la sistemele de epurare a apei uzate din 
oraşe mai mari sau gruparea aşezărilor mici în jurul unei SE comune – această dezvoltare va 
avea o influenţă importantă în atingerea obiectivelor date în zonele rurale.  
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Figura 2.6. Procentul de locuitori conectaţi la sistemul public de canalizare cu SE în ţările CEE. 
 
Proporţia populaţiei care locuieşte în zonele rurale din ţările CEE este relativ mare (Figura 2.2). 
Acest fapt generează raţiunile de bază pentru a gasi o tehnologie corespunzătoare de epurare a 
apelor uzate provenite de la acest segment de populaţie. În principiu, există trei variante care 
pot fi considerate pentru a conecta populaţia rurală la sistemele de canalizare şi epurare a apei 
uzate: 

1. Conectarea micilor aşezări umane la sistemulele de epurare a apei uzate ale marilor 
oraşe. În cazul în care distanţa de la aşezarea respectivă la cea mai apropiată SE de 
capacitate corespunzătoare nu este prea mare (sau când există condiţii geografice 
potrivite), se poate asuma că este posibila conectarea micilor aşezări la reteaua din 
respectiva aglomerare umană. Astăzi această alternativă este practicată în Cehia şi 
Slovacia, cu reconstruirea şi modernizarea SE centrale pentru a putea epura debitele de 
apă uzată suplimentare provenite de la aşezările rurale. Companiile de apă preferă 
abordări centralizate de tipul o SE centrală pentru mai multe aşezări satelite, decât 
varianta cu mai multe SE independente mici pentru mai multe aşezări mici. Din punct 
de vedere al costurilor de investiţii aceste construcţii sunt scumpe (1 km de conductă 
de canalizare costă în jur de 250000 Euro), care astăzi “din fericire” sunt plătite din 
fondurile europene. 

2. Racordarea mai multor aşezări mici la un sistem de canalizare şi epurare comun.  Din 
nou, evaluarea din punct de vedere economic a tuturor aspectelor joacă un rol 
important. Această alternativă de abordare a construirii infrastructurii de canalizare-
epurare pentru localităţile rurale şi cele mici este utilizată mai puţin în ţările CEE decât 
cea anterioară.  

3. Construirea de SE individuale pentru fiecare aşezare umană de mici dimensiuni este 
foarte frecventă în ţările CEE. Totuşi construirea de SE pentru aşezările cu mai puţin 
de 2000 de locuitori nu este obligatorie conform Directivelor UE. Este de obicei 
iniţiativa primăriilor locale sau a consiliul municipal local. La aceasta se adaugă faptul 
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că ţările CEE sprijină şi subvenţionează adesea construirea unor SE mici, fără o 
reflectare serioasă asupra faptului că mai deveme sau mai tarziu (dupa mai multe 
decenii) costurile de amortizarerespectiv operare şi mentenanţă vor fi acoperite de 
către consumatorii “săraci” de apă. 

 
Lipsuri identificate în sanitaţia rurala 
Conform rezultatelor chestionarelor pentru acest studiu, aproximativ 150 milioane de locuitori 
trăiesc în ţările CEE din care 30 de mil, sau 20%, trăiesc în aşezări din mediul rural cu mai 
puţin de 2000 de locuitori. Din această populaţie rurală, aproximativ 3.5 milioane de persoane 
sunt conectate la SE din oraşe mari şi aproximativ 1.5 milioane sunt conectate la SE municipale 
mici. Restul de 25 de milioane de locuitori din mediul rural al ţărilor CEE nu sunt conectaţi la 
sisteme centralizate de epurare a apelor uzate. Perspectiva până în 2015 este ca 75-90% din 
totalul populaţiei ţărilor CEE sa fie conectată la sisteme centralizate de canalizare şi epurare a 
apelor uzate. Aceasta determină apariţia unui gol de 10-15%, corespunzător cifrei de 20 de 
milioane de locuitori din mediul rural, care vor rămane fără niciun sistem corespunzător de 
sanitaţie, care să îndeplinească standarde de mediu sau sociale acceptabile după anul 2015!  
 
Fose septice (cesspools -bazine vidanjabile) 
Din punct de vedere al sistemelor de epurare a apelor uzate, procedeul predominant utilizat în 
micile aşezări din ţările CEE este fosa septică. Aceasta este o modalitate foarte imperfectă de 
epurare a apelor uzate (are loc doar colectarea sau pre-epurarea apei uzate, şi nu un proces de 
epurare integrală). Merită notat faptul că astăzi cca. 75% din populaţia rurală din ţările CEE 
foloseşte acest tip inferior de epurare (Figura 2.7). În unele zone din Centrul Europei fosele 
septice folosesc la pregătirea preliminară a epurării apelor uzate înainte de deversarea finală în 
sistemul receptor. Aceste fose septice sunt adesea umplute peste capacitatea lor şi nu 
îndeplinesc cerinţele legislative elementare de epurare a apelor uzate. De obicei majoritatea 
caselor vechi (20 de ani şi mai vechi) sunt echipate cu fose septice, şi este foarte complicat (prin 
modalităţi legale şi tehnice) să se ajungă la optimizări.  
 
Epurare biologică( activated sludge ) 
Cel de-al doilea, din punct de vedere al utilizării, proces de epurare a apelor uzate în aşezările 
rurale şi cele mici este epurarea biologică - un proces de activare. Acesta este cel mai mult 
utilizat în zonele rurale din Estonia şi Lituania. Acest proces este mai preţentios din punct de 
vedere tehnic, însă când este operat corect, de obicei îndeplineşte toate cerinţele de epurare. 
Procesul de activare este reprezentat de obicei de o mică SE (pentru mai mult de 50 de locuitori 
conectaţi) sau de o SE de gospodarie (5-50 locuitori conectaţi). SE gospodăreşti au devenit 
populare în zonele rurale din ţările CEE în această perioadă. De exemplu, în Republica Cehă 
aproximativ 20000 de SE gospodăreşti au fost construite în ultimii 10 ani, conectând 100000 de 
locuitori (1.0% din populaţia Cehiei). 
 
Sistemul natural de epurare a apelor uzate( natural treatment) 
Sistemele naturale de epurare a apelor uzate sunt utilizate într-o anumită măsură în regiunea 
CEE. Pe de o parte există ţări cu o bună experienţă pe termen lung în acest tip de procese, de 
ex., Estonia, Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovenia (Figura 2.8). Pe de alta parte există ţări fără 
experienţă în utilizarea sistemelor naturale de epurare a apelor uzate, de ex., Slovacia şi 
Bulgaria. În ţările CEE cele mai comune procese naturale de epurare sunt zonele umede 
construite, filtre de nisip-sol-plante acvatice, filtre din macrofite, iazuri biologice şi sisteme de 
irigaţii cu apă uzată. 
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Figura 2.7. Distribuţia tipurilor de SE în zonele rurale.  
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Figura 2.8. Numărul de staţii de epurare a apelor uzate naturale în ţările CEE. 
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În Estonia şi Lituania există experienţe pozitive cu sistemele naturale de epurare  a apelor uzate. 
Mai ales filtrele verticale de nisip-plante acvatice (stuf) s-au dovedit a fi foarte eficiente. Ele pot 
fi operate în condiţii climatice reci (climat Baltic) având o înaltă eficenţă de epurare a 
substanţelor organice. Condiţia pentru aplicarea cu succes a acestor sisteme este o pre-epurare 
eficientă. Pe de altă parte, în Slovacia de exemplu numai cca. 10 SE au fost construite în ultimii 
10 ani – majoritatea zone umede.  Astăzi, doar trei dintre ele mai sunt operaţionale, toate fiind 
folosite ca treaptă terţiară în epurarea apelor uzate. În Slovacia există în principal o perspectivă 
negativă privind funcţionalitatea acestor procese de epurare; oponenţii argumentează că aceste 
sisteme necesită mult teren, climatul şi condiţiile naturale sunt nepotrivite, eficienţa de epurare 
este scăzută, ş.a.m.d. 
 
În general se poate spune că sistemele naturale de epurare a apelor uzate sunt folosite numai 
foarte rar în ţările CEE. Sistemele existente sunt fie prost dimensionate, uzate, sau operate şi 
întreţinute necorespunzător. Aceste probleme au determinat o slabă experienţă în domeniu şi o 
redusă conştientizare din partea publicului în ce privesc sistemele de epurare naturala a apei 
uzate şi potenţialul acestora de a satisface obiective de mediu, sociale, precum şi economice. 
Din contră, regiunile CEE sunt încă dominate de “lobby-ul” naţional şi internaţional pentru 
sistemele de epurare convenţionale din oţel şi beton. Promotorii sistemelor de epurare naturală 
se regăsesc în principal printre inginerii de mediu/ecologi, ONG-uri cu activitate în domeniul 
mediului şi “Mişcările Ecologiste” care întampină dificultăţi în a promova si face acceptate 
noile concepte de către factorii de decizie şi profesioniştii din domeniul mediului. 
 
În unele ţări europene precum Suedia, Germania şi Norvegia, aşa numitele sistemele de 
sanitaţie durabilă au fost dezvoltate şi introduse în ultimii 10 ani. Aceste noi concepte de 
sanitaţie sunt proiectate să atingă obiectivele dezvoltării durabile, adică sa fie sisteme cost-
eficiente care să îndeplinească obiectivele economice şi sociale, precum şi obiectivele de 
protecţie avansată a mediului. Aceste sisteme includ separarea la sursă a apei uzate menajere în 
diversele fracţiuni cum ar fi apa gri, urina şi fecalele pentru a le reutiliza ca resursele naturale 
(nutrienţi, apa şi căldura). Aceste noi concepte de sanitaţie nu au fost inca introduse încă în 
regiunea CEE decat in stadii de experimente demonstartive .  
 



 23 
 

Capitolul 3 
 

 
 
 

 
 

Dezvoltara durabilă pentru aglomerările umane 
mici şi mijlocii din Europa Centrală şi de Est 

 
 

Peter Ridderstolpe & Marika Palmér Rivera  
 
 

INTRODUCERE 
 
Sanitaţia reprezintă unul dintre domeniile cele mai importante ale unei societăţi. În urma 
metabolizării alimentelor în organismul uman rezultă întotdeauna si in mod natural excreţii. 
Pentru a ne menţine sănatoşi oamenii trebuie să utilizeze apa pentru igiena personală, pentru 
spălatul hainelor şi al locuintei. Astfel poluarea apei folosite în aceste scopuri apare ca 
inevitabilă. Realizarea unei sanitaţii adecvate este un imperativ pentru necesităţile esenţiale ale 
fiecărei fiinţe umane şi pentru protejarea bunurilor comune, cum ar fi: mediul acvatic, sursele 
de apă potabilă şi resursele pentru producţia de alimente. Prin urmare, este necesar pentru 
planificatorii şi factorii de decizie sa aibă o înţelegere comprehensivă asupra rolului şi 
metodelor în ce priveşte sanitaţia în vederea dezvoltării unei societăţi bune şi durabile.   
 
La origine, excreţiile umane erau eliminate în natură unde se descompuneau şi se integrau în 
procesele ciclice ale elementelor. Atunci când fiinţele umane au început să se stabilească 
definitiv într-un loc, excreţiile rezultate au început să cauzeze un impact negativ asupra 
indivizilor, societăţii, precum şi asupra naturii. Astfel, concomitent cu dezvoltarea societăţii, s-
au dezvoltat în paralel reguli, legi şi sisteme de operare pentru managementul excreţiilor. Istoria 
arată că în toate societăţile de pe suprafaţa globului, sistemele de management al excreţiilor (şi 
ulterior al apei uzate) s-au dezvoltat din nevoi şi scopuri esenţiale similare. Acestea din urmă 
pot fi împărţite în scopuri sau obiective individuale şi scopuri sau obiective comune. 
Obiectivele individuale includ sanitaţia sigură, confortabilă şi convenabilă pentru utilizatori 
individuali, fără neplăceri cauzate de mirosuri şi reziduuri. În cazul fermierilor, utilizarea sigură 
a excreţiilor umane ca îngrasăminte face parte de asemenea din obiectivele private, individuale. 
Obiectivele comune includ eliminarea reziduurilor şi a riscurilor de sănătate pentru zonele 
comune, protecţia mediului şi imbunătăţirea siguranţei alimentaţiei prin reciclarea nutrienţilor.  
 
Reutilizarea nutrienţilor din excreţiile umane a constituit o forţa motrice principală în domeniul 
sanitaţiei din Evul Mediu şi până la sfarşitul secolului al XIX-lea, când sistemele hidraulice au 
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fost introduse şi au început să prevaleze asupra metodelor de gestionare sub forma uscată a 
excreţiilor în orase. La începutul secolului XX, interesul s-a mutat de la reutilizare la depozitare 
finală1. La baza acestei schimbări au stat mai multe ratiuni. Una dintre acestea a fost schimbarea 
structurală în agricultură cu accesul la îngrăsămintele artificiale, dar a contat de asemenea şi 
faptul că contaminarea prin excreţii şi apă uzată – în principal a apei potabile – a fost corelată 
cu, de exemplu, epidemiile de holeră. Astfel, protecţia sănătătii a devenit următoarea forţă 
motrice importantă în dezvoltarea sanitaţiei.  
 
În timpul celei de-a doua jumătăti a secolului XX, distrugerea masivă şi adeseori vizibilă a 
corpurilor de apă din zonele extra-urbane a creat o a treia forţă motrice pentru sanitaţie  – 
protecţia mediului. Istoria ne învaţă că un sistem de sanitaţie funcţional şi durabil pe termen 
lung trebuie să ţină cont atât de scopurile private esenţiale cât şi de scopurile comune pe termen 
lung. Îndeplinirea acestor obiective este provocarea noastră comună pentru viitor. 
 
În contextul secolului XXI, sanitaţia durabilă este o consecinţă logică a angajamentelor globale 
exprimate la Summit-ul Mondial pe tema Dezvoltării Durabile în Johannesburg în 2002, când 
sanitaţia a fost adaugată la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Un prim pas pentru 
atingerea ţintelor legate atât de apă cât şi de sanitaţie a fost crearea Managementului Integrat al 
Resurselor de Apă pe plan naţional (IWRM) şi a Planurilor de Eficienţă în domeniul Apei până 
în 2005. Un studiu al GWP - Parteneratului Global al Apei, realizat în 100 de ţări în 2005 a 
arătat că numai circa 30% din acestea aveau aceste planuri operaţionale şi că sanitaţia constituie 
incă, unul dintre aspectele prioritare de realizat. 
 
În acest capitol sunt explicate principiile sanitaţiei durabile. Capitolul are doua părti; în prima 
parte se introduc conceptele sanitaţiei durabile, iar în a doua parte este prezentată o metodă de 
planificare pentru alegerea unei soluţii de sanitaţie corespunzătoare.  
 
 
CONCEPTE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE 
 
După cum s-a văzut în istorie, ţintele comune pentru sanitaţie şi epurarea apelor uzate sunt 
protecţia sănătăţii publice, reciclarea nutrienţilor şi protecţia împotriva degradării mediului. 
Aceste ţinte sunt numite mai departe funcţiuni primare. Pentru ca sistemul să fie durabil, 
funcţiunile primare trebuie să echilibreze considerentele economice, socio-culturale (printre 
acestea si obiectivele private) şi tehnice. Acest echilibru este ilustrat în Figura 3.1. 
 
Mai jos sunt discutate şi definite în continuare conceptele de sanitaţie durabilă şi de sistem 
sanitar. Funcţiunile primare, considerentele practice şi opţiunile tehnice sunt de asemenea 
descrise. Pentru a ilustra aceste concepte, sistemul conventional de epurare al apelor uzate 
(staţiile centrale şi compacte de epurare a apelor uzate) este evaluat conform performanţelor 
sale în termenii/condiţiile funcţiunilor primare şi considerentelor practice.  
 
Ce este sanitaţia durabilă? 
Termenul sanitaţie durabilă este utilizat în cadrul unui efort de menţinere a sanitaţiei în 
conceptul dezvoltării durabile aşa cum a fost convenit între ţările participante la Conferinţa 
despre Mediu şi Dezvoltare a Naţiunilor Unite din 1992 de la Rio de Janeiro. Aceasta înseamnă 
că soluţiile de sanitaţie trebuie să fie evaluate şi să fie fezabile în condiţiile criteriilor 
economice, de echitate şi de mediu. În fapt, noile investiţii în infrastructură şi tehnologii în 
vederea servirii si altor 3 miliarde de oameni, care sunt lipsiţi în prezent de condiţii sigure de 
                                                
1 Drangert & Hallström, 2002. 
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sanitaţie, trebuie să fie supuse la o anumită evaluare privind durabilitatea soluţilor, înainte de a 
se decide asupra alegerii lor.  
Aceasta va necesita consultarea reprezentaţilor autorizaţi pentru a identifica căile de utilizare 
optimă a resurselor economice şi naturale disponibile astfel încât aceasta să servească cel mai 
bine necesităţilor umane. Sanitaţia face adesea parte din planurile de Management Integrat al 
Resurselor de Apă la nivel naţional. În multe cazuri Parteneriatul Global al Apei a jucat si joacă 
rolul de consiliere pentru a ajuta guvernele în eforturile lor de a descoperi direcţiile de 
implementare optime ale acestor planuri prin dialogurile organizate între reprezentanţii 
autorizaţi2. 
 

 
Figura 3.1.  Funcţiunile primare ale sanitaţiei (protecţia sănătătii publice, reciclarea nutrienţilor 
şi protecţia împotriva degradării mediului) trebuie echilibrate cu considerente practice. Situaţia 
locală determină nivelele de precauţiune/prevedere şi soluţia tehnică ce va fi aleasa . 
 
Sanitaţia durabilă poate fi definită ca sanitaţia care protejează şi promovează sănătatea umană, 
care nu contribuie la degradarea mediului sau la epuizarea bazei de resurse, şi care este din 
punct de vedere tehnic şi instituţional corespunzatoare, viabilă economic şi acceptabilă din 
punct de vedere social3. Această definiţie este utilizată, de exemplu, pentru sanitaţia ecologică 
din Suedia şi Germania4. O definiţie similară este utilizată în programul suedez de cercetare 
Apă Urbană în care sunt considerate cinci aspecte ale durabilităţii; funcţiunile de suport al 
sănătătii, mediului, economice, socio-culturale şi tehnice5. 
 

                                                
2 GWP, 2003. 
3 Kvarnström & af Petersens, 2004 
4 Aceasta definiţie a fost agreată de Agenţia Germană de Cooperare pentru Dezvoltare 
Internaţională (GTZ) şi de programul suedez de cercetare în domeniul sanitaţiei durabile 
EcoSanRes  (finanţat de Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională, SIDA) (Kvarnstrom şi 
Petersens, 2004). 
5 Malmqvist şi colab, 2006. 
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Casuţa 3.1: Relaţia dintre apa potabilă şi sanitaţie 
§ Apa uzată insuficient epurată poate polua sursele 

de apă utilizate pentru apa potabilă, de ex.,cu 
patogeni (organisme transmiţătoare de boli) sau 
nitraţi. (Vezi secţiunea 3.1.3 – Protecţia Sănătătii 
Publice.) 

§ Pentru a asigura o bună sănătate publică, apa 
potabilă trebuie să fie disponibilă în cantitate 
suficientă. Sistemul de sanitaţie trebuie, deci, să 
nu utilizeze mai multa apă decât este necesar. 
(Vezi secţiunea 3.1.3 – Protecţia Sănătătii
Publice.) 

§ Agricultura utilizează multă apă potabila. 
Reciclarea apei uzate pentru scopuri agricole 
înseamnă diminuarea solicitării asupra surselor 
de apă. Apa uzată bine epurată şi curată poate fi 
de asemenea utilizată pentru reîncarcarea 
acviferelor. (Vezi secţiunea 3.1.2– Reciclarea.) 

§ Costul sistemului de epurare depinde mult de 
cantitatea de apă utilizată, deoarece încărcarea 
hidraulică determină mărimea sistemului şi de 
asemenea afectează cantitatea de energie şi 
substanţe chimice (acolo unde se aplică) folosite 
la operare. (Vezi secţiunea 3.1.4 – Economie) 

 

Multe organizaţii internaţionale pun accent pe sanitaţia durabilă ca fiind un aspect fundamental 
de considerat atunci când se lucrează cu sănătatea umana şi dezvoltarea precum şi cu protecţia 
mediului. Un exemplu il constituie colaborarea internatională intitulata “Declaraţia Mileniului a 
Naţiunilor Unite” care a fost agreată de mulţi dintre liderii mondiali în anul 2000. Agenda 
aferentă a primit numele de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi este susţinută şi 
implementată de renumite organizaţii internationale  precum Organizaţia Mondiala a Sănătăţii 
şi UNICEF. Scopul declaraţiei este de reducere a sărăciei şi foametei prin intermediul  
metodologiilor durabile. Astfel obiectivul numărul şapte, ţinta zece, se focalizează în special pe 
apă şi sanitaţie mentionând ca : “Până în  
2015 se va reduce la jumătate procentul 
de oameni fără acces durabil la apa 
potabilă sigură şi sanitaţia de bază”6.  
 
Grupul operativ pentru proiectul ONU 
privind apa şi sanitaţia subliniază 
considerentele si implicaţile pe termen 
lung ale obiectivului de mai sus şi 
argumentează că pe lângă preocupările de 
mediu şi sănătate, aspectele suplimentare 
de care trebuie ţinut cont pentru intărirea 
durabilităţii trebuie să fie caracteristicile 
instituţionale, financiare şi tehnice atunci 
când se operează cu conceptul de sanitaţie 
durabilă7. Un alt exemplu de recunoaştere 
a sanitaţiei durabile este politica de 
sanitaţie dusă de Comisia ONU pentru 
Dezvoltare Durabilă, care accentuează 
importanţa colectării si epurării apei uzate 
proces care trebuie sa fie eficient din 
punct de vedere al costurilor şi potrivit din 
punct de vedere socio-cultural şi să 
includă posibilitatea reutilizării 
substantelor  utile din excrete şi apa gri8.   
 
Dezvoltarea durabilă poate fi definită ca “dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a 
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi"9. Astfel, într-un 
sistem de sanitaţie durabilă, problemele sunt rezolvate într-o perspectivă (pe o baza) pe termen 
lung, şi nu doar mutate geografic (de ex., apa uzată netratată este dirijată mai departe, către un 
corp de apă care scapă, momentan, observaţiei) sau în timp (de ex., nămolul rezultat din 
epurarea apei uzate şi depozitat, care prezintă scurgeri lente de nutrienţi/levigat vor putea cauza 
degradarea mediului apei subterane în viitor).  
 
Sistemul de sanitaţie  
Atunci când se planifică şi se compară diferitele sisteme de sanitaţie, trebuie definite limitele 
respectivelor sisteme. În cercetare şi în planificarea pe termen lung, sistemul de sanitaţie poate 
să fie largit prin includerea si a agriculturii şi chiar a unor utilizatorii. Sistemele agricole sunt 

                                                
6 UNDP, 2006. 
7 UN Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, 2005. 
8 Comisia ONU pentru Dezvoltare Durabilă, 2005 
9 Viitorul Nostru Comun, 1987 
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strâns legate de sanitaţie deoarece agricultura produce hrana care, după consum, este gestionată 
de către sistemul de sanitaţie. Într-un sistem socio-agricol bine structurat, produsele rezultate 
din sistemele de sanitaţie sunt dirijate inapoi către agricultură, astfel închizându-se ciclul 
nutrienţilor. 
În planificarea şi proiectarea practică, este mai util să se definească sistemul de sanitaţie numai 
ca sistem tehnic. Astfel, cea mai pragmatică definiţie a sanitaţiei include toate componentele, de 
la surse (de ex., scurgerile de la toalete, chiuvete, etc.) până la punctul terminal (“capătul  
conductei”) de deversare în sistemul receptor. În planificarea practică este de asemenea 
obligatoriu să se considere interacţiunile dintre sistemul de sanitaţie tehnic şi sistemele 
limitrofe/conexe ca şi reprezentanţii autorizaţi ai utilizatorilor/autorităţilor. Când se proiectează 
şi se evaluează impactul sistemului tehnic ales asupra utilizatorilor, trebuie facută o estimare cu 
privire la persoanele care trăiesc în zonă şi chiar si a celor care nu s-au născut încă, a aspectelor 
economice, a capacitatii instituţionale, si desigur asupra activitatilor agricole precum si asupra 
tuturor receptorilor care trebuie de asemenea evaluaţi din punct de vedere al suportabilitaţii. O 
schiţă conceptuală a sistemului de sanitaţie este oferită în Figura 3.2.   
 
Sistemul tehnic nu înseamnă în mod necesar o facilitate/construcţie din “oţel şi beton”. 
Sistemele naturale (sistemele exterioare, în aer liber) pot fi de asemenea utilizate în epurarea 
apelor. În special în zonele rurale, sistemele de irigaţii, sistemele de filtrare cu sol şi nisip sau 
sistemele de zone umede construite, sunt potrivite pentru epurarea apei uzate. Formularea 
cerinţelor pentru sistemul de sanitaţie poate fi realizată prin măsurători/determinări pentru tot 
parcursul de la punctul de origine şi până la receptor. Prin urmare, este important de a avea în 
vedere atât punctul de intrare cât şi punctul de ieşire al sistemului. În procesul de  planificare 
este necesar să se decidă de exemplu, dacă sistemul începe în interiorul casei sau la marginea 
grădinii, câte clădiri/locuinţe trebuie incluse în sistem şi dacă capătul sistemului trebuie să fie la 
un punct unde toată apa epurată poate fi măsurată sau dacă  sistemul poate fi extins pentru a 
include de exemplu, o parte dintr-un teren agricol ce va fi folosit pentru producţia de recolte 
agricole. În ultimul caz performanţa sistemului nu poate fi măsurată prin prelevarea tradiţională 
a probelor de apă. Limitele clar definite ale sistemului sunt necesare pentru a face comparaţii 
între diferitele soluţii de sanitaţie, şi pentru a evalua durabilitatea sistemului. 
Mai mult despre planificare şi ceea ce cuprind diversele sisteme este descris în secţiunea 
Planificarea Sanitaţiei Durabile (dedesubt). 
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Figura 3.2. O schiţă conceptuală a “sistemului de sanitaţie”. În cadrul frontierelor sistemului 
(linie punctată) sunt toate componentele tehnice, de la surse la receptori. Măsurile de protecţie a 
mediului şi sănătăţii umane şi pentru a crea potenţial pentru reciclarea apei şi nutrienţilor pot şi 
trebuie să fie luate în cadrul întregului sistem. Sistemele limitrofe/conexe şi reprezentanţii 
autorizaţi (de ex., sistemul de alimentare cu apă, sistemul agricol, sistemul legislativ/normativ, 
sistemul financiar, utilizatorii de sistem şi populaţia care locuieşte în vecinătate sau în aval) 
trebuie luate în considerare, iar reprezentanţii lor trebuie implicaţi în procesul de planificare 
(schiţă P.  Ridderstolpe 1998). 
 
Este important să se aibe în vedere sistemul în ansamblul său şi să se ţină cont de faptul că ceea 
ce intră se regăşeste adesea în ceea ce iese. Astfel, calitatea apei uzate epurate şi a produşilor 
reziduali (cum ar fi fecale, urina sau nămol) depinde foarte mult de ceea ce intră în sistem. De 
exemplu, dacă în apa potabilă sau în substanţele chimice utilizate în gospodarie sunt prezente 
metale grele şi compuşi toxici, aceste substanţe/compuşi vor fi prezente în apa care iese din 
sistem sau în produsele reziduale. O “abordare de sistem” a sanitaţiei înseamnă deci ca măsurile 
de precauţie/prevedere (controlul sursei) trebuie întotdeauna să fie luate în considerare înainte, 
de exemplu, separarea produselor reziduale de toaletă şi a apei gri sau reducerea fosforului din 
detergenţii menajeri. Pentru a facilita epurarea şi reciclarea apei tratate, apele pluviale şi apele 
uzate industriale trebuie întotdeauna colectate si tratate separat de sistemul de 
sanitaţie/canalizare a apelor de natura menajeră.  
 
Funcţiunile primare ale sistemelor de sanitaţie 
Aşa cum s-a menţionat anterior, funcţiunile primare ale sistemelor de sanitaţie sunt protecţia 
Sănătătii, reciclarea nutrienţilor şi protecţia împotriva degradării mediului (ilustrate în Figura 
3.3).  
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Figura 3.3.  Funcţiunile primare ale sistemelor de sanitaţie: protecţia Sănătătii, protecţia 
Mediului şi reciclarea Nutrienţilor 10. O soluţie de sanitaţie durabilă trebuie să integreze toate 
aceste funcţiuni.  
 
Sistemele de sanitaţie trebuie să realizeze managementul urinei, fecalelor (produse reziduale de 
toaletă (WC)) şi a apei gri (apa utilizată pentru îmbăiere, spălare, etc.), fie separat, fie mixt. 
Aceste fracţiuni diferite prezintă caracteristici diferite, atât în ceea ce priveşte conţinutul de 
poluanţi cât şi ca volum. Principalele caracteristici ale urinei, fecalelor şi apei gri; impactul 
diferiţilor poluanţi şi posibilele măsuri de remediere sunt date în Tabelul 3.1.  

                                                
10 După Ridderstolpe, 1999. 
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Tabul 3.1. Conţinutul diferitelor fracţiuni ale apei uzate menajere, impactul asupra mediului şi 
mijloace de control a poluării/impactului 11. Ciferele se bazează pe expertiza suedeză12.  
 

Conţinutul în diversele fracţiuni Substanţa 
Fecale Urina Apa gri 

Impact Mijloace de control 

4-10 
 

20-40 80-200 Apa, 
litri /pers si zi 
(inclusiv apa pentru 
spălare/curăţare) Înseamnă împreună: 

Clădiri noi: 150 
Clădiri vechi: 180 

§ Penurie în unele locuri; 
§ Pierderi de căldură la 

deversare; 
§ Investiţii în epurare; 
§ Evidenţa 

caracteristicilor 
terenului şi clădirilor 

§ Norme civice; 
§ Sistem de taxe; 
§ Echipament de economisire a apei  

Patogeni Ridicat Foarte 
săazut 

Săzut § Infecţii § A nu se amesteca fecalele cu apa; 
§ Manipularea igienică a fecalelor; de 

ex.,prin dezinfectare sau compostare 
§ Epurarea apei în filtre biologice 

aerobe; de ex., percolatoare sau filtre 
de nisip verticale; 

§ Minimizarea riscului de expunere  

5,5 2 Materii organice, 
(CBO=consum 
biochimic de 
oxygen) kg/pers,an 

Fecale + urina = 7,5 

10 Consumul oxigenului 
poate cauza: 
§ Mirosuri şi 
§ Apă toxică 
Grăsimile, produsele 
petroliere, uleiurile şi 
dezvoltarea bacteriană 
pot cauza colmatarea 
conductelor, a porilor 
solului etc. 

§ Îndepărtare prin flotare şi 
sedimentare; 

§ Mineralizare aerobă, de ex., filtru 
vertical de nisip; 

§ Mineralizare anaerobă, de ex., 
decantoare Imhoff sau zone umede 
construite 

0,2 0,4 0,05-0,3* 
 

Fosfor(F), 
kg/pers,an 

Înseamnă împreună: 0,8 

§ Eutrofizare; 
§ Resurse limitate 

§ Reducerea fosforului în detergenti; 
§ Epurarea separată a urinei sau apei 

negre; 
§ Precipitare chimică; 
§ Sorbţie în sol sau filtre reactive; 
§ Ingerarea de către bacterii, plante 

verzi 
0,5 4 0,5 Azot(N), 

kg/pers.an 

Înseamnă împreună: 5,0 

§ Eutrofizare (în mare); 
§ Consum de oxigen în 

apă; 
§ Consum de energie 

atunci când N este 
produs pentru diverse 
scopurii  

§ Operarea separată a urinei sau apei 
negre; 

§ Epurarea în filtre biologice 
aerobe/anaerobe; 

§ Ingerarea în bacterii sau plante verzi 

Metale grele prezente neglijabile prezente § Toxice pentru 
oameni, sistemul de 
epurare şi ecosistem 

§ Prevenirea încă de la început 
(sursă), de ex., prin informare şi 
interzicere 

Compuşi organici 
toxici 

prezenti neglijabili prezenţi § Toxice pentru 
oameni, sistemul de 
epurare şi ecosistem 

§ Prevenirea încă de la început 
(sursă), de ex., prin informare şi 
interzicere; 

§ Epurarea în filtre biologice aerobe 
Reziduuri 
farmaceutice/ 
hormoni 

prezente prezente prezente § Toxice pentru 
organismele acvatice 

§ Degradare microbiană în solul 
vegetal 

* Conţinutul de fosfor în apa gri depinde de conţinutul de fosfor din detergenţii menajeri, în intervalul de 
10-50% din conţinutul total de fosfor per capita.  

                                                
11 Tabel pregatit de P. Ridderstolpe în cooperare cu Asociaţia Clean Baltic. 
12 Agentia Suedeză de Protecţie a Mediului, NFS 2006:7 
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După cum este prezentat în Tabelul 3.1, există mai multe moduri de a realiza funcţiunile 
primare atunci când se consideră întregul sistem tehnic de la sursă până la deversarea în 
receptor. Cifrele din tabel pot fi folosite pentru calculul aproximativ al nutrienţilor şi 
încărcărilor apei pentru scopurile planificării initiale (pentru proiectarea şi dimensionarea 
componentelor tehnice, trebuie facute calcule cu acurateţe mai mare).  
 
Protecţia Sănătătii publice 
Apa uzată este o cale principală de răspândire a bolilor în lume. Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii estimează că 13500 de copii sub vârsta de 14 ani mor anual în Europa de diaree, boală 
legată de condiţiile improprii/precare ale apei, sanitaţiei şi igienei. Cea mai mare parte a acestor 
decese se întalneşte în Europa de Est13.  
 
Riscul de îmbolnăvire depinde în principal de conţinutul de patogeni (organisme transmiţătoare 
de boli) şi este în funcţie de contaminarea cu fecale14. Urina şi apa gri nu conţin de regulă 
concentraţii mari de patogeni, însă pot conţine cantităţi mici datorate contaminării secundare cu 
fecale. Astfel, pentru a preveni răspândirea bolilor este necesar să se prevină/împiedice 
expunerea oamenilor la contaminarea cu (patogeni din) fecale.  
 
Toate căile de expunere trebuie considerate, de la utilizatorul sistemului până la operarea 
produselor reziduale şi deversarea apei uzate epurate. În tabelul 3.2. sunt redate posibile căi de 
expunere.  
 
Tabelul 3.2. Posibile căi de expunere la (patogenii din) fecale în diferitele părţi ale sistemului 
de sanitaţie şi atunci când acestea se utilizează ca produşii finali în agricultură.  

Partea componentă a 
sistemului 

Expunere posibilă 

Toaleta (WC) § în timpul utilizării; 
§ în timpul curaţării 

Sistemul de epurare § în timpul mentenanţei; 
§ în caz de dereglare a proceselor de epurare; 
§ contactul direct cu procesele de epuarare 

Deversare § contactul cu apa epurată; 
§ utilizarea apei subterane contaminate ca 

sursă de apă potabilă; 
§ contactul cu insecte sau animale sălbatice 

contaminate  
Operarea (manipularea) 
produselor reziduale 

§ golirea/transvazarea produselor reziduale 
colectate 

Utilizarea produşilor finali § aplicarea pe terenurile arabile; 
§ consumul, de ex., al legumelor fertilizate cu 

apă uzată 
 
Pentru a preveni/împiedica expunerea la fecale, pot fi utilizate bariere. Conceptul de bariera 
include toate mijloacele de a reduce riscul de expunere, de exemplu, restricţionarea accesului la 
procesele de epurare deschise (în facilităţi neizolate/ neacoperite), epurarea apei uzate astfel 

                                                
13 11000 de morti se produc în subregiunea EUR-B (cf. definiţiei OMS): Albania, Armenia, 
Azerbaijan, Bosnia şi Hertzegovina, Bulgaria, Georgia, Kyrgystan, Polonia, România, Serbia, 
Slovacia, Tajikistan., Macedonia, Turcia, Turkmenistan şi Uzbekistan. Cf. Valent et al., 2004. 
14 OMS, 2006. 
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încât să se reducă conţinutul de patogeni şi stocarea produselor reziduale în scopul distrugerii 
patogenilor. Dacă calitatea igienică a apei uzate epurate este de natură să genereze un risc de 
îmbolnavire, aceasta poate fi deversată de o manieră care să împiedice expunerea până când 
numarul de patogeni a fost redus la niveluri de siguranţă, de exemplu, într-o zonă umedă cu 
acces restricţionat. Barierele pentru utilizarea produşilor finali pe terenurile arabile includ 
tehnici de aplicare şi restricţionare a unor culturi15. 
 
Deşi bolile infecţioase sunt principalul risc pentru sănătate asociat sanitaţiei şi alţi  compuşi 
prezenţi în apa uzată pot fi de asemenea periculoşi pentru sănătate. Nitraţii, de exemplu, dacă se 
scurg/percolează în apa subterană utilizată ca sursă de apă potabilă, pot determina apariţia unor 
probleme de sănătate la copiii mici (afecţiune care în limbaj medical se numeste 
methemoglobinemie). 
 
Apa uzată poate de asemenea conţine compunşi toxici care induc riscul de îmbolnăvire, de 
exemplu, metale grele, antibiotice (medicamente) ftalaţi şi fenoli. Procesele de epurare în 
general nu sunt proiectate pentru a îndepărta aceşti compuşi şi cel mai bun mod de a reduce 
conţinutul lor în apa uzată este de a reduce conţinutul lor din sursă, de exemplu, reducând 
cantitatea de substanţe chimice utilizată în gospodării. Pentru a reduce riscurile de îmbolnăvire 
a acestor compunşi, poate fi folosit conceptul de barieră împotriva expunerii (a se vedea mai 
sus). 
 
Pentru a asigura o igienă corespunzatoare şi, în consecinţă, o sănătate bună, apa potabilă trebuie 
să fie disponibilă în cantitate suficientă şi să aibă, de asemenea, o calitate corespunzătoare. În 
zonele unde resursele de apă sunt sărace, aceast aspect trebuie luat în considerare atunci când se 
proiectează sistemul de sanitaţie.  
 
Reciclarea 
În principiu, toţi nutrienţii ingeraţi prin consumul hranei sunt excretaţi. Pe lângă macro-
nutrienţii precum fosforul, azotul, potasiul şi sulful, mai există de asemenea cca. 20 de alţi  
micro-nutrienţi prezenţi produsele reziduale de toaletă (WC) care sunt esenţiali pentru creşterea 
plantelor. Producţia de recolte beneficiază de obicei de adaosul de azot, însă alte elemente pot 
limita producţia, în special în solurile cultivate de mult timp. Viaţa şi dezvoltarea plantelor 
acvatice este normal reglată de aportul de fosfor şi uneori de azot. Dacă aceşti nutrienţi sunt 
deversaţi în corpurile de apă ei cauzează eutrofizare şi prin urmare, strategia tradiţională în 
domeniul apei uzate a fost să se îndepărteze nutrienţii care fertilizează apa. Totuşi, o soluţie 
durabilă implică ca nutrienţii îndepărtaţi să fie reutilizaţi. Simpla acumulare în nămol a 
nutrienţilor îndepărtaţi (din apa uzată) este o modalitate costisitoare de a muta problema 
eutrofizării în viitor şi în alte zone. 
 
Abundenţa de nutrienţi chimici de după al doilea Razboi Mondial a facut ca mulţi fermieri, cel 
puţin în partea vestică a lumii, să nu fie interesaţi de reciclarea nutrienţilor din produsele 
reziduale de toaletă (WC). Utilizarea nutrienţilor artificiali totuşi, pune mai multe probleme. 
Fosforul din nutrienţii artificiali este realizat din minerale conţinând fosfaţi, care reprezintă o 
resursă limitată, iar unele minerale conţinând fosfaţi au de asemenea un nivel ridicat de metale 
grele. Azotul poate fi produs din sursele nelimitate de azot din aer, însă acest proces consumă 
foarte multă energie. Diferitele soluri necesită diferite compoziţii de macro şi micronutrienţi. A 
echilibra/proporţiona corect acestea, este nevoie a se implica un proces mai complex dar si mai  
dificil în fertilizarea artificială aplicata. 
 
                                                
15 OMS, 2006. 
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Prin urmare, pentru a face atât epuarea apei uzate cât şi agricultura durabile pe termen lung, toţi 
nutrienţii din produsele reziduale de toaleta (WC) trebuie reutilizaţi în agricultură. Din 
nefericire sistemul modern de societate agricolă este mai mult un sistem de flux linear al 
nutrienţilor (a se vedea Figura 3.4). 
 
În zonele cu resurse sărace de apă, reciclarea apei poate fi de asemenea o funcţiune importantă a 
sistemului de sanitaţie. Agricultura consumă foarte mari cantităţi de apă dulce, iar reciclarea 
apei uzate prin irigaţii reduce presiunea asupra surselor de apă potabilă. Economisirea apei este 
discutată mai departe în secţiunea Economie şi Managementul Resurselor (dedesubt). 
 
Rezolvarea unei probleme nu trebuie să antreneze crearea de noi probleme, şi, prin urmare, 
reciclarea nutrienţilor trebuie realizată corespunzător. Există unele riscuri asociate cu reciclarea 
produselor reziduale de toaletă (WC) şi a apei uzate, incluzând contaminarea de la fecale 
(transmisia de boli infecţioase), salinitatea crescută a solurilor (pentru irigarea cu apa uzată, în 
climate semi-aride sau aride) şi conţinutul crescut de metale grele sau alţi compuşi toxici în 
soluri şi recolte. 
 

 
Figura 3.4. Nutrienţii chimici au făcut ca agricultura modernă să fie independentă de reciclarea 
nutrienţilor proveniţi din reziduurile de toaletă (WC). Lipsa de interes pentru “închiderea 
cercului” a transformat agricultura într-un sistem de scurgere a nutrienţilor în apa subterană şi 
apa de suprafaţă. Numai o mică cantitate din toţi nutrienţii adăugaţi prin fertilizatorii artificiali 
este transformată în produse alimentare livrate societăţii. După consum, nutrienţii sunt excretaţi 
şi eliberaţi în apa uzată. În societatea noastră modernă  (de asemenea când sunt utilizate 
sistemele convenţionale de apă uzată) o foarte mică parte din aceşti nutrienţi sunt redaţi 
agriculturii. Rezultatul este poluarea şi nu un sistem de societate care practică agricultura 
durabilă (Schiţă P. Ridderstolpe 2007).         
 
Cu toate acestea, riscurile pot fi foarte bine administrate. S-au dezvoltat metode eficiente şi 
sigure din punct de vedere igienic pentru aplicarea reziduurilor de toaletă terenurilor arabile. 
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Figura 3.5 Efecte de mediu ale sanitaţiei 
insuficiente; dezvoltarea de alge în Marea Baltică.
Poză, P. Ridderstolpe 1998 
 

Organizaţia Mondială a Sănătătii a publicat un ghid pentru utilizarea sigură a apei uzate, 
excreţiilor şi apei gri (Organizaţia Mondială a Sănătătii, 2006). În conformitate cu Organizaţia 
Mondială a Sănătătii, “utilizarea directă a excreţiilor şi apei gri pe terenurile arablie tinde să 
minimizeze impactul asupra mediului atât în context local cât şi global”16. 
 
Managementul resurselor este de asemenea o chestiune economică şi practică şi este mai 
departe discutată în secţiunea Economie şi Managementul Resurselor (dedesubt). 
 
Protecţia împotriva degradării mediului  
Eutrofizarea este o problemă de mediu serioasă cauzată de apa uzată insuficient epurată şi 
conduce la creşterea şi descompunerea excesivă a plantelor, favorizează predominanţa anumitor 
specii de plante parazite asupra altora şi astfel cauzează reduceri severe ale calităţii apei. 
Dezvoltarile masive de alge din Marea Baltică în timpul verilor din anii recenţi sunt un efect al 
eutrofizării.  

 Conţinutul ridicat de materii organice 
din apa uzată neepurată poate 
conduce la epuizarea  oxigenului dacă 
acestea sunt eliminate în corpurile de 
apă. Concentraţia de oxigen dizolvat 
din corpurile de apă scade atunci sub 
niveluri care sunt propice vieţii, ceea 
ce poate avea ca efect moartea 
peştilor şi a altor componente ale 
faunei acvatice. Nutrienţii   plantelor 
din apa uzată au efecte asupra 
ecosistemului acvatic chiar mai 
nocive. Este stimulată dezvoltarea 
algelor şi a altor organisme şi creşte 
încărcarea organică a ecosistemului 
acvatic. În apele în care oxigenul este 
epuizat, fosforul poate fi eliberat de  
sedimentele anaerobe şi poate 
conduce la o eutrofizare subsecventă. 
O astfel de situatie cu accelerarea 
“spiralei răului” eutrofizării este 
dificil de întrerupt. Efectele 
eutrofizării sunt mai rapid vizibile în 
receptorii acvatici mici, însă 
receptorii mari şi adânci sunt 
sensibili şi îşi revin la situaţia 
normală foarte încet din asemenea 

perturbări de echilibru. Marea Baltică şi Marea Neagră sunt ambele corpuri de apă 
sensibile/vulnerabile, care, după decenii de poluare, suferă acum de fenomenul “spiralei răului” 
eutrofizării (Figura 3.5).  
 
Compuşii toxici prezenţi în apa uzată, cum ar fi metalele grele, substanţele organice şi 
medicamentele, generează probleme de mediu precum şi riscuri de sănătate, deoarece sunt  
toxici pentru organismele acvatice şi terestre. Aceşti compuşi sunt dificil de îndepărtat în 

                                                
16 OSM, 2006. 
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procesele de epurare a apei uzate şi sunt cel mai bine reduşi/eliminaţi la sursă (este cel mai bine 
să fie reduşi/eliminaţi la sursă) [a se vedea mai sus, protecţia Sănătăţii publice].  
 
Solul şi apa subterană sunt uneori utilizaţi ca receptori. Procese din sol, precum activitatea 
microbiană, arată faptul că conţinutul apei uzate în materii organice şi nutrienţi este în 
continuare redus înainte ca apa uzată să atingă pânza freatică. Solul este, prin urmare, mai puţin 
sensibil ca receptor decât apa. Totuşi, compuşii toxici non-biodegradabili se pot acumula în 
soluri prin adsorbţie pe particulele de sol. Utilizarea apei subterane ca receptor poate fi 
problematică, deoarece efectul proceselor din sol asupra apei uzate depinde în foarte mare 
măsură de solul local şi condiţiile apei subterane şi poate fi dificil de prezis în absenţa unor 
studii detaliate. Modificările calităţii apei subterane sunt dificil de văzut şi este posibil să nu fie 
observate până când contaminarea a ajuns într-o fază prea avansată pentru remediere.  
 
Când se stabilesc obiectivele pentru sanitaţie şi managementul apei uzate, este important a 
distinge între protecţia mediului local şi regional. Deversările (de apa uzată) care au numai un 
efect marginal asupra corpurilor de apă regionale pot avea un impact mare asupra unui curs de 
apă sau lac local, mai mici. 
 
Economisirea de energie şi resurse utilizate pentru epurarea apei uzate duc la economia de bani 
şi este adesea rezonabilă. De exemplu, o operaţie de epurare pe bază de mari cantităţi de energie 
electrică sau substanţe chimice crează costuri de operare ridicate, care pot fi dificil de plătit 
pentru operarea de lungă durată. Cu toate acestea, efectele de mediu ale deversării apei uzate (în 
receptorii naturali) reprezintă un consum, de departe mai mare de energie şi resurse datorită 
pierderilor de caldură, apă dulce şi nutrienţi pentru plante17. Acest cost este rareori contabilizat 
în economia privată. În schimb, aceste costuri sunt încărcate excesiv pentru a fi plătite de 
generaţiile viitoare.  
 
Considerente practice pentru sistemele de sanitaţie 
După cum s-a discutat anterior, funcţiunile primare trebuie cântărite în raport cu considerentele 
practice, incluzând costurile, aspectele socio-culturale (utilizatori, capacitate instituţională, 
legislaţie, etc.) şi funcţiunile tehnice pentru a realiza un sistem de sanitaţie durabilă. 
Considerentele practice sunt discutate şi exemplificate dedesubt.  
 
Finanţarea  
Costurile pentru sanitaţie trebuie să fie rezonabile, iar ceea ce este rezonabil depinde de 
contextul local, adică de ceea ce utilizatorii pot şi doresc să plătească pentru sistem şi de cum va 
fi finanţat sistemul (împrumuturi, granturi, etc.). Capacitatea instituţională de a colecta taxe de 
la utilizatori este importantă pentru un sistem public finanţat de utilizatori. Pentru comparaţii 
între diferitele soluţii, trebuie utilizate costurile anuale. Costurile anuale includ costurile de 
capital (investiţii împărţite la timpul de depreciere în ani, plus dobânzile) şi costurile anuale de 
operare şi mentenanţă.  
 
Costurile depind de mulţi factori, incluzând obiectivele şi condiţiile naturale (topografie, sol, 
etc.) in-situ. Încărcarea apei determină adesea dimensiunile facilităţilor de epurare, astfel 
economiile la consumul de apă (de ex., prin instalarea de echipament care să economisească 
apa) pot conduce la costuri mai scăzute. Costurile operaţionale includ costurile pentru 
electricitate (sau alte tipuri de energie), personal, substanţe chimice, operare a nămolului şi sau 
a altor produse secundare/reziduuri şi costurile de monitorizare. Economiile de apă conduc în 
general la economii de energie electrică, substanţe chimice şi tratare a nămolului. Un sistem de 
                                                
17 Kärrman & Jönsson, 2001. 
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epurare naturălă (cu aport minim de energie electrică şi substanţe chimice), a cărui operare şi 
mentenanţă este realizată de utilizatori, are costuri operaţionale foarte reduse.  
 
Un factor socio-economic de luat în considerare este dezvoltarea locală conexă cu sistemul de 
sanitaţie, adică, posibilitatea de a utiliza competenţa locală pentru construcţie, operare şi 
mentenanţă, creându-se astfel locuri de muncă pe plan local. 
 
Aspecte socio-culturale  
Pentru utilizatori, forţele motrice pentru sistemele de sanitaţie optimizate sunt diferite de forţele 
motrice publice. Utilizatorii doresc o soluţie sigură, potrivită şi convenabilă care să nu necesite 
mai multa muncă decât este necesar. Ce este considerat sigur şi confortabil depinde de 
contextual si nivelul cultural. Sistemul trebuie adaptat nevoilor diferitelor vârste, sexe şi 
categorii de venituri. Dacă scopurile/obiectivele individuale sunt deja atinse într-un sistem 
existent, dorinţa de a plăti pentru un nou sistem de sanitaţie optimizat (pentru a îndeplini 
obiectivele comune) poate fi considerabil mai redusă decât capacitatea de plată. Dorinţa de a 
plăti poate fi crescută prin taxe de consum oneste, prin o organizare eficientă şi prin fiabilitatea 
înaltă a serviciilor18. Creşterea  gradului de conştientizare şi educare a utilizatorilor pot fi 
necesare pentru folosirea corectă a sistemului.  
 
O împărţire clară a responsabilităţilor pentru management, operare şi mentenanţă este  
importantă pentru durabilitate19. Mai multe forme diferite de proprietate şi responsabilitate sunt 
posibile; sistemul poate fi deţinut şi administrat privat de fiecare gospodărie (fezabil pentru 
sistemele descentralizate in-situ), de către municipalitate (proprietate publică) sau printr-o 
asociere a gospodăriilor. O combinaţie este de asemenea posibilă, de exemplu, sistemul de 
colectare este în proprietate privată însă staţia de epurare este deţinută şi operată de 
municipalitate.  
 
Un sistem de sanitaţie durabilă necesită instituţii publice care să fie capabile să rezolve 
diversele sarcini cerute, cum ar fi operare şi mentenanţă, recolectarea fracţiunilor/resturilor în 
vederea reutilizării, educaţie, monitorizare şi colectarea taxelor de la utilizatori. Necesităţile 
instituţionale sunt diferite pentru diverse tipuri de sisteme de sanitaţie şi trebuie să fie 
specificate pentru fiecare caz deosebit. Sistemul de sanitaţie trebuie să se conformeze cu 
cerinţele declarate în legislaţie. Legislaţia privind sistemele de sanitaţie la nivel European este 
discutată în continuare în Capitolul 5.  
 
Funcţiunea tehnică  
Robusteţea sistemului este poate cel mai important aspect tehnic pentru durabilitatea pe termen 
lung şi include riscul eşecului şi efectul eşecului. Sistemul trebuie de asemenea să fie robust în 
ce priveşte utilizarea sa, trebuie să îndeplinească obiectivele de epurare pe tot parcursul anului 
şi pentru încărcări variabile. Acest aspect este în special important pentru sistemele la scară 
mică unde încărcarea variază puternic.  
 
În funcţie de contextul local, robusteţea împotriva condiţiilor extreme (inundaţii, etc.) poate fi 
de asemenea un important aspect al funcţionării tehnice. Alte aspecte tehnice de luat în 
considerare includ flexibilitatea (cât de usor sistemul se poate adapta schimbării 
circumstanţelor), durabilitatea şi compatibilitatea cu sistemele existente.  
 

                                                
18 Malmqvist şi colab, 2006. 
19 Söderberg & Johansson, 2006. 



 37 
 

Monitorizarea este importantă pentru a asigura că sistemele de sanitaţie funcţionează 
corespunzător. Cele trei tipuri principale de monitorizare includ validarea, utilizată când un nou 
sistem este dezvoltat pentru a vedea dacă poate atinge ţintele/obiectivele specificate; 
monitorizarea operaţională, realizată rutinier pentru a indica că procesele se desfăşoară conform 
aşteptărilor; şi verificarea, realizată asupra produsului final (de ex., apa uzată epurată, excreţii, 
urina, plante fertilizate cu excreţii) pentru a observa dacă sunt atinse obiectivele 
tratării/epurării20. 
 
Verificarea este adesea costisitoare dacă este realizată corespunzător deoarece trebuie prelevat 
un numar mare de probe pentru a obţine un rezultat corect. Prin urmare, monitorizarea 
operaţională este de regulă mai viabilă pentru sistemele la scară mică. Validarea înseamnă că 
tipul de proces/tehnologie de tratare/epurare utilizat a fost anterior validat, ceea ce trebuie 
întotdeuna să fie cazul pentru aplicaţiile la scară redusă care nu sunt folosite în scopuri de 
cercetare.  

Trecerea prin criterii de selecţie a opţiunilor tehnice  
Când se alege un sistem de sanitaţie, trebuie pus accentul pe funcţiunea sistemului, adică, 
performanţa în ce priveşte funcţiunile primare, precum şi considerentele practice. Tehnologia 
este un mijloc de a atinge aceste scopuri şi nu un scop în sine. Este important ca utilizatorul şi 
capacitatea instituţională (software) să fie compatibili cu sistemul tehnic (hardware).  
 
Soluţia tehnică pentru sistemul de sanitaţie este aleasă pe baza performanţelor tehnice dorite şi a 
condiţiilor locale. Astfel, tehnologia utilizată în diferite situaţii va diferi de la caz la caz. Atât 
tehnologiile convenţionale şi noile tehnologii “ecologice” pot fi relevante si trebuie luate în 
considerare şi evaluate în situaţia planificării.  
 
O viziune generală asupra diverselor tehnologii pentru sanitaţie/managementul apei uzate este 
redată în Tabelul 3.3. Descrieri tehnice detaliate ale sistemelor de sanitaţie/apă uzată sunt 
dincolo de obiectul acestei lucrari.  
 
După cum se arată în tabelul 3.3, există mai multe tehnologii diferite pentru sanitaţie şi epurarea 
apei uzate. Deşi epurarea în staţiile de epurare pare foarte diferită de metodele de epurare 
naturală, toate se bazează totuşi pe aceleaşi principii generale. Pentru a obţine un sistem de 
sanitaţie care să funcţioneze corespunzător, sistemul tehnic trebuie să fie adaptat la condiţiile şi 
dezideratele locale. Sistemele naturale şi sistemele de separare la sursă sunt adesea potrivite 
pentru sistemele de sanitaţie la scară mică şi medie. Ele sunt  robuste şi fiabile, şi eficiente dacă 
sunt proiectate corespunzător. Ele au de asemenea  potenţialul de a economisi energie şi costuri 
şi sunt adesea uşor de operat şi întreţinut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 OMS, 2006 
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Tabelul 3.3 Opţiuni tehnice pentru diferite funcţiuni ale epurării apei uzate 21 
 Tehnologie de epurare 

„clasică”  
(intensivă/de interior) 

Tehnologie de epurare 
naturală 
(extensivă/de exterior) 

Separare la sursă 

Pre-epurare – 
îndepărtarea 
materiilor solide în 
suspensie 

Filtre 
Grătare 
Site 
Bazine de pre-decantare 

Iazuri de decantare 
Fose septice 
Filtre de mulci( sol activ) 

(Unele dintre opţiunile 
din coloanele din stânga) 

Îndepărtarea CBO 
(treapta secundară 
de epurare) 

Filtre percolatoare 
Biodiscuri/biorotoare 
Nămol activ 

Iazuri de stabilizare 
Zone umede (uscate) 
Filtre de sol verticale 
(infiltrare, filtre de nisip) 
Irigaţii 

(Unele dintre opţiunile 
din coloanele din stânga) 

Îndepărtarea 
fosforului 
(treapta terţiară) 

Precipitare chimică în 
staţiile de epurare a apei 
uzate 
Bio-P 
Filtre cu osmoză 

Iazuri de precipitare 
Infiltrare 
Filtre reactive (filtre 
orizontale) 
Irigaţii 

Separarea urinei 
Separarea pe cale uscată a 
urinei (EcoSan) 
Separarea apei negre 

Îndepărtarea 
azotului (epurare 
avansată) 

Nitrificare + denitrificare în 
staţiile de epurare a apei 
uzate 
Precipitarea amestecului 
rezultat (struvite) 
Striparea amoniacului 

Nitrificare + denitrificare în 
zone umede sau filtre de nisip 

Separarea urinei 
Separarea pe cale uscată a 
urinei (EcoSan) 
Separarea apei negre 

Managementul 
nămolului 
(separarea apei, 
stabilizare, 
igienizare)  

„Îngroşătoare” 
Site 
Centrifuge 
Fermentarea (compostarea, 
stabilizarea cu var) 

Paturi de drenare 
Paturi de drenare biologice 
(paturi de plante acvatice-
trestie) 
Stocare pe termen lung 
Compostare 
Stabilizare cu var 
Igienizare-azot 

(Unele dintre opţiunile 
din coloanele din stânga) 

 

                                                
21 Tabel pregătit de P. Ridderstolpe în cooperare cu Asociaţia Clean Baltic.  
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Căsuţa 3.2. O evaluare a sistemelor convenţionale de epurare a apei uzate 
Sistemul convenţional de management al apei uzate, unde apa menajeră este colectată în canale şi 
transportată la o staţie de epurare avansată centralizată, este adesea considerat ca solutia/norma cu care 
toate celelalte soluţii de sanitaţie sunt comparate. O trecere în revistă a sistemelor convenţionale pe baza 
funcţiunilor primare şi a considerentelor practice prezentate anterior, totuşi indică faptul că aceasta soluţia are 
mai multe dezavantaje, precum şi avantaje (rezumate dedesubt).  
 
Funcţiuni primare 

§ Protecţia Sănătăţii 
- Transferul riscurilor (de neîndeplinire a condiţiilor de igienă) către corpurile de apă

receptoare (lacuri şi râuri).  
- Risc ridicat de transmisie a bolilor în caz de eroare/defecţiune de proces. 

§ Reciclarea nutrienţilor 
- Nu face parte din concept. Nămolul  bogat în nutrienţi este adesea depozitat final. Nutrienţii 

sunt amestecaţi cu compuşi toxici în nămol. Metodele de extragere a nutrienţilor din nămol 
sunt în curs de dezvoltare, însă sunt costisitoare şi nefiabile. 

§ Protecţia mediului 
- Eficienţa în condiţiile protecţiei lacurilor şi mărilor împotriva eutrofizării.  

 
Considerente practice 

§ Economie 
- Investiţii costisitoare, astfel fiind necesară o capacitate instituţională bine dezvoltată pentru 

planificare şi finanţare 
- Costuri care urmează să fie plătite de către utilizatorii slabi din punct de vedere economic 

(şi în parte săraci)  
§ Socio-cultural 

- Eficienţa în condiţiile depozitării finale a unor mari cantităţi de deşeuri/ reziduuri şi protecţia 
utilizatorilor de infecţii şi de alte pericole imediate 

- Sanitaţia prin spălare sub jet de apă este acceptată de utilizatori pe scara largă. Se bucură
de o înaltă apreciere în multe părti ale lumii. 

- Tehnică sofisticată necesitând capacitate specială de planificare, implementare, operare şi 
mentenanţă 

§ Funcţiune tehnică 
- Alimentarea precară şi neregulată cu apă face ca sistemul toaletelor să nu fie fiabil. 
- Risc major de stopare şi eşec al procesului, necesită monitorizare şi mentenanţă

constante 
 
Sistemul clasic de epurare a apei uzate în instalaţii compacte este eficient pentru ceea ce a fost proiectat, 
aspecte care înseamnă reducerea pericolelor si infecţiilor în vecinatătea imediată, şi de a proteja receptorii de 
apă de eutrofizare. Totuşi, alte ţinte, cum ar fi reciclarea şi robusteţea tehnică, nu sunt îndeplinite. 
  
Pentru ca sistemul să funcţioneze bine, capacitatea economică si cea instituţionala trebuie bine dezvoltate. 
Aceasta se întâmplă rareori, si prin urmare sistemele convenţionale de epurare a apei uzate nu dezvoltă 
capacitate suficientă de epurare în cele mai multe locuri din lume. Numai cca. 30% din cei 1.1 miliarde de 
oameni deserviţi de sisteme de canalizare beneficiază de sisteme de epurare cu treaptă secundară 
(îndepărtarea materiilor organice biodegradabile) sau, mai avansată (îndepărtarea fosforului sau azotului). Din 
cele 540 oraşe importante ale UE, aproape jumătate au epurare primară sau secundară incompletă, sau mai 
puţin (UE, 2001).  
 
Suedia are sisteme convenţionale de epurare a apei uzate bine dezvoltate, iar cca 95% din populaţie este 
conectată la staţiile centrale de epurare a apei uzate. Totuşi acestea au fost finantaţe în principal prin ajutoare 
de stat, si nu de către utilizatori. Astfel capacitatea economică a societăţii si dorinţa de plată a utilizatorilor 
trebuie să fie mari pentru a suporta costurile de investiţie într-un sistem convenţional (bazat pe alimentare cu 
apă) de epurare a apei uzate cu înalte performanţe de epurare (adică, în conformitate cu legislaţia UE).   
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PLANIFICAREA SANITAŢIEI DURABILE 
 
Când se iau decizii asupra sistemelor de sanitaţie şi management al apei uzate, conceptele 
descrise în secţiunea precedentă trebuie să fie puse în practică. O metodă de planificare 
structurată poate face acest proces mai usor. Mai multe metode diferite au fost dezvoltate în 
acest scop, cu diferite niveluri de acurateţe şi complexitate, de exemplu: 
§ Abordarea Cadrului Logic (LFA = The Logical Framework Approach), un instrument de 

planificare în care probelemele şi opţiunile sunt identificate în context general, însă care nu 
ofera ghidare specifică în alegerea sistemului de sanitaţie. Abordarea este utilizată de multe 
organizaţii de dezvoltare internaţionale22.   

§ Programul pentru Apă şi Sanitaţie realizat de către UNDP şi Banca Mondială propune o 
procedură de planificare pentru sanitaţie care are la bază necesitatea, unde principalul grup 
ţintă sunt finaţatorii şi cei ce aplică programele de sanitaţie urbană, de exemplu, guvernanţii 
şi agenţiile donatoare23. 

§ Evaluarea Impactului de Mediu (EIA), o metodologie sistematică pentru examinarea 
impactului asupra mediului de către un proiect propus, proiectat pentru a evalua  
consecinţele unui proiect planificat şi nu pentru a acorda ghidare în alegerea între  diferite 
opţiuni.  

§ Programul Apa Urbană, un program de cercetare suedez pentru sistemele durabile de apă 
şi apă uzată a proiectat un cadru conceptual pentru ghidarea planificării, care este util în 
proiecte mari şi în situaţia în care trebuie făcute alegeri strategice asupra investiţiilor de 
amploare.   

§ Abordarea de decizie strategică, o metodologie de planificare cu scopul de a capacita 
luarea de decizii şi comunicarea între reprezentanţii legali, utilizată de exemplu pentru 
planificarea urbana incluzând sistemele de sanitaţie şi dezvoltarea durabilă în lumea în curs 
de dezvoltare24. 

§ Planificarea  deschisă în domeniul apei uzate este un instrument de planificare care ajută 
pe reprezentanţii legali (utilizatori, proprietari şi legiuitori) să aibă o comunicare creativă 
asupra scopurilor şi opţiunilor, care s-a dezvoltat în Suedia, special pentru planificarea 
sanitaţiei. Aceasta metodă este descrisă mai jos.  

Metoda Planificării Deschise în domeniul Apei Uzate  (PDAU) este utilizată aici. Este o metodă 
simplă şi flexibilă care poate fi folosită pentru planificare atât la nivel macro (planificarea 
cuprinzătoare a sanitaţiei, de exemplu, la nivel naţional) şi la nivel micro (un proiect specific de 
sanitaţie). Decizia în planificare, cum ar fi alegerea soluţiei de principiu, proiectare şi 
amplasament etc. se bazează pe condiţiile locale şi pe o evaluare a impactului de mediu. Astfel, 
PDAU urmează principiile incluse în legea UE (vezi Capitolul 5) şi criteriile de dezvoltare 
durabilă descrise în acest capitol. 
 
PDAU se concentrează asupra performanţelor dorite ale sistemului de sanitaţie/apa uzată, mai 
degaraba decât asupra unei tehnologii specifice. Cadrul pentru metoda de planificare este 
principiul ”Cea Mai Bună Tehnologie Disponibilă” (BAT) şi ”Principiul Poluatorul Plateşte 

                                                
22 SIDA, 2004. 
23 UNDP –Banca Mondială şi Programul de sanitaţie, 1997 
24 Friend & Hickling, 1997 
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(PPP)”25. Principiul BAT declară că cea mai bună tehnologie care este fezabilă din punct de 
vedere economic şi practic trebuie utilizată. PPP stabileste că aceia care cauzează poluarea 
trebuie să platească pentru măsurile de remediere necesare. 
 
Metoda PDAU modifică gândirea preconcepută, crează o întelegere mai adâncă a obiectivelor 
de epurare şi forţează factorii de decizie/ca si alţi acţionari, să ia în considerare întregul sistem. 
Metoda crează de asemenea întelegerea componentei software a sistemului (aspecte legate de 
utilizator, aspecte instituţionale, aspecte economice, etc). Ea promovează sisteme adaptate local 
şi dezvoltarea de noi tehnologii. Ea presupune alocarea de mai mult efort pentru faza de 
planificare iniţială. Acest timp şi aceşti bani suplimentari investiţi în fazele initiale ale 
planificării conduce în general la soluţii de sanitaţie mai bine adaptate şi, astfel, cu un raport 
mai bun de cost-eficienţă. Un expert independent cu bune cunoştinte asupra legislatiei şi 
soluţiilor de sanitaţie trebuie să faciliteze procesul de planificare. Abordarea participatorie 
promovează participarea publicului şi face ca procesul de planificare să fie mai democratic. 
 
Procesul de planificare: Planificarea  deschisă în domeniul apei uzate (PDAU) 
Procesul PDAU poate fi împărţit în cinci paşi26 descrişi mai jos. Pentru a ilustra metoda de 
planificare, este utilizat un caz de planificare specific modernizării unei mici staţii învechite de 
epurare a apei uzate din Vadsbro, Suedia, pentru a exemplifica fiecare pas27.  
 
Pasul 1: Identificarea problemei şi idei iniţiale pentru soluţii.  
Mai întâi, trebuie făcută o evaluare a situaţiei prezente şi pentru identificarea  datelor problemei. 
Are loc o discuţie initială despre posibilele ţinte pentru viitorul sistem de sanitaţie ce va fi nou 
sau reconstruit precum şi strategiile şi principiile tehnice diferite functie de aceasta. Sunt 
evaluate prerechizitele practice, legale şi economice importante pentru implementare.  
 
Toţi reprezentanţii autorizaţi relevanţi trebuie implicaţi în procesul de planificare. Prin urmare, 
reprezentanţii autorizaţi şi rolurile lor trebuie identificate. Reprezentanţii pot  include: 
§ Rezidenţi: utilizatori şi uneori proprietarul sistemului de sanitaţie planificat. 
§ Planificatori, legiuitori şi factori de decizie politici (de ex., autorităţile de urbanism şi 

de mediu). 
§ Proprietari de teren (proprietari ai terenului unde vor fi localizate componente ale 

sistemului de sanitaţie). 
§ Contractori (aceştia pot fi implicaţi în construirea şi/sau operarea şi mentenanţa 

sistemului). 
§ Fermieri (utilizatori ai produselor reziduale tratate/epurate şi, posibil, ai apei uzate 

epurate care se recuperează). 
§ Organizaţii comunitare. 
§ Alti reprezentanţi, de ex., vecini care deţin puţuri de apă dulce, populaţia care locuieşte 

în aval.  
§ Ingineri/companii de inginerie, atât publice cât şi private. 
§ Agenţii de finanţare. 

 
În practică, în special în proiecte minore, nu este posibil să se adune toţi reprezentanţii în  
sedinţe comune. Expertului în sanitaţie (“facilitatorul” menţionat mai sus) îi revine sarcina de a 
strânge opiniile diferiţilor reprezentanţi autorizaţi. 
                                                
25 Metoda de Planificare PDAU a fost dezvoltată de P. Ridderstolpe şi este descrisă în, de ex., 
Ridderstolpe (2000) şi Ridderstolpe (2004). 
26 După Kvarnström şi Petersens, 2004 
27 Ridderstolpe, 1999 
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Pasul 2 2: Identificarea prerechizitelor pentru planificare şi definirea limitelor sistemului 
Planificarea se bazează pe ţinte/obiective (funcţiuni de îndeplinit) ale sanitaţiei şi pe condiţiile 
practice, legale şi economice de la amplasament. Graniţele sistemului formează baza 
Termenilor de Referinţă/Caiet de Sarcini (pasul 3) şi pentru proiectarea sistemului. Condiţiile 
de planificare care trebuie identificate includ: 
§ Numărul de persoane conectate, în prezent şi în viitorul previzibil. 
§ Încărcările apei şi poluarea. 
§ Condiţii naturale, incluzând condiţile pentru apa subterană, localizarea unor lacuri şi 

râuri din vecinătate, precipitaţii, topografie, condiţii de sol, etc. 
§ Sistemul existent  – ce poate fi utilizat? 
§ Posibilitatea reutilizării nutrienţilor. 
§ Fluxul de reziduuri din zonă. 
§ Utilizatori: dorinţa şi capacitatea de a plăti, modele socio-economice, contextul 

cultural. 
§ Cadrul legal. 
§ Finanţare (capacitatea de plată a utilizatorilor). 

 
Graniţele/limitele sistemului tehnic de sanitaţie trebuie identificate, aşa cum s-a discutat 
anterior. Definirea graniţelor sistemului este importantă în calculul costurilor, definirea 
responsabilităţilor, şi pentru selectarea unui punct de prelevare, dacă este posibil, pentru apa 
uzată ce se va evcua in efluent. 

Căsuţa 3.3: Identificarea problemei şi a reprezentanţilor autorizaţi în Vadsbro 
 
Vadsbro este o mică comunitate în zona rurală. Un sistem de canalizare conectează cele 
patruzeci de gospodării la o staţie de epurare aflată în condiţie necorespunzătoare. Apa uzată
curge gravitaţional către o staţie de pompare de unde este pompată către staţia de epurare. 
Aceasta este situată lângă un şanţ excavat care deserveşte satul, pădurea şi fermele din 
amonte. Staţia de epurare este înconjurată de teren agricol plat iar proprietarul terenului de la 
vestul staţiei şi-a dat permisiunea ca acest teren să fie utilizat pentru a deservi facilitatea de 
epurare a apei uzate.  
 
Staţia de epurare avea o funcţionare deficiatră şi necesita o anumita modernizare pentru a se 
conforma cu standardele de deversare a apei uzate epurate, trasate de către autoritatea 
municipală locală. Proiectul a fost iniţiat după ce rapoartele unor studenţi de la o şcoală din 
vecinatăte au evidenţiat că existau alternative de a construi o nouă staţie de epuarare în 
Vadsbro. 
 
Reprezentanţii autorizaţi au inclus localnici, autoritatea municipală, proprietarul terenului/
fermierul şi şcoala. Aceştia s-au implicat de la început în proces, şi, deşi proiectul a fost în 
principal o acţiune politică în cadrul autorităţii municipale, sătenii s-au arătat foarte interesaţi de 
procesul de planificare. S-a ţinut o întrunire în sat la care a participat majoritatea localnicilor. De 
asemenea, s-au realizat mai multe întruniri la autoritatea municipală, ca parte a procesului, iar  
fermierul/ proprietarul terenului a fost un participant interesat şi important. 
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Pasul 3: Conceperea Termenilor de Referinţă (ToR) şi posibile soluţii tehnice de principiu  
Termenii de Referinţă includ obligatoriu nivelurile minime ale funcţiunilor primare care pot fi 
posibil a fi realizate din punct de vedere practic şi in acelasi timp sa fie din punct de vedere 
economic rezonabil. Astfel, la conceperea Termenilor de Referinţă trebuie să se realizeze un 
echilibru între obiective şi considerentele practice şi economice. Este cel mai important pas în 
procesul de planificare, deoarece toate deciziile asupra proiectării sistemului se vor baza pe 
Termenii de Referinţă. În timpul procesului trebuie investigate diferite opţiuni tehnice pentru a 
vedea dacă Termenii de Referinţă sunt realişti. Pentru a confirma obiectivele şi consecinţele 
practice/economice în Termenii de Referinţă, acţionarii (după cum s-a identificat la Pasul 1) 
trebuie să participe la această discuţie. Termenii de Referinţă se realizează ţinând cont de 
obiectivele primare pe de o parte şi de considerentele practice pe de altă parte, astfel încât să se 
realizeze un echilibru mutual între acestea.  
 
Tabelul 3.4. Termeni de Referinţă pentru Vadsbro. Termenii de Referinţă pentru sistemul de 
sanitaţie din Vadsbro s-au bazat pe legislaţia de mediu suedeză, pe senzitivitatea receptorului şi 
pe dorinţa unui sistem adaptat la conditile locale exprimate de localnici şi de autorităţile 
municipale.  
Funcţiuni primare Considerente practice 
 
Protecţia Sănătătii publice 
§ Evitarea neplăcerilor cauzate de sanitaţie, de 

ex., miros urât. 
§ Efluentul trebuie să aibă fie calitatea apei de 

îmbăiat (scăldat), fie să se evite expunerea 
directă a oamenilor la contactul cu acesta, până 
când este atins nivelul de calitate al apei de 
scăldat. 

 
Reciclare 
§ Fosforul: > 75% reciclat. 
§ Alte resurse valorificabile pentru agricultură. 
 

Economie 
§ Investiţia nu trebuie să depăşească 4000 USD 

per gospodărie. 
§ Operarea şi mentenanţa nu trebuie să depăşească 

250 USD per an şi gospodărie. 

Socio-cultural 
§ Noile sisteme pot necesita noi aranjamente 

privind responsabilitatea între autorităţile 
municipale şi fermieri.  

§ Reciclarea nutrienţilor trebuie adaptată 
posibilităţilor locale. 

Căsuţa  3.4: Condiţii de planificare şi limitarile sistemului în Vadsbro 
 
Staţia de epurare este localizată pe malul unui mic curs de apă, care constituie totodată şi 
receptorul pentru efluentul acesteia. Cursul de apă curge în Lacul Vadsbro. În apropierea 
punctului de deversare a râului în lac există o zonă utilizată pentru recreaţie. Lacul Vadsbro 
este sensibil la eutrofizare, şi pot apărea probleme de igienă în zona de lac aferentă plajei de 
scăldat. 
 
În momentul planificării erau conectate 125 persoane la staţia de epurare. Nu este de aşteptat 
o mare creştere în viitor a numarului respectiv, iar la planificare s-au luat în calcul 140 de 
persoane, ceea ce ar însemna (menţinând aceeaşi infiltraţie în canalizare) un debit de apă
uzată mediu de 45 m3/zi. Cantităţile de nutrienţi au fost calculate conform cifrelor din standardul 
suedez. 
 
Graniţele sistemului au fost setate pentru a include sistemul existent cu conducte de canalizare, 
staţii de pompare şi clădiri, şi de asemenea s-au extins pentru a încorpora şi alte procese de 
tratare/epurare în exterior.  
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Protecţia împotriva degradării mediului 
§ Fosforul: > 90% reducere. Deversare anuală 

maximă 0.1 kg/l.e. şi < 0.1 mg/l. [l.e. = locuitor 
echivalent] 
§ Azot: > 50% reducere.  Deversare anuală 

maximă 2.5 kg/l.e. Deversare sub formă de 
nitraţi. 
§ CBO: > 95% reducere. 

§ Sistemul trebuie adaptat pentru a permite 
utilizarea viitoare a terenului local. 

Funcţiune tehnică 
§ Un sistem experimentat, robust care să ofere 

puţine surprize. 
§ Utilizarea infrastructurii existente când această 

variantă este fezabilă. 
§ Monitorizarea deversării poate fi o încercare/ 

provocare tehnică  pentru noile sisteme şi poate 
necesita noi metode. 

 
Pasul 4: Analiza soluţiilor posibile 
La acest pas, diferitele soluţii de principiu (care sunt probabil deja discutate în Pasul 3) sunt 
investigate şi descrise. Când se descopera soluţii alternative, toate măsurile posibile pentru 
atingerea obiectivelor, de la sursă la receptori, trebuie luate în considerare. Cel puţin trei opţiuni 
care se conformează cu Termenii de Referinţă trebuie dezvoltaţi şi descrişi la nivelul de ante-
proiectare (studiu de fezabilitate). Aceasta înseamnă ca toate componentele noi ale sistemului 
trebuie descrise tehnic în termeni de dimensionare, proiectare şi locaţie/instalare. Trebuie 
estimat costul pentru execuţie şi mentenanţă. 
 
Toate opţiunile trebuie descrise într-un mod care să le facă inteligibile nespecialistilor. Uneori 
este necesar a merge înapoi la Pasul 3 pentru a redefini Termenii de Referinţă, dacă nu pot fi 
găsite soluţii fezabile care să se conformeze atât cu obiectivele/ţintele primare cât şi cu 
considerentele practice. 
. 

 
 

Căsuţa 3.5.: Analiza posibilelor soluţii în Vadsbro 
 
 Mai multe soluţii distincte s-au propus şi discutat pentru Vadsbro. Printre acestea erau patru 
sisteme diferite de apă uzată cu solutii descentralizate care nu au fost acceptate de 
reprezentanţii autorizaţi deoarece există deja sistemul centralizat iar canalizarea fusese recent 
renovată. 
 
Soluţiile de sanitaţie fezabilă identificate pentru Vadsbro au fost: 

1. epurare primară, stocare pe timp de iarna şi irigarea pădurii pe timp de vară. 
2. iazuri de stabilizare cu precipitare chimică (var). 
3. epurare primară, percolator şi şanţ de oxidare (biofiltrare). 
4. epurare primară, percolator şi rotaţia culturii/zonă umedă. 
5. epurare primară, filtru de nisip şi şanţ de oxidare/zonă umedă. 
6. Staţie de epurare cu operare secvenţială (SBR), incluzând nitrificarea urmată de şanţ 

de oxidare/biofiltrare sau zonă umedă. 
 
Soluţiile au fost prezentate împreună cu scheme simple pentru a arata cum lucrează fiecare 
alternativă din punct de vedere tehnic şi conformarea acesteia cu Termenii de Referinţă. O 
estimare aproximativă a costurilor de investiţii, operare şi mentenanţă a fost de asemenea 
oferită pentru fiecare din cele şase soluţii. 
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Pasul 5: Alegerea soluţiei celei mai potrivite 
Alegerea finală este facută în consens cu viitorii utilizatori şi alti reprezentanţi autorizaţi. Pentru 
a facilita această alegere, alternativele prezentate la Pasul 4 sunt evaluate în conformitate cu 
Termenii de Referinţă utilizând, de exemplu, o matrice în care se acordă un anumit scor fiecarei 
alternative. 
 

 
 
Planificarea deschisă în domeniul apei uzate în situaţii tipice care se pot întâlni în ţările 
CEE  
Exemplul Vadsbro mai sus menţionat este o situaţie tipică pentru multe comune mici din 
regiunea estică a Marii Baltice şi în alte state foste membre ale Uniunii Sovietice. În 
planificarea pentru introducerea de componente tehnice noi (modernizare) într-un sistem vechi 
ca acesta sau în planificarea unor sisteme noi metoda Planificării Deschise a Apei Uzate 
(PDAU) este utilă. Dedesubt sunt descrise conform conceptului PDAU trei cazuri conceptuale 
care denotă situaţii de  sanitaţie tipice în regiunea CEE. 
 
Exemplul 1: Modernizarea unei staţii de epurare învechite/perimate dintr-o mică comună 

Caseta 3.6. Alegerea finală a soluţiei în Vadsbro 
 
Pentru a compara cele şase alternative propuse pentru Vadsbro, s-a alcatuit o matrice în care 
se acordă un anumit scor fiecărei alternative. 
 
 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 
Protecţia 
Sănătătii 

- ++ ++ - ++ - 

Reciclare ++? ++ ++ +++ ++ ++ 
Protecţia 
mediului 

+++ ++ ++ ++ ++ + 

Economie +++ +++ ++ ++ - -- 
Socio-
cultural 

- +(+) ++ ++? + ++ 

Funcţiuni 
tehnice 

- ++ ++ - +++ +++ 

Concluzie  Foarte 
eficient şi 
robust, însă 
exista riscuri 
din punct de 
vedere al 
igienei  
 

Eficient, 
robust, 
necesită 
service 

Eficient, 
ieftin, 
flexibil, 
robust 

Nu există 
suficientă 
expertiză, 
dar foarte 
interesant  

Eficient, 
însă foarte 
scump 

Planificare 
simplă, însă 
nu este cost-
eficient 

 
Alternativa 6 (staţia de epurare compactă) a fost iniţial alternativa preferată, însă după discuţiile 
cu expertul în sanitaţie despre consecinţele fiecărei alternative în raport cu Termenii de 
Referinţă, în final reprezentanţii autorizaţi s-au decis pentru alternativa 3 (epurare primară, 
epurare biologică în percolator şi şanţuri de oxidare). Costurile şi riscurile asociate alternativelor 
au fost decisive în alegerea soluţiei, iar alternativa 3 a fost văzută ca fiind atât cea mai putin 
costisitoare, cât şi cea mai eficientă în reducerea poluării şi reciclarea nutrienţilor. Alternativa 3 
permite de asemenea pre-precipitarea în timpul operaţiunilor de iarnă. 
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Acest caz se bazează pe o situatie de planificare pentru o comună mică de pe insula  Saarima în 
Estonia. Localnicii au venituri reduse iar rata şomajului este crescută. Epurarea apei uzate se 
bazează pe un vechi sistem de epurare construit în timpul puterii Sovietice si care necesită 
modernizare. În sistemul de apă uzată existent, apa uzată amestecată este colectată şi epurată 
într-o staţie de epurare cu bioreactor şi iazuri de stabilizare. Sistemul este supra-dimensionat şi 
consumă foarte multă energie. Performanţa de epurare este slabă iar efluentul contamineză un 
curs de apă mic din apropiere. Apa subterană este puţină şi sensibilă la contaminare.  
 
Procesul de planificare începe cu discutarea situaţiei cu oamenii însărcinaţi să identifice 
problemele şi posibilele soluţii. Ca şi cadru pentru discuţii, sistemul existent este schiţat şi 
descris în termenii unor beneficii (sau lipsa acestor beneficii) de mediu, riscurile de igienă şi 
costuri. La prima întâlnire participă primarul local, autorităţile de mediu municipale, şi 
persoanele responsabile pentru operarea şi mentenanţa staţiei de epurare existente. După 
identificarea condiţiilor de planificare de bază, sunt exprimaţi Termenii de Referinţă şi 
conturate posibilele opţiuni de modernizare. Pentru calcularea debitelor de ape, a încărcării cu 
CBO, şi nutrienţilor, sunt utilizate valorile standard (vezi Tabel 3.1) şi numărul de locuitori 
conectaţi. Sistemul este definit ca incluzând toate casele conectate la sistemul existent de 
epurare a apei uzate şi la receptor. Graniţa dintre epurare şi receptor este definită pentru fiecare 
alternativă. 
  
Investigaţiile indică că sistemele existente de colectare, deversare şi epurare (bioreactor şi iazuri 
de stabilizare) sunt în foarte bună condiţie şi pot fi reconstruite. Astfel, este avantajos dacă noul 
sistem de sanitaţie poate reutiliza o parte din infrastructura din sistemul existent. Termenii de 
Referinţă conchid că viitorul sistem trebuie să protejeze cursul de apă (îmbunătătirea calităţii 
apei pentru prezervarea specilor racul împlătoşat şi biban este propusă ca obiectiv) şi să se 
protejeze puţurile de apă potabilă împotriva contaminării. Mai important pentru oameni este că 
sistemul trebuie să economisească electricitate, şi astfel să reducă costurile (costul energiei 
electrice s-a dublat în numai câţiva ani) şi preferabil, să creeze  beneficii în sensul creării de noi 
locuri de muncă. 
 
Pe baza Termenilor de Referinţă dezvoltaţi şi a condiţiilor de planificare (criterii de 
dimensionare), sunt selectate trei alternative de epurare a apei uzate  pentru studiul ulterior. 
Opţiunile sunt:  
a) Irigarea pădurii (descrisă în Capitolul 4, Suedia şi Ungaria). 
b) Precipitarea în iazuri (descrisă în Capitolul 4, Suedia). 
c) Staţie de epurare compactă. 
 
Evaluarea diferitelor opţiuni indică că staţia de epurare compactă (alternativa c) este cea mai 
puţin atractivă alternativă deoarece este costisitoare şi mai puţin eficientă relativ la îndeplinirea 
obiectivelor/ţintelor (în special protecţia Sănătăţii) faţă de alte alternative. Celelalte două 
alternative au fiecare avantajele lor. După o discuţie între reprezentanţi, s-a ales precipitarea în 
iazuri (alternativa b) deoarece este un sistem robust funcţional pe durata întregului an şi care 
poate fi construit pe baza competenţei locale şi infrastructurii existente. 
 
Exemplul 2: Construirea unei noi aşezări umane într-o zonă de la periferia unui oraş  
În această situaţie, bazată pe un caz din Lituania, o nouă aşezare umană (circa 30 de case) este 
planificată pentru “persoane cu venituri medii şi ridicate” într-o zonă agreabilă din afara 
oraşului, departe de sistemul de canalizare existent centralizat. Terenul aparţine unui investitor 
local care va construi casele în scopul vinderii acestora către viitorii rezidenţi. Unul din 
punctele de vânzare ale zonei de case este în vecinătatea plajei de scăldat a unui mic lac. 
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Numărul exact de case care urmează să se construiască în zonă nu este cunoscut la acest 
moment iar cel ce se ocupă de dezvoltarea zonală vrea să exploateze zona treptat. Exploatarea 
zonei este planificată să dureze 3–10 ani. Pentru a evita investiţiile în infrastructură care nu 
aduc venit, sunt dorite soluţii individuale pentru fiecare casă. Investitorul sesizează avantajul de 
a instala echipament care să economisească apa şi soluţii de sanitaţie moderne deoarece toate 
pot fi planificate de la început.  
 
Contactul iniţial cu autoritatea municipală, clarifică faptul că, soluţia tratării locale în 
amplasament poate fi problematică. “Biroul de mediu” din cadrul autorităţii municipale are 
experienţe negative cu alte sisteme mai vechi de sanitaţie locală (cum ar fi latrinele şi bazinele 
vidanjabile). Prin urmare, ei recomandă conectarea la sistemul centralizat sau să se construiască 
un rezervor etanş vidanjabil din care apa neagră trebuie transportată la staţia de epurare 
municipală.  
 
După unele discuţii, cu un ”expert în PDAU”, un fermier local şi o organizaţie non-
guvernamentală (ONG), investitorul s-a decis să investigheze soluţiile pe baza “principiilor 
ecologice”. Se alcatuiesc Termenii de Referinţă în ce priveşte aspectele importante de protecţia 
Sănătăţii şi a mediului. Deoarece ideea comercială a investitorului este de a oferi oamenilor un 
mediu de viaţă placut şi atragător, acesta este conştient de importanţa faptului de a reduce la 
minimum posibil impactul negativ asupra mediului (de ex., lacul din apropiere este planificat să 
fie utilizat ca loc de recreaţie pentru viitorii rezidenţi). Reciclarea nutrienţilor şi apei se 
regăseşte de asemenea printre obiective deoarece fermierul este interesat de a aplica cele mai 
bune produse pe terenurile sale agricole. Investitorul vrea un sistem confortabil, uşor de operat 
şi întreţinut, şi care nu va scădea atractivitatea de vânzare a caselor pentru familiile cu venituri 
ridicate. 
 
Pe baza condiţiilor de planificare şi a Termenilor de Referinţă, sunt investigate în continuare 
următoarele alternative: 
a) Transportul produselor reziduale la o staţie de epuarare  centralizată existentă în oraş. 
b) Sistemul cu apa neagră (apa neagră şi apa gri sunt manevrate separat) (o versiune  
simplificată a sistemelor descrise în Capitolul 4, Germania). 
c) Sistem de separare a urinei prin toalete cu jet dublu. 
d) Stocare şi irigarea pădurii (descris în Capitolul 4, Ungaria şi Suedia). 
 
Alternativa (a) este investigată pentru comparaţie întrucât autorităţile municipale au preferat 
iniţial acel sistem. După compararea şi evaluarea celor patru alternative conform cu Termenii de 
Referinţă, s-a ales alternativa (b) deoarece este percepută ca cea mai igienică soluţie, iar 
produsul rezidual este mai adaptat necesităţilor fermierului. Investitorul este sceptic cu privire 
la varianta de irigare a pădurii (d) deoarece el crede ca o pădure irigată cu apă uzată este un 
aspect inacceptabil pentru grupul sau ţintă de cumpărători. Alternativa (c) a fost văzută ca fiind 
foarte interesantă însă a aparut problema amestecului fecalelor în apă, întrucât receptorul apei 
uzate epurate este apa subterană. 
  
Exemplul 3: Sanitaţie imbunătăţită pentru oamenii săraci dintr-o zonă rurală 
Acest caz este întâlnit într-o zonă rurală din Bulgaria unde familiile au venituri reduse iar rata 
şomajului este crescută. Activităţile de fermă gospodărească sunt tipice. Zona are un pat carstic, 
solul este puţin adânc iar apa subterană prezintă sensibilitate la poluare. Sistemul de sanitaţie 
existent constă în simple latrine de tip groapă/fosă care nu funcţionează corespunzător deoarece 
contaminează apa subterană şi creează neplaceri pentru utilizatori, cum ar fi insecte şi mirosuri. 
Apa potabilă este furnizată din puţuri private.  
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Procesul de planificare începe cu discuţii prin care utilizatorii au oportunitatea de a-şi declara 
necesităţile şi dorinţele cu privire la un nou sistem de sanitaţie. Autorităţile municipale locale 
văd sistemele existente ca fiind inacceptabile deoarece în special copiii suferă de pe urma apei 
care se extrage din puţurile puţin adânci şi care este contaminată cu agenţi patogeni. Există 
planuri de dezvoltare a comunei pe bază de credit, însă nivelul de sanitaţie existent împiedică 
astfel de dezvoltări. Prin urmare, când se alcatuiesc Termenii de Referinţă, se pune accentul pe 
protecţia apei subterane şi a puţurilor de apă potabilă. Reciclarea nutrienţilor este privită cu 
interes deoarece gospodăriile nu işi pot permite agenţi de fertilizare chimici. Este evident că 
sistemul trebuie să fie foarte robust, uşor de operat şi întreţinut de către localnicii înşişi. De 
asemenea costurile de investiţii trebuie să fie reduse deoarece este dificil de obţinut 
subvenţii/subsidii sau granturi pentru dezvoltarea rurală. Deoarece furnizarea de energie 
electrică prezintă uneori accidente, sistemul trebuie să funcţioneze fără electricitate. Trebuie ca 
sistemul să se adapteze diferitelor dimensiuni ale gospodăriilor. Pentru utilizatori, cel mai 
important obiectiv este de a obţine un sistem de sanitaţie curat, confortabil şi sigur. 
 
Soluţiile centralizate depăsesc capacitatea economică a autorităţilor locale si a utilizatorilor. 
Prin urmare, sunt luate în considerare numai soluţiile in-situ descentralizate. Pe baza  
Termenilor de Referinţă şi a condiţiilor de planificare, alternativele de soluţii selectate pentru 
studiu în continuare sunt: 
a) Latrinele de tip groapă/fosă existente îmbunătăţite prin ventilare şi continua manipulare a 
apei gri prin aruncarea găletilor cu apa în curtile proprii. 
b) Separarea pe cale uscată a urinei şi procesarea apei gri in-situ într-un filtru din sol construit. 
c) Sistemul utilizând apa ca agent de transport al reziduurilor  şi epurarea în filtre din sol 
descentralizate. 
 
La începutul discuţiei, sistemul utilizând apa ca agent de transport al reziduurilor  (alternativa c) 
a fost alternativa preferată de utilizatori, deoarece sanitaţia pe bază de spălare cu apă are un 
statut înalt de aceptare. Totuşi, după compararea performanţelor sistemului  utilizând apa ca 
agent de transport al reziduurilor  cu Termenii de Referinţă, utilizatorii au realizat că un sistem 
de sanitaţie uscată corespunde mai bine necesităţilor lor şi este mai convenabil din punct de 
vedere al raportului cost-eficienţă. Alternativa (a) este simplă, dar experienţa arată că amestecul 
de urină şi fecale crează neplăceri, cum ar fi muştele, şi face ca procesul de reciclare să fie mai 
dificil. De asemenea, în special femeile doreau să scape de “sistemul galeată”. Alternativa (b) 
pare să îndeplinească Termenii de Referinţă cel mai bine şi se decide să se demareze un proiect 
care să dezvolte acest sistem în comună. O facilitate/instalaţie de testare arată că separarea 
urinei şi a  fecalelor face ca produsele reziduale să fie relativ usor de operat. S-a descoperit ca 
urina este un bun agent de fertilizare pentru capsuni/zmeura, porumb, spanac şi alte culturi 
locale. Pe baza experientelor cu proiectul pilot este dezvoltată în comună sanitaţia uscată. Ca 
efect secundar, este dezvoltată o piaţă locală pentru producătorii de toalete şi antreprenori de 
vanzare . 

 

LECTURI SUPLIMENTARE 
Dedesubt este o listă de referinţe pentru informaţii suplimentare despre sanitaţia durabilă. Toate 
referinţele pot fi descarcăte de pe Internet (la momentul elaborării acestui capitol). 
 
Aspecte generale: 
§ The Urban Water Research Programme: www.urbanwater.org. 

 

http://www.urbanwater.org
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§ The EcoSanRes Programme: www.ecosanres.org 
 
§ Winblad, U, Simpson-Héberg, M. (2004) Ecological sanitation. Revised and enlarged 

edition. Stockholm Environment Institute. 
http://www.ecosanres.org/pdf_files/Ecological_Sanitation_2004.pdf 

 
§ Ridderstolpe, P. (2004) Introduction to Greywater Management. Report 2004–4, 

EcoSanRes Publications Series. Stockholm: Stockholm Environment Institute. 
http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR4web.pdf 

 
Planificare: 
§ Kvarnström, E., af Petersens, E. (2004) Open Planning of Sanitation Systems. Report 

2004–3, EcoSanRes Publications Series. Stockholm: Stockholm Environment Institute. 
http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR3web.pdf 

 
§ Ridderstolpe, P. (1999) Wastewater Treatment in a Small Village – opţions for 

upgrading. Uppsala: Coaltion Clean Baltic and WRS Uppsala AB. 
http://www.ccb.se/documents/WastewaterTreatmentinaSmallVillage-
OpţionsforUpgrading.pdf 

 
§ Ridderstolpe, P. (2000) Comparing consequence analysis. EcoEng Newsletter 1/2000. 

http://www.iees.ch/EcoEng001/EcoEng001_R4.html 
 
§ Ridderstolpe, P. (2004) Sustainable Wastewater Treatment for a New Housing Area. 

How to find the right soluţion. Uppsala: Coalition Clean Baltic and WRS Uppsala AB. 
http://www.ccb.se/documents/SustainableWWTforaNewHousingArea.HowtoFindtheR
ightSoluţion.pdf 

 
Reciclarea: 
§ Jönsson, H., Richert Sţintzing, A., Vinnerås, B., Salomon, E. (2004) Guidelines on the 

Use of Urine and Faeces in Crop Production. Report 2004-2, EcoSanRes Publications 
Series. Stockholm: Stockholm Environment Institute. 
http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR2web.pdf 

 
§ World Health Organizaţion (2006) WHO Guidelines for the safe use of wastewater, 

excreta and grey water. Can be downloaded from: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/index.html 

 

http://www.ecosanres.org
http://www.ecosanres.org/pdf_files/Ecological_Sanitation_2004.pdf
http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR4web.pdf
http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR3web.pdf
http://www.ccb.se/documents/WastewaterTreatmentinaSmallVillage
http://www.iees.ch/EcoEng001/EcoEng001_R4.html
http://www.ccb.se/documents/SustainableWWTforaNewHousingArea.HowtoFindtheR
http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR2web.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/index.html
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Capitolul 4 
 

 
 
 

 
 

Studii de Caz ale Sistemelor de Sanitaţie Durabilă 
 
 

Editori: Bogdan Macarol şi Peter Ridderstolpe  
 
INTRODUCERE 
 
Sanitaţia durabilă poate fi definită ca sanitaţia care protejează şi promovează sănătatea umană, 
nu contribuie la degradarea mediului sau la consumul resurselor, este din punct de vedere tehnic 
şi instituţional adecvată, este viabilă economic şi acceptabilă din punct de vedere social (aşa 
cum s-a discutat si în Capitolul 3). Astfel, termenul de sanitaţie durabilă este mai degrabă 
înrudit cu funcţiile de realizare ale sistemului de sanitaţie decât cu orice altă tehnologie 
specifică de sanitaţie. 
 
Există mai multe opţiuni tehnice diferite pentru sanitaţia durabilă şi alegerea soluţiei tehnice 
depinde de condiţiile locale. Pentru a ilustra varietatea opţiunilor disponibile, cinci studii de caz 
de sisteme de sanitaţie durabilă sunt prezentate în acest capitol. Studiile de caz se situează de la 
cele cu tehnologie simplă până la cele su soluţii tehnologice avansate şi de la sistemele de 
separare la sursă până la tehnologiile cu instalaţii suplimentare nepoluante. 
 
Toate ţările CEE au fost rugate să contribuie, şi trei dintre ele – Ungaria, Slovenia şi Ucraina – 
au prezentat studii de caz. Cum sanitaţia durabilă are o tradiţie îndelungată în alte ţări europene, 
GWPCEE - Asociaţia Globală a Apei din regiuna CEE a invitat Germania şi Suedia să prezinte 
secţiuni reprezentative din rapoarte cu privire la dezvoltarea sanitaţiei durabile în circumstanţele 
lor.  
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ZONA UMEDĂ CONSTRUITĂ DE LA SVETI TOMAŽ, SLOVENIA 
 

Bogdan Macarol 
 
 
Introducere 
Noile Directive de mediu ce realizează cerinţele UE au adus serioase întrebări cu privire la 
epurarea apei uzate în Slovenia. Epurarea este adesea insuficientă, în special în asezările cu mai 
putin de 2000 locuitori. În multe locuri evacuarea apelor uzate duce la deteriorarea mediului şi 
la apariţia infecţiilor la oameni. 
 
În Slovenia valoarea ecosistemului de zone umede pentru epurarea apelor uzate nu a fost 
recunoscut decît recent. Dezvoltarea tehnologiilor de mediu cum ar fi Zonele Umede Construite 
(ZUC) a început în urmă cu 20 de ani. Un concept interesant care a fost dezvoltat a fost sistemul 
mecanic prin care se face schimbarea cursului de apă în paturi verticale şi a unui sistem ce 
combină curgerea pe verticală şi orizontală într-un singur pat din sistemele respective precum şi 
introducerea mecanismului de curăţare a decantorului. Azi, datorită dezvoltarii lor continue şi a 
eficienţei, aceste sisteme reprezinta o tendinta „verde” în ingineria de mediu a ţării cu peste 63 
de ZU proiectate şi construite. 
 
În Slovenia sunt 143 staţii de epurare a apei uzate orăşenesti construite pentru localităţi cu mai 
putin de 2000 locuitori. Noua din ele sunt sisteme naturale de epurare (de tipul ZUC). Un astfel 
de sistem este construit la Sveti Tomaž. 
 
Etapele de proiectare şi implementare 
Aşezarea Sveti Tomaž este situată în N-E Sloveniei în regiunea Prlekija şi a municipalităţii din 
Sveti Tomaž. Cel mai apropiat oraş, Ormož, este situat la o distanţă de 12 km. Înainte de anul 
2001 singura soluţie cu privire la epurarea apelor uzate orăşeneşti a fost utilizarea sistemelor 
individuale vidanjabile. În acea perioadă nu existau sistem de canalizare.  
 
Proiectul staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti de la Sveti Tomaž a început în anul 1999. 
Alegerea sistemului s-a făcut pe baza unei licitati iniţiate de către Asociaţia Comunală din 
Ormož, organizaţia publică locală responsabilă pentru protecţia mediului. Oferta câştigătoare a 
avut la baza conceptul unei zone umede construite propus si realizat de societatea Limnos, care 
a construit ZU între Aprilie şi Septembrie 2001 si a pus-o în funcţionare în Octombrie 2001 
(figura 4.1). ZUC de la Sveti Tomaž a fost construită pentru cei 250 locuitori din aceasta 
localitatea. 

 
       Figura 4.1. Zona umedă construită din Sveti Tomaž 
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Proiectarea sistemului 
Staţia de epurare a apelor uzate a fost proiectată pentru un debit mediu zilnic de 38 m3/zi de apă 
uzată şi aceasta acoperă o suprafaţă de 700 m2 (39 m lungime x 18 m lăţime). Sistemul constă 
dintr-o fosă septică pentru faza de preepurare urmata de patru paturi succesive (pat de filtrare, 
doua paturi de epurare şi pat de decantare, vezi figura 4.2). 

 
Figure 4.2. Reprezentarea schematică a zonei umede construite. Sistemul constă dintr-o fosă 
septică ca preepurare şi patru paturi de filtrare succesive pentru epurare. 
  
Adâncimea ZUC variază de la 0.5 la 0.8 m, în timp ce panta de la partea inferioară variază de la 
0 la 1.5 %. Întregul sistem este impermeabil şi izolat cu folie HDPE de 2 mm grosime şi umplut 
cu substrat. Stratul mediu constă dintr-un amestec de mai multe materiale (nisip fin, nisip, 
pietriş şi cantităţi mici de sol, folosite doar împreună cu plante) precis alese în porţiuni şi 
granulaţie. Porozitatea hidraulică a mediului de amestec este de 10-3 m/s şi încărcarea hidraulică 
este de 5.3 cm/zi.  
 
După excavarea paturilor, amplasarea foliei impermeabile, instalarea tuburilor de drenaj şi 
introducerea mediului, paturile au fost initial sădite cu 7 rizomi şi grupuri de Phragmites 
australis pe m2 (stuf obişnuit) şi Carex gracillis (rogoz) toamna. 
 
Curgerea în ZUC de la Sveti Tomaž este subterană. Zona umedă construită foloseste doar 
sistemul gravitational pentru funcţionarea sa, astfel sistemul funcţionează fără alte instalaţii 
suplimentare şi echipament electric. O secţiune în zona umedă construită este prezentată în 
figura 4.3. 
 
Este important ca apa sa fie preepurată corespunzator înainte de a fi transportată pentru epurare 
în zona umedă, altfel porii din suportul de sol se vor colmata prea devreme. Epurarea are loc în 
micro - ecosistemele din jurul particulelor de sol şi din jurul rădăcinilor plantei emergente. 
Solul ca element de mediul constituie substratul ce susţine creşterea plantelor pe de o parte, si 
deasemnea creează suprafaţa pentru inmultirea microorganismelor. Bacteriile descompun 
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(mineralizarea) substanţa organică în dioxid de carbon şi apă. Transportul redus de oxigen în 
apa de alimentare este un putenic factor limitator pentru mineralizare şi de aceea procesul este 
lent. Oricum, o parte din oxigen este eliberată în apă de către rădăcinile plantelor dar această 
alimentare s-a demonstrat a fi minimă1. În schimb plantele contribuie la epurare prin asimilarea 
nutrienţilor şi a altor elemente în biomasa lor. De asemenea, ele îndepărtează apa prin 
transpiraţie. Aspiraţia apei creează o mişcare a apei în micropori şi interacţiunea între bacterii şi 
apă în apropierea rădăcinilor mici s-a constatat a fi benefică epurarii. 
 
Lipsa oxigenului face ca viteza de nitrificare să fie redusă, dar azotatul produs este uşor de 
denitrificat şi este eliberat în atmosferă ca azot gazos. Fosforul este adsorbit în mediul suport 
prin diferite mecanisme, cum ar fi schimbul ionic, flocularea şi precipitarea. Viteza de 
îndepărtare a fosforului scade cu timpul şi depinde foarte mult de concentraţia de fier, aluminiu 
şi calciu din mediul suport. Conţinutul de metale din apa uzată oraşenească este de obicei scăzut 
şi nu reprezintă dificultăţi mari în procedurile de epurare. Nu s-a observat nicio bioacumulare 
de metale grele în ţesutul plantei care să afecteze negativ creşterea plantei. Microorganismele şi 
procesele naturale fizice şi chimice sunt responsabile pentru îndepărtarea a aproximativ 80 – 90 
% din poluant. Prin recoltarea plantelor se îndepărtează 10 – 20 % din nutrienţi. Zonele umede 
construite reduc indicatorii microiologici fecali cu 95 – 99 %. 

 
Figura 4.3. Secţiune prin zona umedă construită 
 
Rezultate şi experimentări 
Conform reglementărilor din Slovenia scrise în „Decretul pentru emisiile de substanţe în apele 
uzate evacuate de la staţiile de epurare oraşeneşti mici” (OG RS, 103/02, 41/04) este obligatorie 
monitorizarea sistemelor pentru aşezările cu 200 – 1000 l.e. la fiecare doi ani. De aceea, un puţ 
de monitorizare la intrare şi evacuare a fost construit pentru prelevarea de apă. Eficienţa zonei 
umede construite este controlată prin analiza Consumului Chimic de Oxigen (CCO) şi a 
Consumului Biochimic de Oxigen (CBO5). Analizele realizate în Aprilie 2004 şi Iulie 2006 de 
către Institutul de Protecţie a Mediului la Institutul de Sănatate Publică Maribor sunt prezentate 
în tabelul 4.1. Deoarece apa uzată este uşor degradabilă, se asteaptă o eficienţă mare de 
îndepărtare. Analizele, de asemenea indică capacităţi mari de îndepărtare (CCO, 77 – 93 %, 
CBO5, 94 – 95 %). 
 
ZUC de la Sveti Tomaž are multe avantaje cum ar fi costurile de construcţie (costurile ZUC au 
fost de 50.000 Euro) şi costurile de funcţionare mici (ZUC necesită 200 Euro pe luna), instalare 
şi întreţinere uşoară, risc ecologic şi de poluare a mediului scăzut, şi a fost, datorită aspectului 
„natural” şi în lipsa zgomotului şi a mirosurilor neplăcute, uşor acceptată în comunitatea locală. 
 
                                                
1 Brix, H., 1993. 
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Tablul 4.1. Eficienţa de îndepărtare pentru parametrii aleşi la ZUC din Sveti Tomaž   

     în Aprilie 2004 şi Iulie 2006.  
Parametru  Aprilie 

2004 
Iulie 
2006 

Limitele de 
evacuare în 

Slovenia 
CCO Influent 130 400  
(mg/l) Efluent <30 <30 150 
 Eficienţă (%) 77 93  
BOD5 Influent 50 150  
(mg/l) Efluent <3 <3 30 
 Eficienţă (%) 94 98  
Mateii în 
suspensie 

Influent 25 120  

(mg/l) Efluent <10 <10  
pH Influent 7,5 7,3  
 Efluent 7,3 7,3  

 
În Slovenia construirea de ZUC pare a fi o soluţie foarte rezonabilă pentru: 
§ Aşezări sub 2000 locuitori. 
§ Zone abia populate, unde comunităţile nu au sisteme de epurare a apei uzate. 
§ Zone unde epurarea apei include doar treapta mecanică de epurare. 
§ Zone unde epurarea terţiara nu este existentă sau este insuficientă (în special în zonele 

desemnate ca resurse de apă potabilă, de exemplu apele subterane). 
§ Zona carstică (44 % din suprafaţa Sloveniei) unde poluarea apei subterane reprezintă 

un risc mare pentru populaţie. În acelaşi timp, datorită lipsei apei, reutilizarea apei şi 
analiza calitativă este esenţială. 

§ Zonele turistice (de exemplu campinguri, hoteluri şi atracţii turistice) unde rate mari de 
încărcare în sezon supraîncarcă serios capacitatea de autoepurare a apei. 

§ Zone cu importanţă naturală specială (36 % din suprafaţa statului este recunoscută ca 
zonă Natura 2000). Cum ZUC sunt aproape neremarcate în mediul natural şi contribuie 
la o diversitate mai mare, utilizarea lor este foarte adecvată în parcurile naturale. 

 
Dezvoltarea viitoare a ZUC este axată pe optimizarea epurării cu reducerea ariei la suprafaţă pe 
baza diferitelor metode de proiectare, substrat, şi combinarea plantelor şi a microbilor naturali. 
 
Contact 
Proiectant: 
Limnos, Compania pentru Ecologie Aplicată 
Podlimbarskega 31, SL - 1000 Ljubljana; 
Slovenia 
Telefon: +386 1 5057 472  
Fax: +386 1 5057 386  
Website: www.limnos.si 
 

Beneficiar şi Operator proiect:  
Compania Locală Ormož/ Komunalno podjetje 
Ormož d.o.o. 
Hardek 21c, SL – 2270 Ormož, Slovenia,  
Manager: Ms. Pavla Majcen 
Telefon: +386 2 741 06 40 
Fax: +386 2 741 06 50 
E-mail: kpo.tajnistvo@siol.net 

http://www.limnos.si
mailto:kpo.tajnistvo@siol.net
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IRIGAREA CU APĂ UZATĂ A PLANTATIEI DE PLOPI – O SOLUŢIE 
DURABILĂ PENTRU AŞEZĂRILE MICI FĂRĂ SISTEM DE CANALIZARE 

ÎN UNGARIA 
 

Viktória Marczisák 
 
 
Introducere 
În oraşele mari din Ungaria sistemul de alimentare cu apă a fost organizat deja în urmă cu 150 
de ani. Aceasta a îmbunătăţit condiţiile de trai dar a cauzat o nouă problemă – mirosurile şi 
contaminările de la apa uzată. Prima „Legislaţie a apelor uzate pentru oraşul Pest” a fost 
realizată în 1847 dar a trecut aproape 50 de ani până la începerea construcţiei pentru primul 
sistem de canalizare în Budapesta. 
 
Primele reţele de canalizare au început a fi operate în oraşele mari la începutul secolului al XIX-
lea şi în acelaşi timp, sisteme de canalizare au fost construite în majoritatea municipiilor. 
Oraşele şi aşezările mici încă mai au fose septice simple (vidanjabile) din care apei uzate i s-a 
permis să se infiltreze în sol. După al Doilea Război Mondial, dezvoltarea sistemelor de 
canalizare şi a instalaţiilor de epurare a continuat. Noi sisteme de canalizare au fost construite 
pentru a separa apa de ploaie de apa uzată. Azi, aproape 70 % din locuitori sunt racordaţi la un 
sistem de canalizare şi planul este de a creşte acest procent la 90 % până în anul 2015. 
 
Situaţia privitoare la epurarea apei uzate colectate a fost foarte proastă în anii 1990. Majoritatea 
apei uzate era epurată mecanic, sau neepurată în nici un fel. Nămolul produs era depozitat în 
apropierea haldelor şi foarte putin era utilizat în agricultură. Azi, principala parte a apei uzate 
colectate este epurată secundar (mecanic şi biologic). 
 
Irigarea plantaţiei de plopi (irigarea pădurii) şi alte metode naturale de epurare a apei 
uzate  
În decursul ultimelor patru decenii diferite tehnologii de epurare naturală a apei uzate au fost 
utilizate. Azi sunt aproximativ 125 de astfel de sisteme în funcţionare2. Cel mai obişnuit este 
irigarea pădurilor de plopi dar sistemele cu iazuri şi cu zone umede construite (doar conceptul la 
nivel de zona rădăcinii) sunt de asemenea foarte obişnuite. Multe din aceste instalaţii de 
asemenea epurează apa uzată din industria alimentară. 
 
În Ungaria metoda „irigării pădurii” este denumită „irigarea plantaţiei de plopi”. Aceasta 
deoarece de decenii plopul a fost principalul arbore folosit pentru irigarea cu apă uzată. Azi, alţi 
arbori sunt de asemenea folosiţi pentru irigare, de exemplu, salcia (Salix viminalis). Prima 
pădure de plopi de irigare cu apă uzată a fost construită în Gyula în 1969. Primea un amestec de 
apă uzată oraşenească şi apă uzată de la industria alimentară. Sistemul cu plopi a fost construit 
după treapta de preepurare mecanică existentă (sedimentare) şi treapta biologică de epurare 
(filtru percolator). Efluentul din treapta biologică era colectat într-un bazin de înmagazinare de 
unde era pompat printr-o conductă subterană la sistemul de şanţuri al pădurii. Apa a fost 
aplicată pe durata unui ciclu anual prin principiul rotaţiei. 
 
Folosind experientele obţinute la Gyula mai multe plantaţii de plopi au fost construite pe 
teritoriul Ungariei, în mare parte în regiunile aride ale ţării. Cu toate că erau diferite probleme 

                                                
2 Biroul Naţional de Mediu cu cooperarea Inspectoratelor Regionale de Mediu în 2002, Universitatea 
Tehnică Budapesta în 2004 
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(de ex., poluarea solului şi a apei subterane), în special la instalaţiile construite mai devreme, 
acestea au fost datorate proiectării, construcţiei şi/sau eşecurilor în funcţionare datorită lipsei de 
experienţă. Oricum, pe parcursul ultimelor decenii pădurile de plopi au demonstrat a fi  foarte 
eficiente şi viabile în termeni de control a poluării şi reutilizare a apei şi a nutrienţilor. Poluanţii 
din apa uzată sunt transformaţi în sol şi folosesc nutrienţii şi apa în producerea de biomasă. 
Irigarea cu apă uzată face ca plopii să crescă bine în soluri sărace şi calitatea arborilor nu scade 
datorită irigaţiei. 
 
Proiectarea pădurilor cu plopi irigate cu apă uzată (în Ungaria)  
Pădurile sunt irigate cu apă uzată „normală” (WC şi apa gri) dar în câteva cazuri apa uzată 
vidanjată este epurată. Prima componentă a sistemului este de obicei bazinul de sedimentare sau 
iazul care îndepărtează materiile în suspensie şi neutralizează apa. 
Preepurarea este importantă în special dacă rezidul fosei septice în care predomină particulele 
grosiere ca fibrele şi materialele plastice sunt prelucrate. Microorganismele din sol vor 
mineraliza substanţele organice. 
 
În mod normal apa este distribuită prin inundare (apa curge gravitaţional în canalele dintre 
liniile de copaci). Câteva sisteme folosesc irigarea prin pulverizare (sprinklere). Irigarea prin 
sprinklere distribuie apa uniform copacilor dar creează riscuri pentru răspândirea infecţiilor prin 
intermediul aerosolilor şi câteodată mirosuri neplăcute. În sistemele ce folosesc inundarea, 
irigarea are loc pe durata întregului an, chiar şi în timpul iernii când temperatura este mai mică 
decât -10 0C. Canalele nu sunt inundate continuu, dar se inundă în fiecare săptămană sau doar 
odată la trei săptămâni. De aceea, dacă de obicei este foarte rece aceste condiţii nu ramân pentru 
perioade mai mari de 1 – 2 săptămâni, şi cu sau la urmatoarea perioadă de indundare această 
apă îngheţată se va topi şi se va infiltra lent în sol. Canalele ar trebui proiectate şi operate în aşa 
fel încât apa scursă în canale să fie izolată de învelişul de gheaţă şi zăpadă. (Observaţie: 
condiţiile în alte ţări pot fi diferite de condiţiile din Ungaria, de aceea circumstanţele locale 
totdeauna trebuie avute în vedere, şi sunt de preferat realizarea de experimente).  
 
Apa uzată este o resursă valoroasă pentru creşterea plantelor, nutrienţii şi substanţa organică 
fiind destul de bine echilibraţi în apă. Astfel, copacii cresc repede şi au o capacitate ridicată de 
asimilare a nutrienţilor. Pământul afânat este favorabil pentru plopi. În solul tare salcia se 
dezvoltă mult mai bine. Alţi copaci care pot fi folosiţi pentru irigaţii în clima Ungariei (Europei) 
sunt: plopul alb (Populus alba), plopul negru (Populus nigra), plopul tremurător (Populus 
tremula), mesteacănul european (Betula pendula), salcia alba (Salix alba), răchita (Salix 
viminalis), şi stejarul de mlaştină (Quercus robur). 
 
Copacul cu creşterea cea mai rapidă în Ungaria este răchita (Salix viminalis). Conform cu 
experimentările recente din Ungaria, Salix planate cu creştere rapidă are o capacitate de 
îndepărtare a 600 – 1000 kg N/ ha/ an, de două ori mai mare decât cea a plopilor. La încărcări 
aşa de mari plantele folosesc doar o parte din azot, mult este eliberat în aer (N2, NH3) şi puţin în 
apa subterană (NO3). Absorbţia apei este semnificativă, până la 150 m3/ha/zi este transpirata din 
câmp. 
 
Producţia de biomasă este ridicată. După primul an, 8 – 10 t/ha/an de materie uscată poate fi 
recoltată. După 3 – 4 ani recolta poate atinge 20 – 40 t/ha/an. Creşte 3 – 4 m în primul an, şi 
după 3 – 4 ani poate creşte chiar şi 8 m pe an (dacă nu este recoltată cu regularitate)3. În mod 
normal nu toată apa uzată va fi folosită de către copaci. O parte din ea va percola în apa 
subterană. Sub condiţiile ca irigarea este localizată, proiectată şi operată corespunzător, această 
                                                
3 Stehlik, 2003 
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apă percolatoare va fi curată şi va servi ca sursă de alimentare a rezervorului de apă subterană. 
Avantajul sistemului este eficienţa ridicată de epurare în ceea ce priveşte CBO-ul şi 
îndepărtarea nutrienţilor, şi valoarea economică din copacii tăiaţi. Folosind aceşti copaci, o 
parte din pădurea naturală poate fi salvată. Dezavantajul sistemului este acela că irigarea poate 
creşte nivelul pH-ului, şi concentraţia de N total, P2O5, Na, Mg şi a metalelor grele din sol. 
 
Plantaţia de plopi din Aparhant, Ungaria 
Aparhant este o aşezare mică (1200 persoane) din partea de sud-vest a Ungariei. Aproape toţi 
locatarii sunt branşaţi la reţeaua de apă potabilă operată de municipalitatea locală. Oamenii 
folosesc soluţii de salubritate publică simple (toalete cu fose septice sau latrine). În prealabil, 
rezidul fosei septice era transportat la staţia de epurare din apropiere (15 km distanţă), la groapa 
de gunoi din apropiere sau chiar direct în cursurile de apă. Această activitate ilegală a produs o 
degradare serioasă a mediului. Conţinutul în azot al apei subterane de adâncime (200 m) 
folosită pentru alimentarea cu apă a crescut. De asemenea peştii au murit în iazurile din 
apropiere. De aceea, locuitorii satului au decis să îmbunătăţească această situaţie. Ambiţia 
municipalităţii a fost de a găsi o soluţie integrată prin care atât sănătatea populatiei cât şi mediul 
ar putea fi îmbunătăţite într-un sistem cu costuri mici. Creearea locurilor de muncă locale şi 
creşterea constientizării publice a fost de asemenea o ţintă. Chiar de la început s-a dedus că un 
sistem de canalizare ar costa prea mult. 
 
Conform cu legislaţia de mediu din Ungaria, cel putin trei soluţii de epurare diferite trebuie 
proiectate intotdeauna, şi cel puţin una din ele trebuie să fie o aşa numită „tehnologie de epurare 
naturală a apei uzate”. În studiul de fezabilitate prezentat în 1997 urmatoarele patru sisteme au 
fost descrise: 

a) Un sistem cu iaz cu vegetaţie, fără aerare artificială (după preepurare apa uzată ar 
curge în iaz, vegetaţia care poate creşte natural sau poate fi palantată; efluentul iazului 
ar curge într-un curs de apă de suprafaţă ca receptor); 

b) Sistemul cu iaz, efluentul care ar percola printr-un filtru cu nisip (solul ar fi 
receptorul); 

c) Iaz anaerob cu irigarea plopilor şi evacuare (apa epurată nu va fi colectată prin 
drenurile din palntaţia de plopi dar va percola în sol); 

d) Epurarea biologică (artificială) convenţională (SBR) şi irigarea plopilor şi evacuarea 
(apa epurată nu va fi colectată prin drenuri în plantaţia de plopi ci va percola în sol). 

 
În fiecare caz, apa va fi colectată în fose septice şi transportată la un proces de preepurare 
înainte de sistemul de epurare propus. De asemenea s-a propus ca nămolul produs să fie 
compostat şi folosit în agricultură. Proiectantul a comparat diferitele opţiuni, vezi tabelul 4.2. 
 
Comparând cele patru soluţii posibile, opţiunea C (iaz anaerob cu plantarea de plopi) a părut a fi 
cea mai economică având în vedere costurile de investiţie şi se funcţionare. De asemenea având 
în vedere criteriul protecţiei mediului, această opţiune pare a fi superioară. Referindu-ne la 
opţiunea C pozitiv a fost de asemenea fiabilitatea mare şi cererea mică de forţă de muncă.  
 
Din studiul de fezabilitate şi din efectul evaluării comparative alternativa (c) a fost propusă 
Inspectoratului de Mediu, care a aprobat propunerea cu completări suplimentare. Un plan de 
implementare a fost realizat pentru a dezvolta şi descrie alternativa modificată (c) în detaliu. 
Lucrările de construcţie au început şi în 2001 sistemul a fost pus în funcţiune. Azi, 80 m3 pe zi 
de apă reziduală din fose septice sunt epurate în pădurea de plopi – şi sistemul format de zona 
rădăcinilor. Soluţia este descrisă în figura 4.4. Canalul de irigare înaintea inundării este 
prezentat în figura 4.5. 
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Tablul 4.2. Tabelul de evaluare 4. 

Evaluare rezultat Valoare maxima 
înregistrată Variante 

  A B C D 
Costuri investiţie 80 60 40 80 10 
Costuri de funcţionare 100 60 40 100 80 
Protecţia mediului (mediul acvatic, sol, aer) 100 80 90 100 80 
Nivel tehnic (în fiecare sistem cum se actualizează 
tehnologia aleasă) 

20 20 15 20 20 

Posibilitatea de planificare a construirii (de a 
creşte/ scădea capacitatea conform cu nevoile) 

20 15 20 20 10 

Siguranţa tehnologică (posibilitatea de defectare a 
echipamentelor, sau posibile probleme ce afectează 
epurarea, de ex., îngheţarea iazurilor iarna) 

20 20 15 20 10 

Cererea de suprafaţă 20 10 10 10 20 
Cererile în epurare (forţa de muncă) 20 20 20 20 10 
Siguranţa funcţionării echilibrate a tratării 
nămolului (astfel încât să se evite nevoia de a lucra 
cu nămolul în fiecare zi) 

20 15 15 20 15 

Total înreistrări 400 300 265 390 205 
 % 77 68 100 59 
Loc  2 3 1 4 
 

Experimentări 
Un program de monitorizare urmareşte performanţele metodei aplicate. Probe de apă uzată sunt 
prelevate cu regularitate din bazinul de ecranare, din efluentul bazinului de sedimentare, din 
bazinul de stocare şi după zona rădăcinii din zona umeda. Prelevarea probelor de sol a fost 
realizată pe durata funcţionării experimentale (în 2000) în fiecare lună, de când funcţionarea a 
fost începută la fiecare trei luni. Sunt de asemenea utilizate puţuri de monitorizare controlându-
se pe aceasta cale calitatea apei subterane, oricum nivelul apei subterane este prea scăzut pentru 
a fi prelevată. Monitorizarea a dovedit că poluarea din apropierea câmpurilor, a apei subterane 
şi a iazurilor cu peşte a fost eliminata. 
 
Eficienţa de îndepărtare din sistem este dificil de verificat. Încărcarea cu azot total este de 
aproximativ 1400 kg N/ha/an. (Pădurea s-a planificat a fi aici de 1.6 ha, dar azi este de 
aproximativ 3 – 3.5 ha). Aproximativ 20 – 30 % din azot este probabil îndepărtat prin recoltarea 
culturii şi prin creşterea oilor (figura 4.6). 
 

                                                
4 după Stehlik József, 1997 
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Figura 4.4. Schiţa principală a sistemului construit. Rezidurile organice sub diverse forme sunt 
colectate de la fosele septice ale locuitorilor, transportate în bazinul colector pentru omgenizare 
si ecranare. Preepurarea are loc într-un bazin de sedimentare cu doua nivele din care apa este 
transportată într-un bazin de stocare etanşat. Apa înmagazinată in bazin este distribuită 
gravitaţional la unităţile de epurare naturale, în padure şi la zona rădăcinilor zonei umede. 
Irigarea are loc în cursul anului şi nămolul este îndepărtat din bazinul de sedimentre odată pe 
săptămână. 

 

 

 

 

 

Figure 4.5. Canal de irigare înaintea inundării. Figure 4.6. Întreţinerea zonei cu ajutorul turmei 
de oi 

Bazin receptor 
cu grătar 
V = 10 m3 
d = 10 mm 

2-nivel sedimentare bazin 
V0 = 25 m3,       T0 = 5h 
VTOT = 100 m3, TTOT = 150 zi 
ΗCCO = 30 %,     η MS = 80 % 

Bazin de 
înmagazinare 
izolat 
V = 330 m3,  
A = 240 m2 

Pădure plopi 
A = 1.6 ha 
Încărcare = 2300 mm/a 
Încărcare CCO = 1.8 kg/m2/an 

Qd = 80 
m3/zi 

Deşeuri 
ecranate 

Nămol fermentat 
Q = ~ 8 m3/week 

90 

10 

Zona rădăcinii (experimental) pat stuf 
Vmedia= 264 m3, Încărcare = 20x50mm/an   
A = 440 m2, Încărcare CCO = 0.9 kg/m2/an 
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Costurile de construire sunt de 53 Euro/p.e. şi costurile de funcţionare de 0.05 Euro/m3. Acesta 
este o valoare foarte scăzuta în comparaţie cu sistemele traditionale. Locuitorii rezidenţi nu au 
trebuit să plătească pentru construire. În schimb, municipalitatea a strâns fonduri din 
contribuţiile de ajutorare, bugetul municipalitătii şi diferiţi donatori. Puieţii au fost daţi gratuit 
de la o companie forestieră (promovare) şi însăşi locuitorii au fost cei care au plantat copacii. 
Municipalitatea a cumpărat vehicule de transportare a reziduurilor din fose, operate acum de 
oamenii care erau şomeri. Salariile lor sunt plătite din ajutorul central şi bugetul municipalităţii, 
astfel acest serviciu pentru populaţie este gratuit. De asemenea municipalitatea a plătit (folosind 
diferite ajutoare de la stat) pentru construcţia unor fose septice adecvate pentru fiecare casă, în 
timp ce locuitorii au trebuit să plătească doar o sumă simbolică (20 Euro). 
 
Plopii sunt utilizaţi gratuit de locuitori (arzandu-i pentru încălzire). Stuful zonei umede 
construite este tăiat în fiecare an, de asemenea fiind folosit de către populaţia locală pentru 
diferite scopuri. Nămolul consolidat este transportat la un loc de compostare la fiecare 4 – 6 
săptămâni. Nămolul compostat este folosit în agricultură. Iarba nu trebuie să fie tăiată între 
copaci, deoarece turmele de oi ale sătenilor realizează „întreţinerea”, economisind costurile 
pentru câţiva muncitori în fiecare an. Elevii şcolii elementare au participat la plantarea 
copacilor, şi la lecţiile de biologie fac măsurători pentru a învaţa despre procesele naturale ce au 
loc în epurarea apei uzate.  
 
Locuitorii sunt foarte încântaţi de staţia de epurare a apei uzate. Mediul înconjurător a fost 
îmbunătăţit, sănătatea lor este protejată şi noi locuri de muncă au fost create pentru câţiva 
şomeri. Folosirea stufului, a copacilor în epurarea reziduurilor lichide are un beneficiu 
suplimentar. Experimentările de la plantaţia de plopi din Aparhant au demonstrat o soluţie 
practică şi permisivă pentru mediu, economie, şomeri şi conştientizarea rezultatelor asupra 
mediului pentru oamenii cu venituri mici.  
 
Contact 
Proiectant: dr. STEHLIK József, 1016 Budapesta, Czakó u. 7. Hungaria, Tel: + 36 1 375 6603 
Operator: SZÛCS György, Mayor, 7186, Aparhant, Községi Önkormányzat, Kossuth u. 34. 

Hungaria, Tel: + 36 74 483 792, E-mail: polgarmester@aparhant.hu

mailto:polgarmester@aparhant.hu
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TOALETELE CU SEPARARE PE CALE USCATĂ A URINEI DIN ŞCOLILE 
DE LA UNELE SATE DIN UCRAINA 

 
Anna Tsvietkova  

 
 

Introducere 
În Ucraina 95 % din oraşe, 56 % din aşezări şi doar 3 % din sate au un sistem de canalizare. 
Doar 1.4 milioane (8.8 % din populaţia de la sate) folosesc serviciile centralizate de transport a 
apei uzate. Restul (14.3 milioane) de locuitori de la sate folosesc latrinele şi fosele septice, care 
de obicei sunt în afara controlului şi devin o sursă de contaminare cu nitraţi şi microbiologică a 
apei subterane. 
 
În şcolile de la sate, lipsa alimentării adecvate cu apă şi a instalaţiilor de sanitaţie reprezintă o 
problemă obişnuită. Dacă şcoala are alimentare cu apă şi sistem de canalizare, întreruperea 
alimentării cu apă are ca rezultat oprirea imediată a funcţionării sistemului de transport a apei 
uzate. Întreruperile lungi (1 – 2 săptămâni sau luni) a alimentării cu apă sunt o problemă 
obişnuită în zonele rurale. Pe durata întreruperilor alimentarii cu apă toaletele interioare 
conectate la reţeaua de canalizare sunt închise şi şcolarii folosesc latrinele. În Ucraina, 2 
milioane de şcolari studiază la 14.000 şcoli din mediul rural. De exemplu, în regiunea Poltava 
sunt 30 de şcoli, 12 dintre ele folosesc toaletele convenţionale, 5 şcoli au si latrine şi 13 şcoli 
folosesc doar latrinele. De obicei latrinele sunt situate la 50 – 100 m de clădirea şcolii şi nu au 
încălzire. Latrinele reci, murdare şi vechi sunt probleme serioase pentru sanatatea copiilor, care 
nu se află sub supravegherea adulţilor. 
 
Pentru a găsi o soluţie pentru aceşti copii un proiect denumit „Cooperare pentru dezvoltarea 
rurală durabilă: alimentrea cu apă, sanitaţia ecologică şi agricultura organică” a fost iniţiat de 
către ONG-uri: “MAMA-86” şi „Femeia în Europa pentru un Viitor Comun” - WECF.  
 
Toaletele şcolilor din satele Gozhuly şi Bobryk  
Scopul acestui proiect este de a găsi soluţii pentru toaletele defecte pentru şcolile şi locuitorii 
săraci din zonele rurale ale Ucrainei. Lucrarea a fost întocmită de un grup de proiectare format 
din ONG-uri în stransă legatură cu comunităţile locale. Programul MATRA al Ministerului 
Finantelor si cooperarii al Olandei ( MFA /Netherlands) a finanţat proiectul. Ajutor specializat a 
fost acordat de către Universitatea de Tehnologie din Hamburg care a proiectat şi supervizat 
construirea sistemului. 
 
Având în vedere condiţiile proaste şi proasta funcţionare a infrastructurii de apa-canal s-a 
hotarât să nu se utilizeze sistemul centralizat de transport al apei. În schimb, conceptul 
toaletelor cu separare pe cale uscată a urinei (TSUU) a fost ales. TSUU este o soluţie on-site ce 
nu depinde de infrastructurile centralizate apă-canal; nu are nevoie de apă pentru spălare şi 
numai de o cantitate mică de apă pentru funcţionare (pentru curăţarea încăperii toaletelor şi 
spălarea mâinilor). TSUU separă pe cale uscată urina de fecale la punctul de origine şi cele 
două fracţii sunt colectate separat. Mirosurile scad şi un volum destul de mic de fecale poate fi 
manipulat mult mai convenabil. Compostarea fecalelor reduce riscurile asupra sănătăţii ca şi 
incarcarile de nutrienţii şi substanţa organică care apoi pot fi folosite pentru îmbunătăţirea starii 
solului. Urina este colectată într-un bazin izolat. După câteva luni de depozitare urina este liberă 
de patogeni şi poate fi folosită ca îngrăşământ pentru sol. Astfel problemele de mediu şi igienă 
legate de excreţiile umane pot fi controlate şi excreţiile transformate într-o resursă valoroasă. 
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Satul Gozhuly este situat la 2 km în apropierea oraşului Poltava. Populaţia este de 3600 de 
locuitori distribuiţi în 1000 case. Oamenii din sat iau apa centralizată din câteva puţuri 
subterane de mare adâncime (200 m) dar multe puţuri de mică adâncime sunt de asemenea 
folosite. Sistemul este vechi şi infrastructura sistemului de ditributie ca si a celui de canalizăre a 
rezultat a fi un serviciu de transport nesatisfacător datorită întreruperilor frecvente ale 
alimentării cu apă, a pierderilor de apă şi infiltraţiilor de apă uzată. 
 
Sunt aproximativ 500 de copii în sat dar doar 180 sunt şcolari. Şcoala este legată la sistemele de 
alimentare cu apă şi canalizare. Întreruperile regulate ale apei în sistemul de alimentare a avut 
ca rezultat închiderea toaletelor şcolii şi punerea în funcţiune a latrinelor exterioare. De obicei 
doar profesorii şi copii până la 7 ani folosesc toaletele interioare. Toţi ceilalţi copii folosesc 
latrinele (vezi figura 4.7). 
 
Satul Bobryk, situat în apropierea oraşului Nizhyn din ţinutul Chernigiv, este o aşezare mică cu 
400 de locuitori. Majoritatea locuitorilor din Bobryk sunt pensionari. Doar 41 de copii locuiesc 
în sat. Nu există alimentare cu apă centralizată şi infrastructură pentru apă uzată în sat. Oamenii 
folosesc fântânile şi latrinele. 
 

Figura 4.7 Vechea toaletă a şcolii din satul Gozhuly: afară (stânga) şi în interior (dreapta) 
 
Planificarea şi implementarea 
Una din primele iniţiative din proiect a fost organizarea unui seminar cu reprezentanţi de la 
autorităţile satelor, administraţiile şcolilor şi oamenii. La seminare, experţii WECF au prezentat 
un concept de sanitaţie ecologică. Primarii şi administraţia şcolii au fost de acord să 
îmbunătăţească facilităţile de sanitaţie din şcoli prin introducerea TSUU. 
 
În Gozhuly, proiectul pilot a fost început în Iunie 2004, toaleta ecosan a fost construită în 
perioada August – Sptembrie 2004 şi a fost pusă în funcţionare în Octombrie 2004. În Bobryk 
toaleta ecosan a fost construită în Iulie – August 2006 şi a fost pusă în functionare în 
Septembrie 2006. De când toaletele sunt în funcţionare operatorii principali şi utilizatorii sunt 
administraţiile şcolilor din Gozhuly şi Bobryk.  
 
Atât în Gozhuly cât şi în Bobryk se folosesc “toaletele cu separare pe cale uscată a urinei” cu 
colectarea şi depozitarea separată a urinei şi fecalelor. Această tehnologie asigură compostarea 
uscată a excrementelor şi folosirea compostului şi a urinei ca fertilizanţi organici. Weceul 
turcesc din plastic şi pisoarul tradiţional din ceramică (vezi fig. 4.9) utilează toaletele şcolilor. 
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Weceurile turceşti au fost alese în locul vaselor de Weceu din motive igienice. Vasele au fost 
cumpărate şi transportate de WECF. Documentaţia tehnică (planul de afaceri) pentru toaletele 
şcolii a fost realizat de către o agenţie de inginerie locală.  TSUU au fost construite de către 
filialele MAMA-86 din Poltava şi Nizhyn cu implicarea antreprenorilor şi a companiilor de 
construcţie locale. 
 
Toaleta de la Gozhuly constă din 3 toalete cu separarea pe cale uscată a urinei cu cameră 
subterană bicompartimentată şi o cameră cu trei pisoare fără apă şi două bazine de urină de 2 m3 
fiecare (vezi fig. 4.8 şi 4.9). Această amenajare este construită aproape de clădirea şcolii cu 
intrarea direct din scoală. 165 de copii (cu vârste cuprinse între 7 – 17 ani) o folosesc. Apa de la 
robinet este folosită pentru spălarea mâinilor şi apa gri este evacuată în sistemul de canalizare a 
satului. 
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Figura 4.8. Toaleta din Gozhuly consta din 3 toalete cu separarea pe cale uscată a urinei cu 
cameră subterană bicompartimentată şi o cameră cu trei pisoare fără apă şi două bazine de 
urină de 2 m3. 165 de copii (cu vârste cuprinse între 7 – 17 ani) folosesc toaletele.  
(Idea acestor DUD a fost proiectata de TUHH) 
 
În Bobryk, o noua cameră a toaletei este construită în şcoală cu toalete cu separare pe cale 
uscată a urinei şi pisoare. Sub podea, fecalele sunt colectate într-o cameră. Urina este colectată 
în două bazine de plastic de 1 m3. Instalaţile de spălare a mâinilor au fost instalate împreună cu 
o unitate simplă de epurare a apei gri în apropierea toaletei cu scurgere şi filtrare (vezi figura 
4.10 şi 4.11). 36 de copii şi 16 profesori folosesc această facilitate. 
 
Fiecare toaletă are 2 bazine (în Gozhuly sunt 2 bazine de 2 m3 fiecare şi în Bobryk – 2 bazine de 
1 m3). Un bazin este în funcţionare şi celălalt este gol sau folosit pentru stocarea urinei. Timpul 
de stocare a urinei nu este mai mic de 6 luni, timp în care majoritatea patogenilor sunt distruşi 
sau reduşi. Pentru a goli bazinele de urină sunt folosite pompe. În toamna anului 2006, urina de 
la toaleta Gozhuly a fost folosită pentru prima dată de către un fermier local ca îngrăşământ cu 
azot în grădina sa. 
 
Fecalele sunt colectate în subsolul/ camera de sub podeaua toaletei. După purificare, fecalele 
sunt acoperite cu rumeguş uscat/sol uscat sau amestecul lor pentru a minimiza conţinutul de apa 
şi astfel mirosurile şi muştele. Subsolurile sunt uşor accesibile pentru îngrijitor. Camera de 
compostare are o podea etanşă realizată din beton. Camerele sunt folosite alternativ la un ritm 
de 2 – 2.5 ani. Volumul de stocare/ compostare în fiecare cameră este de 1 m3. Podeaua are o 
pantă de 1 % pentru scurgerea levigatului.  
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Figura 4.9. Noua toaletă a şcolii din satul Gozhuly: în exterior (stânga), pisoare (centru) şi în 
interior (dreapta). 
 
 

 
Figura 4.10. Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul apei gri a şcolii din Bobryk. 36 de copii 
şi 16 profesori folosesc această facilitate. (Alimentarea cu apă potabilă marcată cu culoarea 
albastra, sistemul de alimentare cu apă tehnologică pentru spălarea mâinilor – cu verde, 
evacuarea apei gri – culoarea verde oliv), proiectat de  MAMA86-Nizhyn. 
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Figura 4.11. Noua toaleta din satul Bobryk: exterior (stânga), pisoare (centru) şi în interior 
(dreapta). 
Rezultate şi experimentări 
După doi ani de funcţionare a TSUU la şcoala din Gozhuly, camerele exploatate sunt umplute 
doar 1/3 – 1/2 din volumul util. În Bobryk containerul este folosit pentru a uşura munca 
îngrijitorului. Pe durata a 8 luni de funcţionare containerul cu volumul de 50 l a fost golit de 
două ori, când a fost umplut la 2/3 din volum. Conţinutul containerului a fost evacuat într-un loc 
special pentru compostarea în exterior timp de 2 ani. Îngrijitorii au fost corect instruiţi asupra 
modului de administrare a toaletelor ecosan. Îngrijitorii inspectează şi curaţă toaletele zilnic cu 
sodă şi/sau apă fierbinte. Din timp în timp fecalele din compost sunt amestecate şi acoperite cu 
aşchii de lemn. Îngrijitorii monitorizează camerele de compostare şi bazinul cu urină. 
Beneficiile asupra mediului a noului sistem pot fi cuprinse după cum urmează: 

§ Este produsă o cantitate foarte mică de apă uzată (nicio întrerupere şi mirosuri de la 
apa colectată). 

§ Se foloseşte mai puţină apă (nu este nevoie de tragerea apei de spălare). 
§ Nicio evacuare de apă uzată neepurată. Risc minim de contaminare a apei subterane 

(azot şi agenţi patogeni). 
§ Nu sunt folosite substanţe chimice penru dezinfecţie. 
§ Reciclarea nutrienţilor (urina şi compostul pot fi folosite ca fertilizanţi). 

Traditional în Ucraina şcoala şi toaletele publice sunt curaţate şi dezinfectate prin folosirea 
reactivilor cloruraţi. În sanitaţia ecologică, alte metode sunt folosite, de ex. Pisoarele sunt 
curăţate cu apă fierbinte sau soluţie de otet. Noua soluţie pentru toaletă simplifică şi scurtează 
activităţile de întreţinere şi sanitaţie. Latrinele anterioare vechi din şcoli şi întreruperile la 
canalizarea apei uzate au cauzat multe probleme. Urina a fost folosită cu succes ca îngrăşământ 
la producţia recoltelor, dar încă sunt puţine experimentări cu folosirea materialului compostat.   
Şcolarii folosesc instalaţii confortabile, curate şi igienice în cadrul facilităţilor sanitare în locul 
latrinelor murdare şi reci. Un sondaj realizat pentru Gozhuly a arătat că 75 % din copii s-au 
adaptat uşor la noul sistem şi sunt încântaţi de toalete. Educaţia este un factor cheie şi elevii 
şcolii işi învaţă părinţii noul sistem. Astfel învăţăturile sunt răspândite la adulţi şi tehnica va fi 
diseminată. Costurile de aproape 10 000 Euro ale toaletei de la Gozhuly au fost pentru 
construcţie. Costurile de întreţinere sunt scăzute (materiale şi instrumente de curăţare şi de 
igienă). În Bobryk toaleta a costat 2900 Euro. Materialele pentru toaletele individuale cu 
separarea uscată au costat în medie 350 Euro. 
Pentru multiplicarea acestei tehnologii în Ucraina cercetări viitoare sunt necesare. Proiectarea ar 
trebui adaptată la condiţiile locale (climă, piaţa, clădiri şi standarde de igiena, etc.). 
Îmbunătăţirile şi instrucţiunile tehnice şi cursurile de pregătire pentru antreprenori sunt 
importante pentru introducerea tehnologiei pe piaţa locală. O atenţie specială trebuie acordată 
pentru rezolvarea problemelor cu mirosul. Alte probleme experimentate au fost îngheţarea 
urinei şi a apei în conducte şi a bazinelor de colectare a urinei. Pentru rezolvarea acestora şi a 
altor probleme mai multe testări şi cercetări sunt necesare astfel încât instrucţiuni adecvate 
pentru instalare să poată fi întocmite. 
Legalizarea şi regularizarea sistemului trebuie să sprijine sistemele TSUU. Planul de afacere 
pentru construirea TSUU pentru şcolă trebuie să fie aprobat de către autorităţile responsabile de 
epurarea apei uzate. În procedura de autorizaţie sunt mai multe autorităţi implicate: SES locale 
(Staţiile Sanitare şi Epidemiologice), autoritatea de protecţie împotriva incendiilor, arhitecţi şi 
constructori, învăţământul, municipalitatea şi alţii. În Ucraina soluţia de sanitaţie legal acceptată 
pentru şcoală este reprezentată de soluţiile centralizate (racordarea la canalizarea locală şi Staţia 
de Epurare a Apelor Uzate) sau descentralizate (latrine sau  fose vidanjabile). Dezvoltarea 
cadrului legal pentru Epidemiologie şi Igienă pentru „Sanitaţia ecologică” este necesar pentru  
folosirea în siguranţă a excreţiilor umane şi a aplicării de tehnologii de sanitaţie ecologică 
pentru clădirile sociale/ publice (şcoli, spitale, tabere de vară, locuri publice). 
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SANITAŢIA DURABILĂ ŞI MANAGEMENTUL APEI UZATE ÎN SUEDIA – O 
PRIVIRE DE ANSAMBLU 

 
Peter Ridderstolpe 

 
 
Dezvoltând sanitaţia şi managementul apei uzate în Suedia  
În periada timpurie a urbanizării, tradiţia rurală de a colecta şi folosi excreţiile umane în 
agricultură a fost dezvoltată şi bine organizată. Schimbarea dintre secolele 1800 şi 1900 a 
însemnat o schimbare de la reutilizare la depozitare şi în multe oraşe sistemele de scurgere au 
fost construite pentru a transporta apa de ploie şi apa uzată către cel mai apropiat receptor. Dupa 
cel de-al doilea Război Mondial epurarea a început să fie o practică obişnuită. Pe durata unei 
perioade scurte între 1970 şi 1985, instalaţiile de epurare au fost construite cu trepte de epurare 
primare, secundare şi terţiare pentru aproape toată populaţia din Suedia. Această mare 
expansiune a sistemului de epurare a fost posibilă datorită unei legislaţii care a permis 
municipalităţilor să forţeze proprietarii şi industriile să se racordeze la sistemul de canalizare şi 
să-i taxeze pentru folosirea serviciului, dar şi datorită alocărilor de bani guvernamentali 
suplimentari pentru construirea sistemului de conducte şi a instalaţiilor de epurare. 
 
La începutul anilor 1990 managementul nămolului a apărut ca o problemă în creştere, când 
nămolul nu a fost acceptat pentru reciclare în agricultură. Industria alimentară nu a vrut să 
cumpere nămol pentru fertilizarea recoltelor datorită nivelelor potenţial ridicate de metale grele, 
elemente organice toxice şi agenţi patogeni. Pe parcursul acestei perioade costurile ridicate şi 
energia necesară pentru îmbunătăţirea şi funcţionarea staţiei de epurare a apelor uzate a fost de 
asemenea o problemă. Ca o consecinţă un interes pentru tehnologiile alternative şi mult mai 
mult „adaptate ecologic” au fost dezvoltate5. 
 
Situaţia economică din ultima decadă (taxe cu interes scăzut, costuri relativ scăzute pentru 
energie şi substanţe chimice şi costuri de manoperă ridicate) a favorizat sistemele traditionale la 
scara mare şi reţelele liniare. Cu toate acestea, în 2006 noi ghiduri pentru sistemele de epurare a 
apei uzate la scară mică au fost publicate de către Agenţia de Protecţie a Mediului din Suedia. 
Structura cerinţelor ghidurilor de protecţie a sănătăţii, de protecţie a mediului şi reciclare a 
nutrienţilor trebuie îndeplinite de sistemele de epurare. Implementarea acestor noi ghiduri va 
conduce cu siguranţă la o gândire mult mai holistă în planificarea sistemelor de apa-canal. 
Limpede este faptul că creşterea costurilor pentru pompare şi întreţinerea sistemului de 
conducte a făcut ca gândirea decentralizată sa fie mult mai acceptabilă. Azi, municipalităţile, în 
special în zonele rurale au început să fie mult mai interesate de sistemele naturale. O alta 
tendinţă este de asemenea faptul că sectorul agricol este mult mai interesat să utilizeze şi să 
folosească fracţiile de apă uzată. Piaţa în creştere pentru produse bio-energetice poate explica 
asta dar de asemenea şi creşterea costurilor pentru fertilizanţii artificiali.  
 
Iazuri de stabilizare/decantare  
Epurarea apei uzate în iazuri a fost folosită  de câteva sute de ani în lume. În Suedia, sistemele 
cu iazuri au fost populare în decursul primei ere a epurării moderne a apei uzate, datorită 
costurilor scăzute, simplicităţii şi capacităţii de epurare a unor cantităţi mari de apă uzată. Azi 
sunt aproximativ 100 de iazuri de stabilizare în funcţiune în Suedia.  
 
 

                                                
5 Etnier C şi B Guterstam, 1991 
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Căsuţa4.1: Iazul de precipitare din Funäsdalen 

 
Funäsdalen este un resort turistic de schi din munţii din 
nordul Suediei. Numărul de locuitori variază de la 1000 
la 4000 locuitori. Încărcarea hidraulică este de 
aproximativ 400 m3/persoană dar debitele orare iau 
naştere pe durata ploii şi a topirii zăpezii. Instalaţia 
construită în 1987 este în proprietatea municipalităţii şi 
foloseşte var stins ca coagulant. Variaţiile de debit sunt 
pastrate constante într-un prim iaz de 2400 m2 de unde 
sunt pompate în iazri mai mici de precipitare urmate de 
cel puţin de un iaz de sedimentare de 2 800-m2. 
Deflectoarele de plastic sunt folosite adaugarea de var 
de 600 g/m3 creşte pH la aproximativ 12 păstrând 
concentraţia de fosfor de la evacuare în jur de 0.5 mg/l 
(influent 6.4 mg/l). Nămolul este îndepărtat din iazurile 
mici în fiecare an. Municipalitatea aprobă instalaţia 
deoarece este ieftină, uşor de întreţinut si eficientă. 

Proiectarea şi dimensionarea 
Când se planifică noi sisteme, volumele de 
decantare ar trebui împărţite în cateva iazuri 
înguste. O celulă suplimentară trebuie 
construită astfel încât un iaz să poată fi scos 
din funcţionare pe durata golirii şi 
îndepărtării nămolului. Planificarea pentru 
timpi de retenţie de 5 – 10 zile pentru 
decantare sunt recomandaţi. Particulele 
trebuie îndepărtate înainte de adăugarea 
coagulanţilor, preepurarea prin ecranare sau 
grătar fiind suficientă.  
 
Coagulanţii chimici, care pot fi varul sau 
sarea din aluminiu sau fier, floculează şi 
precipită particulele şi fosforul din apă. 
Coagulanţii pe bază de aluminiu sau fier 
sunt mult mai uşor de manevrat decât varul. 
Ei pot fi folosiţi ca lichide şi adaugaţi direct 
într-o conductă presurizata intrând pe la 
fundul iazului de stabilizare. Varul 
îndepărtează agenţii patogeni şi face 
nămolul viabil ca fertilizant. Problema este 
aceea că nămolul din var este greoi şi 
colmatează uşor conductele şi camerele 
subterane. Conductele, puţurile şi camerele 
subterane trebuie proiectate pornind de la 
asta şi construite pentru o întreţinere uşoară.  
 
Experimentări şi rezultate 
Iazurile de stabilizare au demonstrat a fi 
foarte tolerante pentru variaţii de debite şi oprirea periodică a adaugării de substanţe chimice. 
Performanţa de epurare este ridicată şi stabilă de-a lungul anului. Eficienţa de îndepărtare a 
CBO-ului este de aproximativ 70 – 80 % (producţia de microalge vara explică calculul destul de 
scăzut). Îndepărtarea fosforului variază cu cantitatea de coagulanţi adăugaţi, dar obişnuit este în 
jurul a 80 – 95 %. Îndepărtarea azotului este ridicată (50 – 75% volatilizarea amoniacului şi 
transformarea bacteriană a azotului în azot gazos).  
 
Când se foloseste var, îndepărtarea agenţilor patogeni este foarte ridicată datorită reactiei pH-
ului ridicat (pH de 10.5 – 12). Neajunsurile includ striparea amoniacului şi cantităţi mari de 
nămol produs. Pe de alta parte, nămolul produs din var este viabil ca ameliorator al solului, atât 
din cauza efectului pH-ului cât şi a conţinutului de fosfor disponibil plantei. Aluminiul şi fierul 
sunt mult mai convenabil de utilizat, dar mai puţin eficienţi pentru sanitaţie şi au ca rezultat un 
nămol mai putin potrivit pentru reciclare. 
 
Lecturi suplimentare: 
§ Hanaeus, J, 1991, Wastewater Treatment by Chemical Precipitation in ponds, Dr Th, Div. 

Sanitary Engineering, Luleå, Sweden. Summary available at: 
http://epubl.luth.se/avslutade/0348-8373/95/index-en.html 

§ Johansson, E, et al, Fällningsdamm och biodamm (Precipitation pond and algae pond), 
.English summary. http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2005-18.pdf 

http://epubl.luth.se/avslutade/0348-8373/95/index-en.html
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2005-18.pdf
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Căsuţa 4.2: Irigarea pădurii din Kågeröd 
 

Kågeröd este un oraş mic de 1500 oameni din sudul 
Suediei. Apa uzată este colectată şi epurată într-o staţie 
de epurare a pei uzate cu nămol activ urmată de o 
precipitare chimică. În 1994, un câmp mare de 13 
hectare de salcie Salix a fost amenajat. Trei ani mai 
târziu, irigaţia a început cu apă luată de la staţia de 
epurare după procesul cu nămol activ. Creşterea pădurii 
şi impactul asupra mediului a fost atent monitorizat. 
Încărcarea cu apă uzată de 6 mm/zi a condus la cea mai 
mare recoltă (10–13 tone MS/hs an). Încărcările de trei 
ori mai mari decât viteza de evapotranspiraţie (12 mm/zi) 
şi 175 kg N/ha nu au impact negativ asupra porducerii de 
biomasă şi nu s-a observat contaminarea apei 
subterane. Municipalitatea este mulţumită de sistem, si 
crede că producţia de lemn, reducerea costurilor pentru 
substanţele chimice şi managementul nămolului 
compensează costurile de irigare. 

Irigarea pădurii 
Irigarea cu apă uzată este o practică 
obisnuită peste tot în lume. În Europa, 
multe ferme de apă uzată s-au dezvoltat 
la mijlocul anilor 1900. În Suedia, 
fermele de apă uzată pentru irigare au 
întâlnit o renaştere în decursul anilor 
1990 şi câteva sisteme de irigare în 
padure sunt şi azi în funcţionare. 
Majoritatea dintre ele se găsesc în 
sudul Suediei, ca post-epurare pentru 
folosirea pe timp de vară.  
Irigarea salciei Salix s-a cercetat şi 
folosit cel mai mult. Copacii din livadă 
sunt în general mult mai adecvaţi decât 
coniferele, dar cercetări din partea de 
nord a Suediei totuşi demonstreză că 
irigarea moderată dublează sau 
triplează producţia de pini, facând 
astfel investiţia în sistemul de irigare 
economică. 
 
Plantaţiile în pădure sunt mai uşor de 
irigat decât paşunile deoarece sistemul 
de rădăcini extins al copacilor poate 
compensa pentru o distribuţie 
neuniformă a apei şi a nutrienţilor. 
Provocarea pentru susţinătorii 
protecţiei mediului si ingineri este de a 
proiecta si opera aceste sisteme fără a 
primejdui condiţiile de sanitaţie.  
 
Proiectare şi dimensionare 
Când se dimensionează, necesitatea de irigare ar trebui adaptată la nevoile plantei atât de apa 
cât şi de nutrienţi. Producţia anuală de biomasă atinge 10 – 12 tone de substanţă uscată/hectar în 
plantaţia cu salcie Salix irigată cu apă uzată, astfel 7 – 10 kg fosfor şi 40 – 70 kg azot/ hectar 
este extras din sistem anual prin recoltarea biomasei. Câmpuri mari ar trebui impărţite în 
parcele (fiecare celulă mare de 1 – 3 hectare) unde distribuţia este individual reglată. Valve 
magnetice automatizate controlate de către un program-maşină schimbă timpul de pompare şi 
de repaus între parcele. 
 
Sprinklere, irigarea prin picurare şi aplicarea inundării au fost utilizate cu succes. Aplicarea 
inundării este tolerantă pentru particulele din apă, în timp ce irigarea prin picurare solicită apa 
decantată. Pe de altă parte, irigarea prin picurare permite o distribuţie foarte exactă. În Suedia, 
perioada de irigare cuprinde maxim 7 luni/an. Pe durata perioadelor când irigarea nu este 
posibilă (datorită temperaturii scăzute sau căderilor mari de ploaie) apa trebuie înmagazinată 
sau epurată prin alte mijloace.  
 
Experimentări şi rezultate  
Irigarea pădurilor s-a găsit a fi o metoda ieftină şi eficientă pentru epurarea şi reutilizarea apei 
uzate şi a nutrienţilor din ea. Disponibilitatea terenului, solul adecvat şi condiţiile hidrologice 
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Căsuţa 4.3: Filtrul deschis cu nisip din Lagga 

Lagga este un sat mic din sud-estul Suediei. Toate cele 
50 de case sunt legate la sistemul de canalizare 
centralizat îmbunătaţit în 1998. Un filtru deschis cu nisip 
a fost ales înainte de o instalaţie de epurare tradiţională, 
deoarece sistemul natural a fost considerat mult mai 
fiabil şi la fel de eficient. După prepurarea într-o fosă 
septică, apa este pompată la patul filtrant şi distribuită 
prin conductele verticale. Sistemul a funcţionat fără 
probleme tehnice şi cu costuri de întreţinere mici. 
Personalul vizitează staţia odată pe săptămână. Nu sunt 
folosite substanţe chimice, consumul de electricitate este 
mic şi producţia de nămol este minimă. După epurare, 
nivelul de MS, CCO şi bacterii sunt sub limita 
reglementată. Un sistem cu iaz funcţionează ca post-
epurare din care apa se infiltrază sau evaopră. 

precum şi piaţa pentru biomasa recoltată sunt parametrii importanţi când se are în vedere 
tehnica. Metodele fezabile pentru epurare de-a lungul iernii sunt de exemplu iazurile cu 
precipitare chimică sau paturile filtrante deschise. Planificarea cu grijă, proiectarea şi 
funcţionarea sunt cerinţe cu scopul de a coordona riscurile sanitare.  
 
Lecturi suplimentare 
§ Carlander, A. Stenström T-A., Albihn, A., Hasselgren, K. (2002) Hygieniska aspekter 

vid avloppsbevattning av Salix (Sanitary aspects of wastewater irrigation of Salix) 
English summary,  http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2002-1.pdf 

§ BioPros, http://www.biopros.info/ Solutions for the safe application of wastewater and 
sludge for high efficient biomass production in Short-Rotation-Plantations 

§ Laqua Treatment: http://www.laqua.se/  
 
 
Sisteme de filtrare prin sol (verticale) 
Folosirea solului ca mediu de epurare 
pentru apa uzată este cea mai veche şi 
probabil cea mai comună metodă practicată 
din lume. Sistemele de filtrare prin sol 
folosesc solul ca reactor bio-geo-chimic, în 
care materiile în suspensie sunt filtrate şi 
adsorbite, substanţa organică este 
mineralizată şi fosforul este floculat şi 
precipitat în minerale. În Suedia, filtrele cu 
curgere verticală subterană au fost folosite 
ca metodă de epurare standard pentru case 
în ultimii 30 de ani. În jur de 400,000 de 
astfel de sisteme sunt în funcţionare. În 
sistemele de grup, paturile cu filtre de nisip 
deschise sunt obişnuite. 
 
Proiectare şi dimensionare  
Un filtru în sol trebuie proiectat şi 
dimensionat pentru a transforma toată 
substanţa organică prezentă în apă (CBO) în 
dioxid de carbon şi apă. Astfel nu se 
acumulează nămol în sol. Preepurarea este 
esenţială, şi în mod normal suspensiile sunt 
îndepărtate prin sedimentare şi flotaţie într-
o fosă septică. În sistemele mai mari, 
iazurile (care de asemenea servesc ca 
depozite tampon) sunt adesea folosite 
pentru preepurare. Cel mai important pentru o epurare eficientă este ca apei i se permite sa se 
infiltreze prin volumul de sol într-o curgere nesaturată. Apa ar trebui să curgă vertical prin porii 
fini în timp ce cei mari vor ţine aerul, asigurând oxigen pentru microorganismele heterotrofe 
(comostare). Solurile naturale pot fi folosite dacă proprietatea solului permite şi dacă există 
distanţă de gardă la apa subterană sau patul de pietriş. Dacă condiţiile naturale nu sunt adecvate, 
se va alege filtrul cu nisip. Particulele în mediul solului ar trebui să fie rotunde şi cu un 
diametru în jur de 1 mm. Mediul trebuie sa fie persistent. De exemplu particulele nu ar trebui sa 
erodeze. Fracţiunea terminală (particule mai mici de 0.1 mm) nu ar trebui să depăşească 
niciodată 10 %. 

http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2002-1.pdf
http://www.biopros.info/
http://www.laqua.se/
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Majoritatea filtrelor prin sol în Suedia se bazează pe gravitaţie. În sistemele mai mari, o pompă 
este folosită pentru distribuţia apei. Filtrele cu nisip sunt construite cu strat drenant la fund. 
Paturile mari ar trebui împărţite în parcele mici în care apa să poată fi aplicată individual. Un 
nou concept din Norvegia foloseşte duze pentru distribuţia apei, care permit o distribuţie 
uniformă a apei chiar şi într-un mediu filtrant stratificat. Utilizând tehnica pulverizării şi mediul 
filtrant grosier stratificat, încărcări de aproape pana la 10 ori mai mari de apă uzată pot fi 
acceptate comparativ cu ceea ce era posibil pentru infiltrările convenţionale şi sistemele cu filtre 
de nisip, vezi tabelul 4.3.  
 
Tablul 4.3. Filtrele prin sol sunt dimensionate din încărcarea cu CBO şi apă. Urmatoarele figuri 
pot fi folosite ca o regulă empirica când se dimensionează sistemele de filtrare verticală. 
(Încărcările hidraulice ar trebui calculate din debitului mediu zilnic estimat pe parcursul a 
maximum o săptămâna . Figurile sunt relevante pentru efluenţi obişnuiţi din fosele septice cu 
nivelul CBO-ului în jur de 200 – 350 mg/l). 
Infiltrarea în sol natural: 30-40 mm/zi, 
Pat filtrant acoperit cu nisip (folosind gravitaţia)  50-60 mm/ zi 
Pat filtrant acoperit cu nisip (folosind pompa)  60-80mm/ zi 
Pat filtrant descoperit cu nisip 80-120 mm/ zi 
Pulverizare Norvegiană (folosind 2-6 mm leca ca 
mediu)  

250-500 mm/ zi 

 
Experimentări şi rezultate 
Filtrele verticale prin sol sunt robuste cu o capacitate de epurare ridicată şi stabilă. Îndepărtarea 
bacteriilor şi virusurilor este mai bună şi mai fiabilă decât în instalaţiile de epurare. Filtrele 
verticale prin sol oferă recilcarea limitată a nutrienţilor dacă se folosesc singure, dar combinate 
cu de ex. sistemele cu separare uscată a urinei, precipitarea directă a fosforului sau irigarea vara 
oferă opţiuni excelente pentru sanitaţia durabilă. 
 
Performanţa de epurare este în general de 90 – 99 % pentru MS şi CBO, 30 – 60 % pentru P 
(când se foloseşte nisip silicat din depozitele aluvionare, deoarece conţinutul solului în aluminiu 
şi fier are un impact mare asupra îndepărtării P) şi 30 % pentru N total (70 % nitrificare). 
Îndepărtarea agenţilor patogeni este mai mare de 99 %.  
 
Lecturi suplimentare 
§ USEPA, 2006 (1980) Onsite Wastewater Treatment Systems Manual, 

http://www.epa.gov/ord/NRMRL/Pubs/625R00008/625R00008.htm 
§ Ridderstolpe, P (2004) Introduction to Greywater Treatment, Ecosanres, 

http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR4web.pdf 
 
Separarea pe cale uscată a urinei 
Sanitaţia pe baza latrinelor cu sau fară separarea uscată a urinei nu are o tradiţie mare. Azi 
sistemele de separare la sursa au întâlnit o renaştere, nu doar deoarece sistemele au demonstrat a 
fi uşor de permis şi de administrat, dar şi deoarece au potenţialul de a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii publice, protecţia mediului şi recilare. În Suedia, dezvoltarea şi cercetarea 
sistemelor cu colectarea uscată a urinei a fost intensivă la începutul anilor 1990. Azi, separarea 
pe cale uscată a urinei este folosită atât în combinare cu colectarea uscată a fecalelor şi în 
sistemele de transport a apei. Câteva toalete (de asemenea din prţelan) sunt disponibile pe piaţă. 
Multe cunoştinte s-au obţinut la proiectare, întreţinere şi managementul sigur al fecalelor şi 
urinei în agricultură. Aproximativ 135,000 de sisteme cu colectarea uscată a urinei sunt în 
funcţionare, majoritatea fiind sisteme uscate. 
 

http://www.epa.gov/ord/NRMRL/Pubs/625R00008/625R00008.htm
http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR4web.pdf


 69

Căsuţa 4.4: Separarea pe cale uscată a urinei la 
popasul din Ångersjön 
 

Un sistem de sanitaţie cu pisoare cu separare pe cale 
uscată si toalete cu spălare dublă au fost construite în 
2003 pentru un popas cu toaletă publică, un restaurant si 
un magazin pe drumul european E4. multe sute de oameni 
pe zi folosesc facilitatea pe durata verii în timp ce foarte 
puţine persoane vizitează în timpul iernii. Urina este 
colectata într-un bazin şi apoi folosită ca fertilizator de către 
fermierii locali. Apa uzată este preepurată într-o fosă 
septică şi pompată la un filtru cu sol construit  în care apa 
este distribuită prin duze de pulverizare. Fosforul este apoi 
absorbit în filtrele orizontale cu mediu îmbogăţit cu calciu. 
Monitorizarea a arătat că separarea uscată a urinei 
contribuie la îndepărtarea a 40% din P şi N. In general 
capacitatea de epurare este de 97% îndepărtare CCOşi 
90% and 65% reducere P şi N. Bacteriile sunt reduse cu 
până la 99.99%. Performanţa este stabila independent de 
tempertatură şi variaţiile mari de debit. Funcţionarea este 
simplă cu costuri de întreţinere scăzute. Nămolul şi urina 
sunt îndepărtate prin vidanjare de 2-3 ori/an.  

 Proiectare şi dimensionare 
Volumele de stocare sunt de obicei 
dimensionate pentru un an in cazl 
urinei şi 3 – 4 luni pentru fecale. O 
persoană în mod normar excretă 
aproape 1000 gr. urină şi 150 gr. fecale 
pe zi. Este esenţial ca urina să fie ţinută 
etanş de aer tot traseul de la colectare la 
distribuirea pe câmp. Materia fecală 
este colectată într-un compartiment 
etanş, permiţându-i aerului să fie 
aspirat afară din toaletă, la conducta de 
ventilţie ce intră deasupra acoperişului. 
Apa uzată produsă în toaletele cu 
sisteme de colectare uscată (apa gri) 
este aproape fară fecale. Astfel prezintă 
un risc minor pentru mediu şi sanatatea 
publică. Încă trebuie epurată pentru 
îndepărtarea suspensiilor şi substanţei 
organice înainte de a fi reintrodusă în 
natură. Toaleta cu sistem de colectare 
uscată reduce semnificativ cantitatea de 
apă uzată, costul de epurare fiind redus.   
  
Experimentări şi rezultate  
Sistemele cu toaleta cu separare uscată 
a urinei au demonstrat a fi confortabile, 
igienice şi soluţii prietenoase mediului 
cu cu potenţial de reciclare ridicat de 
nutrienţi şi a apei. Comparativ cu alte 
sisteme cu performanţe similare, 
sistemele cu toaleta cu separare uscată 
a urinei sunt cele mai eficiente din 
punct de vedere al costurilor. Separarea 
uscată a urinei poate de asemenea să fie 
aplicată la sistemele de transport a apei 
cu beneficii semnificative pentru mediu şi câteodată asupra costurilor. 
 
Lecturi suplimentare 
§ Kvarnström, E et al. (2006) Urine Diversion: One Step Towards Sustainable Sanitation. 
§ http://www.ecosanres.org/pdf_files/Urine_Diversion_2006-1.pdf 
 

http://www.ecosanres.org/pdf_files/Urine_Diversion_2006-1.pdf


 70

SANITAŢIA ECOLOGICĂ ÎN GERMANIA – SISTEME DE SEPARARE LA 
SURSĂ 

 
 

Ralf Otterpohl and Marika Palmér Rivera 
 
 
Introducere 
În Germania, peste 95 % din populaţie este racordată la sistemele centralizate de canalizare. De 
aceea, dezvoltarea soluţiilor de sanitaţie durabilă s-au focalizat în zonele urbane. Înainte, 
sistemele de sanitaţie cu separarea la sursă în Germania constau din toaletele tradiţionale cu 
separarea uscată. Câteva probleme cu toaletele cu camere mari de compostare (fără separarea pe 
cale uscată a urinei) instalate în case cu mai multe etaje, incluzând transferul zgomotului din 
conductele toaletei şi problemele cu reutilizarea levigatului rezultat din compostare, au facut 
aceste sisteme nepopulare. Universitatea de Tehnologii din Hamburg (TUHH) şi Berger 
Biotechnik, Hamburg, schimbă acum câteva din acestea în toalete cu separare pe cale uscată a 
urinei cu vermicompostare (necesită controlul umidităţii). Cerinţa pentru spaţiu este cu mult 
mai mică şi urina este cu mult mai usor de reutilizat decât levigatul cu poluanţi de la toaletele cu 
vechea compostare. 
 
Dezvoltarea mai multor sisteme cu tehnologie avansată de separare la sursă a demarat la 
începutul anilor 1990. Scopul a fost de a dezvolta sisteme cu circularea nutrienţilor, producrea 
de energie şi reducerea poluării. Sistemele cu separarea apei negre au fost dezvoltate deoarece 
sunt mult mai uşor de adaptat la aşezările urbane. Azi, sistemele cu separare la sursă generează 
un mare interes în comunitatea cercetătorilor, dar nu sunt încă suficient de bine cunoscute de 
către public. 
 
Sistemele de separare a apei negre – prelucrarea separată a deşeurilor de la toaletă şi a 
apei gri  
Punctul iniţial al sistmelor de separare a apei negre este diferenţa majoră a concentraţiilor dintre 
apa neagră şi apa gri. Apa neagră, dacă se colectează cu o diluţie mică, are o concentraţie 
ridicată de agenţi patogeni precum şi de nutrienţi, dar volumul produs este foarte mic. Apa gri 
are o concentraţie scăzuta de agenţi patogeni precum şi de nutrienţi, dar se produce în volume 
mari (vezi figura 4.12). Dacă nu se amestecă cele două fracţii, tratarea şi reciclarea nutrienţilor 
poate fi mult mai eficientă. Câteva tipuri diferite de sisteme pentru apa neagră sunt dezvoltate în 
Germania. Mai jos, este descris conceptul de biogaz vacuumat şi conceptul unui circuit complet 
apă neagră/ apă gri.  
Conceptul de biogaz vacuumat a fost dezvoltat de către compania germană Otterwasser şi 
pentru prima dată publicat de Ralf Otterpohl în 1993. Apa neagră este colectată de către un 
sistem vacuum şi transportată la un digestor care produce biogaz şi îngrăşământ lichid. Apa gri 
este epurată separat. Pentru ca sistemul să fie eficient din punct de vedere al costurilor necesită 
o marime minima de jur împrejurul câtorva sute de oameni. Conceptul funcţionează bine acolo 
unde oamenii locuiesc la distanţe mici unii de alţii, în clădiri cu mai multe etaje. După prima 
instalare din Flintenbreite (descrisă în căsuţa 4.5), tehnologia este acum bine dezvoltată şi 
sisteme similare cu funcţii suplimentare sunt în dezvoltare de ex., în Olanda, Hamburg şi 
Shanghai, China. Pană acum experimentările sunt bune şi gradul de acceptare printre utilizatori 
este mare. Centrul din Berlin pentru Competenţa Apei din Berlin (BWB / apa VEOLIA), a 
realizat o cercetare de implementare la scară mare a sistemului cu vacuum cu separarea pe cale 
uscată a urinei într-o clădire de birouri şi câteva apartamente. În acelaşi proiect o dezvoltare 
viitoare a conceptului Lambertsmuehle (vezi mai jos) a fost realizată. KfW, marea bancă de 
dezvoltare Germana, a instalat o toaletă cu sistem vacuum într-o clădire mare de birouri. 
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Figura 4.12. Volumele şi concetraţia de nutrienţi ai apei negre şi apei gri dintr-un sistem cu 
biogaz vacuumat din zona Flintenbreite, Germany. 
 
 
Circuitul pentru apa uzată transportată de la toaletă la apa de spălare a toaletei (circuitul apei 
negre sau conceptul toaleta - in bucla ) a fost inventat şi patentat de către Ulrich Braun, 
Hamburg. Acest sistem face apa toaletelor independentă de alimentarea cu apă proaspată şi 
produce un lichid tratat cu debit şi concentraţie ca şi urina.  
 
Pentru o nouă construcţie şi o reconstrucţie completă, sistemul paote fi semnificativ mai ieftin 
decât cele convenţionale şi reduce cererea de apă proaspată la 10 liti pe persoană şi zi. Prima 
instalare la nivel mondial a circuitului apei negre a fost facută la Universitatea de Tehnologie de 
la Hamburg în 2005 cu o capacitate proiectată pentru apoximativ 20 de persoane. Prima 
instalaţie comercială va fi pusă în oraşul Ahlen, Germany (descrisă în căsuţa 4.6 de mai jos). 
Proiecte cu curcuitul apei negre în zonele secetoase din Estul Mijlociu sunt planificate. 
 
O altă versiune a circuitului, care nu a fost încă construit, este circuitul apei brune, în care 
separarea pe cale uscată a urinei este adaugată sistemului. Dezavantajul acestui sistem este 
necesitatea unei retele suplimentare de conducte. Unul din avantaje este acela că un digestor 
mic pentru epurarea apei brune (fecale, hârtie igienică şi apa de spălare) poate fi folosit în 
comaparţie cu epurarea apei negre. 
 
Posibilităţile de aplicare în ţările CEE a sistemelor cu apă neagră descrise aici depinde de 
context. Sunt sisteme cu tehnologie avansata, care sunt fezabile unde există destui bani şi 
calificare tehnică. În zonele rurale şi pentru aşezările mici, sistemele cu separarea uscată a 
urinei sunt preferate. 
 
Separarea pe cale uscată a urinei cu canalizarea apei de spălare  
Separarea pe cale uscată a urinei a fost redescoperită în Suedia în jurul anilor 1990 şi 
dezvoltarea sistemelor de separare pe cale uscată a urinei în Germania se bazează pe 
experienţele suedezilor. În 1996, compania germană Otterwasser a adăugat epurarea apei brune 
la conceptul de separare pe cale uscată a urinei într-o unitate de separare bicompartimentată 
(sistemul ‘Rottebehälter’). Acest concept a fost aplicat la uzina Lambertsmühle descrisă mai 
jos. 
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Un sistem similar cu cel de la Lambertsmuehle de asemenea proiectat de Otterwasser este 
instalat pentru 100 de apartamente şi o şcoală din Linz, Austria pentru marea unitate LINZ AG, 
ca unitate demonstrativă şi de cercetare. Tehnologia Huber, o companie mare pentru instalaţiile 
de epurare a apei uzate pentru piaţa internatională, a instalat un sistem similar în noua sa clădire 
de birouri pentru 200 de angajaţi. CTG (Cooperarea Tehnică din Germania) de asemenea a 
utilat noua sa clădire de birouri cu toalete cu separarea pe cale uscată a urinei. Sistemele cu 
separarea pe cale uscată a urinei folosite în Lambertsmühle sunt ieftine şi uşor de întreţinut, şi 
astfel fezabile pentru satele mici şi casele individuale din ţările CEE. Este un compromis ideal  
în care oamenii nu acceptă sistemele cu separare uscată dar care are multe avantaje. 
Dezavantajul il prezinta filtratul format în camerele de compostare care trebuie să fie preepurat 
suplimentar. 
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Căsuţa 4.5: Conceptul biogazului vacuumat în pactică – cazul din Flintenbreite  
Zona rezidentială Flintenbreite din orasul Lübeck a fost construită în anul 2000 pentru o poplaţie 
finală de 250 oameni. Sistematizatorii oraşului au vrut un sistem ecologic, şi alternativa a fost 
toaletele cu compostare, care era de aşteptat să nu fie acceptată de către locatari. 
 
De aceea, un sistem cu vacuum şi producerea de biogaz pentru apa neagră a fost dezvoltat ca proiect 
pilot. Sistemul a fost planificat şi proiectat de către compania Otterwasser pentru o firmă de contrucţie 
locală care a dezvoltat zona în cooperare cu consiliul orasului Lübeck. Compania privată este 
responsabilă pentru funcţionarea tuturor sistemelor tehnice, incluzând generarea şi distribuirea căldurii 
şi energiei. 
 
În Flintenbreite, un sistem vacuum cu toalete cu vacuum cu o cantitate extrem de mică de apă de 
spălare (0.7 l/spălare) (figura 4.13) şi canalizări cu vacuum (diametru de la 40 la 50 mm) au fost 
instalate pentru a colecta apa neagră. O staţie de pompare pentru evacuare şi controlul pneumatic al 
valvelor este necesară pentru sistemul cu apă neagră, care poate ridica apa până la  o înălţime de 4.5 
metri. 
 
Apa neagră colectată este apoi amestecată cu deşeuri organice mărunţite de la locatari, igienizată şi 
epurată într-un digestor situat în clădire. După depozitare, nămolul fermentat anaerob este folosit în 
agricultură. Biogazul produs este folosit în clădire pentru generarea combinată a căldurii şi energiei în 
combinare cu gaz natural. Apa gri este epurată în zone umede construite (vezi figura 4.13).  
 

 
Figura 4.13. Debite de apă diferite şi sisteme de epurare la Flintenbreite, Lübeck.  
 
Deoarece instalarea a fost un proiect pilot, detaliile tehnice au fost îmbunătăţite de-a lungul anilor de 
când sistemul a fost prima dată construit. Utilizatorii sunt acum destul de încântaţi de sistem cu 
excepţia unei singure familii unde câteva probleme mai grave cu toaletele au avut loc. Experimentările 
din funcţionare au arătat că sistemul este complex din punct de vedere tehnic şi în nevoie de întreţineri 
regulate. Curăţarea are loc în conductele cu vacuum  şi acidul ar trebui aplicat la fiecare 5 ani (în 
funcţie de duritatea apei). Este de asemenea important de explicat funcţionarea sistemului 
utilizatorilor pentru a evita oprirea conductelor cu vacuum. Tehnologia vacuum a fost ulterior 
dezvoltată şi furnizată de Roediger Vakuum şi Haustechnik, Hanau, Germany. 
 
Costurile totale (de investiţie şi funcţionare) pentru sistemul din Flintenbreite este în acelaşi interval 
ca şi sanitaţia convenţională. Banii s-au economisit prin faptul că nu a fost nevoie de construirea unui 
nou sistem de canalizare pentru apa folosită la spălarea toaletelor şi prin coordonarea construcţiei 
tuturor conductelor şi cablurilor de distribuţie, conductelor de alimentare cu apă cu a cablurilor de 
telefon şi TV şi printr-un simplu sistem de infiltrare a apei de ploaie.  
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Căsuţa 4.6: Conceptul circuitului apei negre în practică - cazul Zeche Westfalen  
Prima instalaţie comercială a sistemului cu circuitul apei negre este în construcţie într-o 
clădire mare multifuncţională (Zeche Westfalen) din Ahlen, Germany. Conservarea apei, 
nutrienţilor şi a energiei a fost unul din motivele pentru alegerea sistemului de sanitaţie, 
care a fost realizat în cooperare cu sistematizatorii oraşului. Sistemul a fost proiectat pentru 
200 de utilizatori pe zi. 
 
În sistem, apa uzată de la toaletă nu este risipită dar epurată pentru reutilizare ca apă de 
spălare pentru toalete şi produce un îngrasamant lichid tratat în totalitate prin concentraţia 
urinei. Tratarea constă dintr-un bioreactor cu membrana (BRM) şi ozonizarea incluzând 
nitrificarea, care asigură o calitate bună a apei (vezi figura 4.14). Materia fecală este 
cotratată cu bio-deşeu într-un digestor anaerob. Apa gri este epurată separat într-un 
bioreactor cu membrană înaintea infiltrării în acviferul local.  
 

 
Figura 4.14. Schiţa sistemului cu circuitul apei negre.  
 
Circuitul apei negre este fezabil în construcţiile noi, unde nu există sistem de canalizare a 
apei uzate. Toaletele convenţionale pot fi folosite. Sistemul functionează, dar este prea 
devreme pentru a se trage orice concluzii. Sistemul este complex din punct de vedere 
tehnic, lucru ce trebuie avut în vedere când se organizează şi se finanţează funcţionarea şi 
întreţinerea. Poate fi foarte economic în noile construcţii cu peste 250 oameni şi hoteluri de 
această dimensiune. Spitalele pot implementa circuitul apei negre pentru sanitaţia apei uzate 
de la toalete şi pentru tratarea reziduurilor farmaceutice. Emisii în canalizarea orăşenească 
sunt un factor de risc pentru igienă care ar trebui evitat. În zonele cu alimentarea 
satisfăcătoare cu apă va fi doar o epurare a apei gri şi reutilizarea/ infiltrarea dar nu 
recilarea apei de la robinet. 
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Read more 
www.otterwasser.de    www.ecosan.org 
www.tuhh.de/aww    www.intaqua.com 
www.lambertsmuehle-burscheid.de   www.gtz.de/ecosan 

Căsuţa 4.7: Separarea pe cale uscată a urinei şi conceptul de epurare al apei brune în practică –
cazul de la Lambertsmühle 
În anul 2000, moara antică de apa de la Lambertsmühle a fost reconstruită ca muzeu. În acelaşi timp, 
sistemul de transport al apei uzate a fost reconstruit. Anterior, toată apa uzată era colectată într-un 
bazin de colectare. Acum, cu noul sistem de separare la sursă, muzeul prezintă conceptul „de la pâine 
la cereale” în adaugare la „de la cereale la pâine”. 
 
Noul sistem de transport al apei uzate se bazează pe toaletele cu separarea pe cale uscată a urinei, 
unde fecalele şi hârtia igienică sunt spălate cu o cantitate mică de apă. Urina este colectată într-un 
bazin de stocare înainte de a fi folosită în agricultură (figura 4.15). Apa brună este filtrată şi 
precompostată într-o unitate bicompartimentată. Dupa precompostare, materia vâscoasă obţinută este 
amestecată cu gunoi organic de la bucătărie şi iarba tunsă şi amestecul obţinut compostat într-o 
instalaţie de compostare din grădină. Filtratul unităţii de separare este co-epurat cu apa brună într-un 
filtru cu pat de stuf.  

 
Figura 4.15. Bazinul cu urină şi zona umedă construită pentru epurarea apei gri şi a levigatului din 
instalţia de separare din Lambertsmühle.  
 
Un program de cercetare ce a avut loc între 2001 – 2003 a evaluat sistemul de transport a apei uzate 
de la Lambertsmühle. Rezultatele sunt în general pozitive şi prezintă multe beneficii ale sistemelor de 
separare la sursă. Urina se poate comporta ca un bun îngrăşământ şi după stocarea în condiţii acide, 
agenţii patogeni sunt distruşi şi urina este din punct de vedere igienic inofensivă. Îndepărtarea 
suspensiilor în instalţia de separare este foarte eficientă, dar efectul compostării este neglijabil. 
Experimentările de asemenea au arătat ca nu orice toaletă cu separare poate fi recomandată, în special 
pentru copii. Poluanţii organici persistenţi prezenţi în urină trebuie sa fie investigaţi în viitor. Se 
planuieşte să se îmbunătăţească compostarea prin adaugarea viermilor în sezonul calduros în timp ce 
camerele sunt încălzite până la temperaturi de peste 20 0C cu un sistem simplu tip solar (ţeavă neagră 
cu pompă solară). 

 

http://www.otterwasser.de
http://www.tuhh.de/aww
http://www.lambertsmuehle-burscheid.de
http://www.gtz.de/ecosan
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Capitolul 5 
 

 
 
 

 
 

Legislaţia privitoare la Sanitaţia Durabilă in UE  
 
 

Jonas Christensen  
 
INTRODUCERE 
 
Legea mediului in UE se bazează pe principiul global al dezvoltării  durabile. Acest principiu 
este evidenţiat în tratatul de la Roma, şi a fost elaborat in cel de al şaselea program de acţiune  
privind mediul şi mai apoi şi în strategia UE de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea durabilă 
include întrebările clasice privitoarea la mediu, cum sunt poluarea şi protecţia sănătăţii, precum 
şi chestiunile legate de managementul resurselor. Protecţia sănătăţii, protecţia privitoare la  
impiedicarea degradării mediului si reciclarea sunt de asemenea trei funcţii principalele ale 
sistemului de sanitaţie (vezi capitolul 3). 
 
Deşi sunt uşor de găsit acte legislative secundare in UE urmărind reducerea poluării, cum ar fi 
eutrofizarea si riscurile asupra sănătaţii, legislaţia cu privire la folosirea resurselor naturale, in 
domeniul reziduurilor din canalizari şi a altor fracţiuni reziduale, acestea sunt mult mai 
contradictorii si dificil de interpretat. Legea comunitară nu împiedică statele membre sa 
implementeze legislaţia care permite sau constrânge sistemele de colectare si/sau canalizare 
care pot (ar trebui) să impuna separarea urinei şi/sau a excrementelor. Pe de alta parte, legislaţia 
UE poate face dificilă găsirea unor întrebuinţări pentru aceste fracţiuni ale dejectilor umane. 
Încă se discută dacă urina sau excrementele separate la sursă, ar trebui să fie incluse în termenul 
de „reziduuri de canalizare”. 
 
Acest capitol oferă o privire generală asupra legislaţiei privind mediul in UE şi a legislaţiei UE 
cu privire la sanitaţia durabilă. După caz, descrierea este simplificată şi în unele cazuri 
generalizată. 
 
SURSE ALE LEGILOR DIN  UE  
 
Comunitatea Europeana se bazează pe propriu sistem legal. Indată ce statele membre au semnat 
tratatul lor de Aderare sau (de la primul început) Tratatul de la Roma, acestea au transferat 
anumite părti ale puterii legislative de la nivelul parlamentului naţional la instituţiile UE.  De 
exemplu Statele membre au transferat de asemenea legislaţiei UE modul de implementare a 
directivelor într-un mod corespunzător. Aceast lucru este stipulat  în Articolul 10 al Tratatului : 
“Statele Membre vor lua toate măsurile corespunzatoare, fie generale sau speciale, pentru a 
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asigura îndeplinirea obligaţiilor care reies din acest Tratat sau care rezultă din actiunile luate 
de instituţiile Comunităţii. Ele vor facilita îndeplinirea acestor sarcini ale Comunităţii.” 
 
Sunt posibil de stabilit următoarele patru surse majore ale legilor Comunităţii: 

1) Actele statelor membre (aşa numita lege primară). 
2) Actele Comunitare (aşa numita lege secundară). 
3) Principiile generale ale legii Comunitare. 
4) Convenţiile internaţionale între Comunitate si părţile terţe.  

 
Legea primară este alcatuită din tratatul de la Roma şi alte tratate constitutive, şi legea 
secundară care este alcatuită din Regulamente, Directive, Decizii, Recomandări si Opinii. 
Principiile generale ale Legii Comunitare sunt principiile adoptate de către Curtea Europeană. 
Cele mai importante acte ale legii secundare pot fi descrise după cum urmează: 
 
a) Regulamente: 

- cea mai puternică formă de legislaţie, 
- nu există posibilităţi pentru statele membre de a schimba regulamentele in procesul de 

implementare la nivel naţional, 
- acestea sunt aplicabile direct statelor membre şi cetăţenilor acestora, 
- vor fi parte din legislaţia naţională fără nici o alta regula de implementare (procedură) 

de către statele membre. 
 
b) Directivele: 

- stabilirea generală a obiectivelor Comunitare ce vor fi adaptate de către statele 
membre, 

- trebuie să fie implementate în legislaţia natională in vederea aplicarii acţiunilor 
naţionale legale ale Statului Membru. 

 
c) Decizii: 

- reglementeaza mai degrabă o activitate de management a statului decât legislaţia, 
- în vigoare şi obligatorie doar pentru adresant, si deacea nu are nici o constrângere 

generală sau in aplicare. 
 
Legislaţia Comunitară are prioritate faţă de legislaţia naţională elaborată fie înainte sau după 
legislaţia Comunitară. Datorită efectului direct al Reglementărilor Comunitare şi a unor 
Directive, se poate face referire directă la acestea in tribunalele - curţile naţionale ale statelor 
membre. În concordanţă cu principiul supremaţiei, drepturile determinate prin legislatia 
Comunitară trebuie impuse chiar dacă sunt în contradicţie cu legislaţia naţională. Chiar dacă 
statele membre au acceptat acestă prioritate iniţial, datorită cerinţelor constituţionale speciale 
ale acestora,  statele dezbat acestă problemă prioritară din ce in ce mai mult in ultimul timp.  
 
DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN LEGEA UE 
 
Dintr-o perspectivă globală, dezvoltarea legii mediului în UE poate fi împărţită în trei 
„generaţii”. Prima generaţie a legislaţiei de mediu se concentrează doar asupra protecţiei 
sănătăţii. Scopul principal a acesteia a fost de a preveni răspândirea bolilor in spatiul comunitar. 
În decursul celei de-a doua a generaţii, la legislaţia precedenta s-a adaugat si articole care au ca 
scop protecţia mediului. Cea de-a treia generaţie si (până acum) ultima generaţie de legislaţie de 
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Căsuţa 5.1: Tratatul de la Roma 
 
Aticolul 2 
”Comunitatea va avea ca sarcină proprie a sa, stabilirea unei piete 
comune si a unei uniuni economice şi monetare iar prin 
implementarea politicilor comune sau a activităţilor la care s-a făcut 
referire în Articolele 3 şi 4, promovarea în interiorul Comunităţii a 
activităţilor economice armonioase, echilibrate şi de dezvoltare 
durabilă la un nivel ridicat de angajare şi de protecţie socială, cu 
asigurarea egalitatii între femei şi bărbaţi, creşterea durabilă făcâdu-
se fără cresterea inflaţiei, cu un grad înalt de competitivitate şi 
convergenţă de performanţă economică, cu un nivel înalt de 
protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului, cu creşterea 
standardelor de viaţă şi asigurând coeziunea socială şi solidaritatea 
între Statele Membre.” 
 
Articolul 6 
„Cerinţele de protecţie a mediului trebuie integrate in definirea şi 
implementarea politicilor Comunităţii şi în conformitate cu activităţile 
menţionate în Articolul 3, în special cu privire la promovarea 
dezvoltării durabile.” 
 
Articolul 174  
1. Politicile Comunităţii asupra mediului trebuie să contribuie la 

realizarea următoarelor obiective: 
− conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, 

conducând la protejarea sănătatii umane. 
− utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale, 
− promovarea măsurilor la nivel internaţional pentru 

rezolvarea problemelor la nivel mondial sau nivel regional. 
2. Politica Comunitară de mediu trebuie sa conduca la un nivel înalt 
de protecţie ţinând cont de marea diversitate de situaţii din diferitele 
regiuni ale Comunităţii. Aceasta se va baza pe principiul precauţiei 
şi pe principiile prin care acţiunile preventive trebuie sa prevaleze, in 
sensul ca deteriorarea mediului trebuie tratata ca o prioritate trebuie 
să fie rectificată la sursă şi in acest fel poluatorul să plătescă. În 
acest context, măsurile de armonizare răspuzătoare de cerinţele de 
protecţie a mediului vor include, când este necesar, o clauza de 
apărare care sa permită Statelor Membre să ia măsuri provizorii, din 
motive de mediu neeconomice, dar care vor fi subiect a unei 
proceduri Comunitare de verificare.  
3. În pregătirea politicii sale de mediu, Comunitatea va ţine cont de: 

-- disponibilitatea datelor tehnice şi stiinţifice, 
— condiţiile de mediu în diferite regiuni ale Comunităţii. 

 

mediu tinde în paralel şi să 
salveze, şi şi să reutilizeze 
resursele naturale. A treia 
„generaţie” in plus,  reflectă 
cele trei funcţii primare ale 
sistemelor de sanitaţie1. 
 
 
In prezent, legislaţia de mediu 
UE se bazează pe 
recunoasterea  internaţională a 
scopului global al Dezvoltării 
Durabile2, un scop ce conţine 
toate cele trei generaţii 
descrise mai sus. Importanţa 
Dezvoltării Durabile este deja 
evidenţiată în Articolul 2 şi 
174 din tratatul de la Roma, ca 
şi în principiul integrării 
(Articolul 6)  care impune că 
implicatile asupra mediului (pe 
baza principiului de dezvoltare 
durabilă), sa  fi tratate în toate 
tipurile de decizii. 
 
 
Articolul 174 oferă cadrul 
pentru Comunitate cu privire 
la: „cum şi când” se va 
introduce o legislaţie de mediu 
comună si în acelasi timp este 
un instrument pentru 
interpretarea legislaţiei 
Comunitare existente 
(reglementări şi Directive UE,  
ca si pentru legea naţională, 
responsabila de implementarea 
legii UE). În prima parte a 
Articolului 174 sunt 
fundamentate obiectivele cu 
privire la politica comunitară 
de mediu. Aceasta trebuie citită împreună cu Articolul 2. În cea de-a doua parte a Articolului 
174 sunt fundamentate principiile importante de mediu ale UE.  
 
 
Principiile menţionate în cea de-a doua parte a Articolului 174 sunt:  

                                                
1 Cele trei funcţii primare ale sistemelor de sanitaţie sunt explicate şi discutate în capitolul 3. 
2 Termenul de Dezvoltare Durabilă a fost elaborat în publicatia “Viitorul Nostru Comun”- 1987 (aşa 
numitul Raport Brundtland). Vezi de asemenea capitolul 3 pentru o definiţie a dezvoltării durabile. 
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§ Principiul nivelului de protecţie ridicat este unul dintre cele mai importante principii 
ale politicii europene de mediu. Acesta stipuleaza că politica UE de mediu trebuie sa  
tindă către un nivel înalt de protectie având în vedere marea diversitate a situaţiilor in 
diferitele  regiuni ale CE. 

§ Principiul Precauţiei arată  că, dacă există o suspiciune serioasă privitoare la o 
anumită activitate ca ar putea provoca daune mediului, este mai bine să se actioneze 
mai degrabă, înainte de a fi prea târziu, decât să se aştepte dovezi ştiinţifice care să 
arate că acţiunea este inofensivă pentru mediu. 

§ Principiul Acţiunilor Preventive  permite ca  acţiunile să fie luate pentru a proteja 
mediul sau sănătatea umană incă din stadiul iniaţial în loc să se aştepte până mai tarziu. 

§ Principiul Poluatorul Plăteşte stipuleaza că aceia care poluează trebuie să plătească 
pentru măsurile de remediere. 

§ Principiul că afectarea mediului trebuie, ca prioritate, să fie rectificată la sursă si care 
înseamnă că afectarea mediului este de dorit să fie prevenită prin folosirea tehnologiei 
de ultimă generaţie. 

§ Clauza de Securitate asigură ca o directivă sau regulament să includă şi o clauză de 
siguranţă care să permită Statelor Membre să ia măsuri care să asigure protejarea 
mediul în caz de urgenţă. 

 
Din 1973, UE (CE) a produs şase programme de acţiune pentru mediu, care conţineau planurile 
prioritare pentru următori ani. Al şaselea program de acţiune pentru mediu3 (pentru perioada 
2001 – 2010) asigură o componentă de mediu in cadrul Strategiei Comunităţii privitoare la  
Dezvoltarea Durabilă, punând planurile UE de mediu într-o perspectivă vastă, si care sunt 
considerate  impreuna cu condiţiile economice şi sociale. Programul de acţiune are prevederi 
obligatorii. În program, Agenţia Europeană de Mediu este citată, arătand că colectarea apei 
uzate şi tratarea acesteia  a contribuit la îmbunătăţirea stării de sănătate a multora din lacurile si 
râurile noastre. 
 
Programul de mediu se axează, pe lângă alte două chestiunii, si pe chestiunea prioritătii, (iii) 
mediul şi sănătatea; şi (iv) asigurarea managementului durabil al resurselor naturale si al 
deşeurilor. Ambele sunt de interes pentru sanitaţia durabilă. Abordarea Comunităţii privitoare 
la politica de management a deşeurilor se bazează pe principiul de conducere a gestionării 
acestora in ordine ierarhica in care prioritatea cea mai dintâi o are prevenirea producerii 
deşeurilor, apoi cea  privitoare la recuperarea deşeurilor (care include reutilizarea, reciclarea şi 
recuperarea energiei), şi în cele din urmă cea privitoare la depozitarea deşeurilor (care include 
incinerarea fără recuperarea energiei şi depozitarea lor in locurile special amenajate). Un alt 
obiectiv este acela de a atinge situaţia în care deşeurile care sunt generate sunt nepericuloase 
sau prezintă doar un risc foarte scăzut asupra mediului şi asupra sănătăţii noastre. 
 
În strategia de dezvoltare durabilă a UE4, Conservarea şi managementul resurselor naturale este 
una din cele şapte provocări cheie, unde obiectivul global este de a îmbunătăţii managementul 
şi de a evita supraexploatarea resursei naturale. Eficientizarea resursei trebuie îmbunătăţită, 
aceasta conducând la reducerea utilizarii in general al resursei naturale neregenerabile şi 
deasemeni  a impactului asupra mediului ca urmare a acestei utilizării mai reduse a materialelor 
brute, urmărindu-se în felul acesta si folosirea resursei naturale regenerabile la o rată care să  nu 
depăşescă capacitatea de regenerare a acesteia . 
 
SANITATIA DURABILĂ ÎN LEGEA MEDIULUI  DIN UE 
                                                
3 “Viitorul Nostru Alegerea Noastră” adoptată de Parlamentul European şi Comisia Europeană  
4 Consiliul Uniunii Europene 26 Iunie 2006, 10917/06 
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În legislaţia UE, cel puţin următoarele acte legale sunt de interes când se analizează 
posibilităţile pentru statele membre de introducere sau păstrare a soluţilor de sanitaţie durabilă, 
aceasta este legislaţia care influenţează cererile pentru reducerea poluării şi a riscurilor sanitare 
şi/ sau promovează refolosirea resurselor naturale (cum ar fi nămolul din apele uzate, urina 
umană, excreţiile umane, etc)5: 
§ Directiva 2000/60/EC a Parlamentului European şi a Consiliului Europei ce stabileşte 

un cadru pentru acţiunea comunitară în domeniul politicii apei (Directiva Cadru a 
Apei). 

§ Directiva 91/271/EEC cu privire la epurarea apei uzate orăşeneşti (Directiva Apelor 
Uzate Orăşeneşti). 

§ Directiva 86/278/EEC cu privire la protecţia mediului, şi în particular a solului, când 
nămolul rezultat din epurare este folosit în agricultură (Directiva Apei Uzate în 
Agricultură). 

§ Directiva 91/676/EEC cu privire la protecţia apelor împotriva poluării cauzate de 
nitraţi din surse agricole (Directiva Nitraţi). 

§ Directiva 1999/31/EC din 26 Aprilie 1999 privind depozitarea deşeurilor (Directiva 
depozitării deşeurilor). 

§ Regulamentul (EC) nr. 1980/2000 a Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
Iulie 2000 privind elaborarea unui sistem comunitar revizuit de atribuire a etichetei 
ecologice (Regulamentul Etichetei Ecologice)  

§ DECIZIA COMISIEI din 18 August 2001 ce stabileşte criteriul ecologic pentru 
acordarea etichetei comunitare pentru amelioratorii de sol şi facilitatorii  de creştere. 

 
Directiva Cadru Apă 
Directiva Cadru a Apei este un document privind politica Comunitară de apei, şi care urmăreşte 
menţinerea şi unde este cazul îmbunătăţirea mediului acvatic în Comunitate. Prevenirea 
deteriorărilor viitoare este crucială. Directiva defineşte poluanţii ca orice substanţă responsabilă 
de cauzarea poluării, de exemplu substanţele care contribuie la eutrofizare (în special, nitraţii şi 
fosforul), sau substanţele care au o influenţă nefavorabilă asupra echilibrului oxigenului (şi 
poate fi măsurat folosind parametrii ca OD, CCO, CBO, etc). 
 
Acest scop este în legătură în principal cu calitatea apelor. Controlul cantitativ este un element 
auxiliar în asigurarea unei ape de calitate bună şi deacea măsurile cantitative, servind obiectivul 
de a asigura o bună calitate, trebuie deasemenea să fie stabilite. Cu privire la prevenirea şi 
controlul poluării, politica Comunitară a apei trebuie să se bazeze pe o abordare combinată 
folosind controlul poluării la sursă prin fixarea unor valori limită de emisie şi a unor standarde 
de calitate privind mediul apei. Pentru cantitatea apei, principiile generale trebuie fundamentate 
pentru controlul abstracţiilor de apă cu scopul de a asigura durabilitatea mediului apei si a 
ecosistemelor din sursa de apa afectată. 
 
Fiecare Stat Membru va trebui să asigure elaborarea unui program de măsuri pentru fiecare 
Bazin Hidrografic cu scopul de a atinge obiectivele Directivei. Standardele de Calitate a 
Mediului Apei vor fi decise pentru fiecare bazin hidrografic, si apoi vor fi stabilite limitele 
pentru nivelele de poluare viitoare. Directiva Cadru a Apei este o directivă standard minimă şi 
Statele Membre sunt libere să păstreze sau să introducă o legislaţie naţională mult mai strictă. 
 
                                                
5 Directiva 96/61/EC din 24 Septembrie 1996 cu privire la prevenirea şi controlul poluării integrate 
(Directiva IPPC) focusată doar la întreprinderile mari şi nu este relevantă pentru acest studiu. 
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Deoarece directiva este parţial construită pe nişte standarde de calitate a mediului, 
implementarea în statele membre va avea efecte legale asupra tuturor tipurilor de surse de 
poluare, independent de tipul lor dimensional fie mare sau mic, cum ar fi de exmplu sistemele 
mici de canalizare. Statele membre sunt de asemenea libere să implementeze o legislaţie mai 
strictă. Fiecare acţiune din programul de măsuri va include obligatoriu măsurile de “bază”, cum 
ar fi interzicerea evacuărilor directe de poluanţi în apa subterană. Nici o excepţie nu este admisa  
a fi făcută pentru poluarea la scară mică. Statele Membre ar fi trebuit să inceapa implementarea  
aceastei directive cel mai târziu la 22 Decembrie 2003. 
 
Directiva privind tratarea apelor uzate orăşeneşti  
Directive UE 91/271/CEE cu privire la epurarea apelor uzate orăşeneşti a intrat în vigoare în 
1991. Scopul acestui act legislativ este protecţia mediului de efectul dăunător al apelor uzate 
epurate, pentru protejarea apelor de suprafaţă şi subterane prin atingerea “stării bune” pentru 
ele. Pentru acest scop toate statele membre trebuie să asigure epurarea adecvată a apelor uzate.  
 
Oricum, Directiva se ocupă doar cu aglomerările cu mai mult de 2000 l.e.(locuitori echivalenti) 
excepţie este Articolul 7, care se ocupă cu aglomerările mici dacă au un sistem de colectare. 
Directiva conchide că sistemele de epurare on-site sau alte soluţii alterantive pot fi folosite în 
locul sistemelor de colectare dacă amenajarea sistemelor de colectare nu este rezonabilă, fie 
datorită costurilor mari sau pentru că nu creează beneficii asupra mediului6. Acesta este 
probabil cazul pentru majoritatea aşezărilor mici cu mai puţin de 2000 l.e.  
 
Directive sugerează că apa uzată epurată7, si nămolul rezutat de la epurarea apelor uzate trebuie 
să fie refolosite în orice loc este posibil, într-un astfel de mod încât afectarea mediului să fie 
minimă. De aceea această Directivă poate în general ajuta stabilirea sanitaţiei durabile în ţările 
UE. Directiva nu se ocupă de lacurile şi râurile sensibile în cazul aşezărilor mici. Aceasta se 
încadrează sub Directiva Cadru a Apei şi trebuie în egală măsură să fie condusă de către fiecare 
Stat Membru. Directiva accentuează importanţa în reutilizarea nămolului şi a apei uzate, care 
este de asemenea în linie cu ierarhizarea deşeurilor. 
 
Directiva apelor uzate orăşeneşti este o directivă cu standard minim şi nu este un obstacol 
pentru Statele Membre de a nu introduce reguli stricte pentru instalaţiile la scară mare, şi nici 
reguli pentru instalaţiile la scară mică sau la epurarea apelor uzate in-situ. Importanţa UE în 
dezvoltarea durabilă, incluzând gospodăria optima a resurselor naturale în modul de recuperare/ 
refolosire poate conduce la dezvoltarea legislaţiei naţionale cu privire la refolosirea nutrienţilor 
din apă uzată. 

 
Directiva depozitării deşeurilor 
Directiva depozitării deşeurilor se bazează pe ierarhizarea deşeurilor, în timp ce prevenirea, 
reciclarea şi recuperarea deşeurilor trebuie încurajată precum şi folosirea materialelor 
recuperate şi a energiei ca şi protecţia resurselor naturale si a irosiri terenurilor cu depozitarea 
lor. Statele Membre vor stabili “o strategie pas cu pas” pentru implementarea reducerii 
deşeurilor biodegradabile8 ce urmează a fi depozitate. 
 

                                                
6 Articolul 3 punctul 1 
7 Articolul 12 punctul 1 
8 "Deşeu biodegradabil" înseamnă orice deşeu care este capabil de a urma o descompunere anaerobă şi 
aerobă, cum ar fi deşeurile alimentare şi de gradină, hârtia şi cartonul etc . 
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Nu mai târziu de 2016, deşeurile municipale ce urmează a fi depozitate trebuie reduse la 35 % 
din cantitatea totală (ca greutate) de deşeuri municipale biodegradabile produse în 19959. La 
început, importanţă trebuie acordată faptului că Statele Membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a reduce depozitarea deşeurilor biodegradabile, prin încurajarea colectării 
separate a deşeurilor biodegradabile, sortarea în general, recuperarea şi reciclarea acestora. 
Astfel, nămolul rezultat din epurare este preferabil a nu fi depozitat. 
 
Directiva apelor uzate în agricultură 
Scopul acestei Directive este de a reglementa folosirea nămolului din epurare într-un mod astfel 
încât, să se prevină efectele dăunătoare asupra solului, vegetaţiei, animalelor şi omului, si în 
acelasi timp se încurajează folosirea sa corectă. În fond este interzisă folosirea nămolului unde 
concentraţia anumitor metale grele depaşeşte valorile limită impuse în Directivă. Aceasta este o 
Directivă standard minimă şi Statele Membre o pot implementa printr-o legislaţie mult mai 
strictă decât Directiva. Directiva este de asemenea aplicabilă nămolurilor de la instalaţiile de 
epurare mici sau de la epurarea in situ. Este nesigur dacă termenul nămol include fracţiile pure 
de urină umană precum şi de excremente (care este un motiv crucial pentru sistemele de 
separare la sursă). 

 
Statele Membre trebuie să interzică folosirea nămolului sau furnizarea nămolului pentru 
folosirea pe: (a) păşuni sau terenurile cu culturi furajere dacă păşunea urmează a fi folosită 
pentru hrănirea animalelor sau dacă culturile furajere urmează a fi recoltate înainte de a trece 
o anumită perioadă de timp (stabilită de Statele Membre), (b) solul în care cresc culturile de 
legume şi fructe, cu excepţia pomilor fructiferi; (c) terenul desemnat a fi folosit pentru 
cultivarea de legume şi fructe care sunt în mod normal în contact direct cu solul şi în mod 
normal consumat proaspete, pentru o perioadă de 10 luni premergătoare recoltării culturilor şi 
pe durata recoltării. Directiva de asemenea cere ca nămolul să fie folosit în asemenea mod 
încât plantele să ia nutrienţii necesari lor şi astfel calitatea solului şi a apei de suprafaţă şi 
subterane să nu fie deteriorate. 
 
Pe de altă parte, Directiva va încuraja folosirea nămolului, dar este pe de altă parte scrisă în 
aşa fel încât în practică funcţionează ca un obstacol puternic. Statele Membre sunt, de 
exemplu, obligate să interzică folosirea nămolului pe câteva tipuri de culturi.  
 
Directiva Nitraţi 
Una din cauzele principale a poluării cu nitraţi din surse agricole este folosirea îngrăşămintelor 
ce conţin nitraţi pe terenurile agricole. Directiva de asemenea se aplică la folosirea nămolului de 
la staţile de epurare ca fertilizant. În „zonele vulnerabile” (hotarâte şi subliniate de către Statele 
Membre), Statele Membre trebuie să stabilească programe de acţiune constând în măsuri 
obligatorii şi în afara acestor zone aplicarea câteorva obligaţii generale şi deasemeni Statele 
Membre trebuie să stabilească un cod de bune practici agricole. Scopul acestei Directive este de 
a proteja apele de suprafaţă şi subterane de poluarea cu nitraţi, dar poate în acelaşi timp să fie 
un obstacol când se ajunge la posibilităţile de refolosire a nămolului de la staţia de epurare pe 
terenurile agricole. 
 
Regulamentul Etichetei Ecologice 
Eticheta ecologică Comunitară poate fi acordată produselor disponibile din Comunitate care 
sunt conforme cu cerinţele esenţiale de mediu şi cu criteriul etichetei ecologice10. Comisia UE a 
                                                
9 Sau ultimul an înainte de 1995 pentru care datele standardizate Eurostat sunt disponibile. 
10 Marcat în Articolul 1 
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decis că în scopul de calificare pentru obtinerea etichetei ecologice, orice ameliorator al solului 
sau facilitator de creştere nu va conţine nămol de la staţia de epurare 11. Regulamentul cu privire 
la Eticheta ecologică se aplică doar acelora care vor să se alăture sistemului UE de etichete 
ecologice (pentru a vinde produse etichetate ca ecologice) şi datorită statutului său ca 
regulament, Statele Membre nu sunt obligate să fixeze alte reguli. Regulamentul etichetei 
ecologice şi Decizia Comisiei sunt un obstacol important pentru posibilitatea legală de 
reutilizare a nămolului de la staţia de epurare pe terenurile agricole etichetate ca ecologice. Dar 
dacă urina şi excrementele umane vor fi clasificate ca nămoluri sau nu aceasta este încă în 
discuţie. Dacă vor fi privite ca şi categorii independente, în cele din urmă aceste acte legale nu 
vor mai fi un obstacol pentru posibilităţile de reutilizare a acestor fracţii de dejectii umane  
pentru cultivarea culturilor etichetate ca ecologice. 

                                                
11 Anexă, Criteriu ecologic,a şi b. 
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Capitolul 6 
 

 
 
 

 

Concluzii şi Recomandări 
 
 

Această carte are ca scop să-i clarifice, ghideze şi inspire, pe politicieni, administratori, 
practicieni şi pe toţi reprezentanţii autorizaţi asupra modului în care Sanitaţia Durabilă poate fi 
utilizată în aşezările mici. Această carte este rezultatul unui efort comun al partenerilor 
apartinand Partneriatului Global al Apei din Europa Centrală şi de Est ( GWP CEE), care 
cuprinde 11 ţari membre. Cartea oferă un prim răspuns la cererea de a găsi soluţii pentru a 
furniza aşezărilor umane mici, servicii de sanitaţie corespunzătoare.  “Acestă carte recunoşte că 
sanitaţia este fundamentul sănătătii umane, demnităţii şi dezvoltării. Atrage atenţia asupra unei 
încercări serioase – cum să se mareasca radical accesul la un sistem elementar de sanitaţie 
prin mijloace care să răspundă principiilor eficienţei economice, egalităţii sociale şi 
durabilităţii mediului - cele 3 principii pe baza cărora este bazată şi abordarea 
Managementului Integrat al Resurselor de Apă.”(citat din Prefaţa lui Roberto Lenton). Această 
iniţiativă a GWP CEE privitoare la sanitaţie agreata si realizată la initiativa „steakholderilor” - 
reprezentanţi legali partneri ai GWP din diferite sectoare, este un punct de început pentru 
gospodărirea într-un mod integrat şi durabil a resurselor de apă comune ale Europei.   
 
Concluziile sunt extrase din primele 5 capitole ale acestei cărtii. 
 
Capitolul 1 
- Accesul la un sistem de sanitaţie sigur, confortabil şi la îndemână este o necesitate umană 

de bază. În acelaşi timp tratarea apei uzate şi a excreţiilor provenite de la oameni, 
generează un risc important asupra sănătătii omului şi asupra mediului deoarece degradează 
resursele naturale comune pe baza cărora este constituită societatea umană. Aceasta este o 
responsabilitate şi o provocare prioritara a societăţilor noastre să asigure oamenilor o 
sanitaţie funcţională şi deasemeni să dezvolte sisteme eficiente de gestionare a dejecţiilor şi 
a apei poluate prin modalităti si tehnologi sigure şi durabile.  

 
Capitolul 2 
- Ţarile din Europa Centrală şi de Est au experimentat toate transformările politice, 

economice şi sociale unice care datează din era supremaţiei sovietice în regiune. Nivelul 
general de astăzi în privinţa alimentării cu apă este foarte ridicat, în timp ce nivelul epurării 
apelor uzate urbane în majoritatea ţărilor este scăzut. 

 
- Sistemele de canalizare şi epurare funcţionale, sunt regăsite în principal în oraşele mari şi 

mijlocii dar majoritatea au vârste înaintate. Datorită acestui fapt, sunt necesare investiţii 
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serioase pentru modernizarea/ transformarea sistemelor chiar în condiţile tehnologiilor 
convenţionale de sanitaţie şi acest aspect impune costuri exorbitante care nu sunt în 
concordanţă cu resursele economice existente si disponibile.  

 
- Directiva UE cu privire la Apele Uzate Orăşenesti (menajere) stipulează că sistemele de 

canalizare şi epurare trebuie construite înainte de 2015 pentru aglomerări umane cu mai 
mult de 2000 de locuitori echivalenti (l.e). Pentru acestea şi pentru localitătile mai mari, 
sunt disponibile de la UE fonduri şi granturi în scopul construirii sistemelor de canalizare şi 
a staţiilor de epurare a apei uzate. Pentru oamenii care trăiesc în localitătile mici şi medii  
nu există subvenţii pentru investiţii, decât dacă sunt create artificial localităti mari prin 
gruparea localităţilor mici, pentru a satisface criteriile de bază necesare primirii 
subvenţiilor dar care pot fi cheltuite ineficient din acest motiv, ceace este supărător  întrucat 
provin din taxe aplicate cetăţenilor UE. 

 
- Aproximativ 25 de milioane de oameni  din ţările CCE ( 20% din populaţie) trăiasc în 

aşezări mici şi medii (mai puţin de 2000 l.e.). În general aceste aşezări nu deţin sisteme de 
epurare sau acestea sunt insuficiente, şi in acelaşi timp aceste localitaţii au o capacitate 
redusă de implementare şi mentenanţă a oricărui sistem sofisticat. Sisteme ieftine, simple şi 
robuste cum sunt sistemele de colectare uscată bazate pe colectarea separată a urinei, 
sisteme locale de epurare bazate pe sisteme de filtrare naturală în sol, irigaţii special 
destinate  şi alte concepte de epurare naturală, sunt soluţii realiste conforme cu obiectivele 
moderne ale Directivei Cadru a Apei a UE şi deasemeni ale Dezvoltării Durabile.  

 
Capitolul 3 
- Cele trei funcţiuni de bază ale sanitaţiei şi epurării apei uzate sunt protecţia sănătăţii 

publice, reciclarea nutrienţilor şi protecţia împotriva degradării mediului. Pentru ca 
sistemul să fie durabil, aceste obiective primare trebuie să se echilibreze/armonizeze cu 
considerentele tehnice, social-culturale (şi printre acestea şi cu obiectivele private) şi cu 
cele economice. 

 
- O definiţie clară a graniţelor sistemului este crucială, deoarece obiectivele care trebuie 

atinse sunt cele din interiorul sistemului. Este important să se identifice si să se cuprindă 
toate părţile sistemului şi trebuie ţinut cont deasemenea că ieşirile sistemului (de ex., apa 
uzată epurată si/sau produsele reziduale cum sunt fecalele, urina sau nămolul) depind de 
natura intrărilor. O ”abordare de sistem” a sanitaţiei, înseamnă astfel că acţiunile preventive 
(controlul surselor) trebuie luate întotdeauna în considerare pentru eficientizarea 
sistemului, de ex. separaţia reziduurilor de toaletă şi a apei gri, sau reducerea fosforului din 
detergenţii menajeri etc.  

 
- La alegerea unui sistem de sanitaţie, concentrarea trebuie direcţionată asupra funcţiunii  

sistemului, adică performanţa privind funcţiunile primare/de bază, precum şi asupra 
considerentelor practice. Tehnologia reprezintă o modalitate de atingere a scopurilor 
menţionate şi nu un scop în sine. Este important ca utilizatorul şi capacitatea instituţională 
(software) să fie compatibile cu sistemul tehnic (hardware).   

 
- Tehnologia folosită în situaţii diferite va varia, deoarece aceasta trebui sa fie aleasă în 

funcţie de condiţiile locale, de obiectivele primare şi de considerentele practice. Atât 
tehnologiile convenţionale cât şi noile tehnologii ”ecologice” pot fi relevante şi trebuie 
luate în considerare şi evaluate în etapa de proiectare si in cea de planificare.  
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- Planificarea Deschisă în domeniul Apelor Uzate este o metodă utilă de planificare a 
proiectelor de sanitaţie. Ea este o metodă simplă şi flexibilă  care se concentrează mai 
curând asupra performanţei dorite a sistemului de sanitaţie, decât asupra unei tehnologii 
specifice şi poate fi utilizată atât în planificarea comprehensivă cât şi în cazul planificarii 
unui sistem de sanitaţie local.  

 
Capitolul 4 
- Conceptul de “Zonă umedă construită” (de ex, filtrarea apei uzate pre-epurate într-un 

mediu filtrant alcătuit din sol saturat plantat cu stuf/trestie/papură şi alte plante halofite) a 
fost găsit corespunzator în epurarea biologică a apei din aşezările mici, din multe ţări. 
Exemplul din Slovenia arată că tehnica este simplă, relativ ieftină şi necesită foarte puţină 
întreţinere.   

 
- Apa uzată poate fi folosită pentru irigarea pădurilor de luncă/pajiste. Această metodă veche 

şi naturală de management a apelor uzate oferă  doua avantaje: epurarea apei poluate şi 
producerea de recolte valoroase. Exemplele din Ungaria arată potenţialul dezvoltării 
irigaţiilor pentru sprijinul creşterii pădurilor si deasemeni şi ca modalitate sigură şi 
eficientă de reutilizare a apelor uzate în multe ţari CEE. 

 
- Sistemele de separare pe cale uscată a urinei reprezintă o metodă simplă şi ieftină de a 

îmbunătăţi sanitaţia pentru mulţi oameni. Prin colectarea selectivă şi utilizarea urinei 
umane ca atare pentru producerea recoltelor, în locul mixări ei cu cantităţi mari de apă, 
nutrienţii pot fi reciclaţi si refolosiţi şi astfel se elimină o parte din costurile necesare pentru  
îndepartarea azotului şi fosforului în procesul de epurare a apei uzate. Exemplele din 
Ucraina arată că toaletele cu separarea pe cale uscată a urinei sunt adecvate în zonele 
rurale. Experienţele de la instalaţiile făcute într-o serie de şcoli au îmbunătăţit radical 
condiţiile sanitare, iar piaţa locală pentru producători şi constructori de asemenea instalaţii 
se dezvoltă. 

 
- În Suedia mai mult de 90% din populaţie este connectată la un sistem centralizat de 

canalizare cu sistem de epurare biologică şi chimică. Oamenii care trăiasc în mediul rural 
beneficiază de facilităţi de epurare locală/in situ, în principal sisteme de infiltrare şi filtrare 
prin nisip. O legislaţie puternică şi subvenţii importante ale guvernului în anii 1970-80 au 
facut posibilă această dezvoltare. 

 
- În ciuda faptului că majoritatea cantităţii de produse de canalizare/epurare este gestionată 

în staţii de epurare avansată a apei, a existat un mare interes în cercetarea şi dezvoltarea 
sistemelor ieftine şi naturale de epurare. Multe bazine/iazuri vechi de epurare au fost 
îmbunătăţite cu succes prin adăugarea varului sau aluminiului cu rol de coagulanţi. Filtrele 
verticale prin sol au fost folosite ca principal concept de epurare pentru casele izolate si 
care au fost abordate separat. Mai mult de 30-40 de ani de operare a peste 100.000 de 
asemena facilităţi demonstrează că trecerea prin sol nesaturat este o tehnică de epurare 
eficientă şi fiabilă. În ciuda climatului umed şi rece al Suediei, s-a descoperit că irigaţiile 
forestiere sunt deasemena un concept relevant pentru aşezări mici. În prezent, separarea 
urinei şi tehnicile de filtrare prin sol compact au devenit de asemenea competitive. 

 
- Sistemele centralizate de epurare a apei uzate sunt bine dezvoltate în Germania. Totuşi, 

datorită creşterii costurilor de mentenanţă şi de operare şi lipsei reciclării nutrienţilor, noi 
tehnologii au fost dezvoltate. Atenţia a fost îndreptată asupra sistemelor cu separarea apei 
negre deoarece sunt usor de adaptat în condiţii urbane. Resturile de toaletă (apa neagră) au 
un conţinut mare de patogeni şi nutrienţi, dar volumul produs este foarte mic. Apa gri 
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(rezultată în urma spălării, etc.) are un conţinut redus de patogeni şi nutrienţi, dar este 
produsă în cantităti mari. Atunci când nu sunt amestecate aceste două categorii, epurarea şi 
reciclarea nutrienţilor pot fi mai eficiente. Experienţa arată că sistemele pe baza de  
vacuumare pentru apa neagră sunt bine acceptate de către beneficiari, dar nivelul 
tehnologiei le face dependente de instalarea şi operarea cu atenţie. Din punct de vedere 
economic, sistemele de apa neagră sunt compatibile cu sistemele convenţionale.  

 
Capitolul 5 
- Aspectele de mediu sunt foarte importante în agenda UE, iar legea  Mediului a UE este 

bazată pe principiul global al dezvoltării durabile. Acest principiu este evidenţiat şi în 
tratatul initial de la Roma, şi deasemenea inclus in faza de elaborare al celui de-al şaselea 
program de măsuri de mediu şi ulterior  în strategia UE de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea 
durabilă include chestiuni clasice de mediu, cum sunt poluarea, aspecte legate de protecţia 
sănătătii şi administrarea resurselor. 

 
- Politica de mediu a UE se bazează pe Principiul unui nivel înalt de protecţie, pe Principiul 

Precauţiei, pe Principiul Măsurilor Preventive, pe Principiul ”Poluatorul Plăteşte”, pe 
Principiul că daunele asupra mediului trebuie rectificate prioritar de la sursă şi, în sfârşit, pe 
clauza de Siguranţă. Toate acestea trebuie luate în considerare când se implementează 
sistemele de sanitaţie noi sau când se reabilitează unele din cele existente.  

 
- Dacă este uşor de găsit  în legislaţia secundară UE prevederi vizând reducerea poluării şi a 

eutrofizarii, sau cum ar fi acele prevederi legate de reducerea riscurilor pentru sănătate, 
legislaţia privind folosirea resurselor naturale neconventionale din domeniul gospodăririi 
nămolului de canalizare şi/sau al altor fracţii reziduale de canalizare, este mai 
contradictorie şi dificil de interpretat.  

 
- Poluarea apelor (de suprafaţă sau subterane) este abordată în Directiva Cadru a Apei a UE 

(UE DCA).  Această directivă are diferite abordări, o cale este implementarea standardelor 
de calitate a mediului, iar cealaltă modalitate se bazează pe standarde tehnice şi valori 
limite de calitate ale apei efluentului. Atunci când va fi implementată de toate statele 
membre, Directiva Cadru a Apei va avea o influenţă directă atât asupra surselor de poluare 
mari cât şi asupra surselor de poluare medii şi mici. 

 
- Directiva Cadru a Apei este o directivă anti-poluare. Importanţa refolosirii nămolului de 

canalizare şi a apei uzate este pe de o parte subliniată, dar, pe de altă parte, nu există 
prevederi legislative explicite asupra modalitătii de aplicare sau promovare. Dar aceasta nu 
constituie un obstacol legal pentru statele membre care consideră necesar să implementeze 
legislaţia naţională asupra refolosirii resurselor naturale. În plus, spiritul legislaţiei UE este 
bazat pe regula de aplicare a unor legislaţii naţionale mai riguroase dacă este rezonabil sau 
necesar.    

 
- Directiva privind Epurarea Apei Uzate Oraşeneşti (menajere) se concentrează în principal 

pe sisteme mari, şi obligă statele membre să aibă un standard înalt asupra epurării 
produselor reziduale de canalizare (apa uzată). Directiva se concentrează asupra poluării, şi 
concluzia este că acestă directivă nu va fi un impediment pentru acele state membre care 
vor folosi „tehnici alternative de canalizare”, cel puţin pentru aceste sisteme la scară mare. 
În loc de sisteme de colectare, sistemele de epurare în situ sau alte soluţii alternative pot fi 
folosite dacă înfiinţarea sistemelor de colectare nu este rezonabilă, fie datorită costurilor 
mari, fie pentru că nu s-ar crea beneficii pentru mediu, ceea ce de fapt constituie cazul celor 
mai multe dintre amplasamantele mici cu mai puţin de 2000 l.e. 



 86

 
- Directiva privind Depozitarea Deşeurilor este bazată pe o ierarhizare a deşeurilor, ceea ce 

înseamnă că deşeurile trebuie sa fie privite mai întâi ca resurse. Statele Membre trebuie 
să înfiinţeze o strategie  naţională ”pas cu pas” pentru implementarea unor etape ce vor 
conduce la reducerea dirijării deşeurilor biodegradabile catre gropile de deseuri destinate 
depozitării finale. Deşeurile biodegradabile includ nămol de canalizare şi alte fracţiuni 
separate de deşeuri, cum sunt urina, fecalele şi care nu vor trebui să fie direcţionate către 
depozitarea finală. Posibilitatea de a găsi utilizare pentru nămolul rezultat din epurare  şi 
pentru  produsele de canalizare nu este uşoară.  

 
- Când este vorba de posibilităţile de utilizare a nămolului de canalizare în culturile 

agricole, directiva cu privire la utilizarea apei uzate în agricultură obligă statele 
membre, datorită riscurilor sanitare, să implementeze măsuri prohibitive faţă de 
răspândirea nămolurilor pe terenurile agricole utilizate pentru obţinerea anumitor tipuri 
de culturi alimentare sau ca hrană pentru animale. Există de asemenea limite cu privire la 
cantitatea de nămol care poate fi răspândită datorită încărcării cu metale grele. O 
problemă nerezolvată este interpretarea termenului ”nămol”. Directiva Nitraţi acoperă 
domeniul nămolului de canalizare, şi poate fi în anumite zone sensibile un obstacol 
pentru reutilizarea nămolului pe terenurile agricole. Chiar şi legile cu privire la eticheta 
ecologică sunt un obstacol pentru a găsi o utilizare, cel puţin pentru nămolul de 
canalizare.  

 
- Principala concluzie este că legile comunitare nu restricţionează statele membre de a 

implementa legislaţia care permite sau impune sistemelor de canalizare separarea urinei 
şi/sau a fecalelor. Aceasta este de asemenea în acord cu Tratatul bazat pe dezvoltarea 
durabilă. Pe de altă parte, legislaţia UE poate să facă să fie dificilă găsirea de utilizări 
pentru anumite fracţiuni. Există obstacole legale pentru utilizarea nămolului de 
canalizare, dar întrebarea este dacă fracţiile pure ale urinei şi fecalelor trebuie să fie 
incluse în ”nămol”. O posibilă interpretare, bazată pe principiul fundamental al 
dezvoltării durabile, scrisă în Tratatul UE, elaborată în cadru legii UE şi programului de 
măsuri de mediu, este că fracţiile pure ale urinei şi fecalelor umane nu sunt incluse în 
termenul ”nămol”.   
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 Recomandări  
Pe plan naţional: 
- Să se adapteze regulile şi legile la legislaţia UE (dacă aceasta nu s-a realizat deja) 

şi la principiile de durabilitate (descrise în capitolele 3 şi 5). 
- Să se dezvolte o strategie naţională pentru a modifica situaţia existentă în domeniul 

sanitaţiei în sensul principiilor dezvoltării durabile. O astfel de strategie trebuie să 
includă priorităţi şi ghiduri pentru planificarea şi finanţarea sanitaţiei (incluzând 
planificarea, construirea, operarea şi mentenanţa sistemelor). 

- Să se initieze şi promoveze Cercetarea şi Dezvoltarea metodelor de planificare 
corespunzătoare, a sistemelor financiare, a soluţiilor tehnice pentru operarea 
excreţiilor, a apei uzate şi a nămolului.  

- Să se demonstreze şi disemineze exemplele pozitive.  
 
La nivel local  
- Să se înceapă procesul de planificare de la situaţia locală prin discuţii cu 

„steakholderii” –toţii cei interesaţii - despre obiectivele individuale şi comune. Să se 
definească problemele şi să se alcătuiască lista de priorităţi. 

- Să se investigheze diferitele opţiuni pe baza obiectivelor definite coerent (funcţiuni 
primare) şi să se ţină cont de aspectele practice, de ex., capacitate instituţională, 
capacitatea de conştientizare a utilizatorului, posibilităţi pentru investiţii de finanţare, 
relevanţa şi robusteţea tehnicii, legalitate şi control, operarea şi mentenanţa 
sistemului. 

- Să se implice reprezentanţii autorizaţi ai principalelor grupuri de interese/acţionari în 
procesul de planificare, de ex., utilizatori/proprietari, proprietari de terenuri, fermieri, 
organizaţii de mediu, şcoli etc. 

- Să se înveţe din exemplele pozitive şi să se înceapă cu proiecte pilot înainte de a 
se trece la proiecte la scara mai mare. 
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