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SISTEME DE TRATARE SI EVACUARE A APELOR
UZATE TIP ZONE UMEDE CONSTRUITE DV-ISA
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Aspecte generale

Tratarea si evacuarea apelor uzate menajere si a celor industriale reprezinta o
necesitate a societatii contemporane in permanenta dezvoltare. O data cu cresterea
complexitatii structurii societatii, calitatea apei furnizate, diversitatea poluantilor, procesele de
gospodarire ale apei si impactul asupra mediului inconjurator au devenit tot mai dificile si
costisitoare.
Cresterea populatiei si industrializarea, continua necesara modernizarii societatii au
condus la cresterea necesarului de apa si implicit a volumului de ape uzate deversate .
Poluanti
Principalele categorii de poluanti ce caracterizeaza apele uzate sunt:
 organici provenind din apele uzate menajere, industriale (industria organica de sinteza) si
complexe de crestere a animalelor. Compusii organici instabili aflati in solutie pot fi cu usurinta
oxidati prin consumarea oxigenului dizolvat in apa (receptor natural), micsorand astfel
capacitatea de autoepurare a receptorului natural.
 nutrientii care includ azot, fosfor, compusi cu azot si fosfor, siliciu si sulfati. Principalele
surse de regenerare le constituie apele uzate menajere si efluentii din industria de
ingrasaminte chimice. Azotul si fosforul stimuleaza cresterea algelor provocand fenomenul de
eutrofizare.
 substante toxice, respectiv acizi, alcali, uleiuri,metale grele, cianuri, compusi organici
proveniti din industri chimica, petrochimica sau ca urmare a folosirii insecticidelor.
 suspensii inerte sau materiale fin divizate rezultate ca urmare a proceselor de spalare din
diferite industrii ca, de exemplu, industria miniera. Prin depunerea solidelor in suspensii se
perturba viata acvatica normala din emisar.
 alti compusi organici cum ar fi sarurile sau agentii reducatori ( sulfiti sau saruri feroase),
care apar in efluentii rezultati din diverse industrii. Compusii reducatori, prin consumarea
oxigenului dizolvat micsoreaza capacitatea de autoepurare a receptorului natural.
 apa calda produsa de multe industrii care utilizeaza apa ca agent de racire. Deversarea ca
atare a apei in receptorul natural perturba desfasurarea proceselor biologice de autoepurare.
Epurararea apelor uzate
Pentru asigurarea cantitativa si calitativa a apei necesare tuturor folosintelor (industrii, irigatii,
orase, etc.) este necesara, ca pe langa alte lucrari si masuri de gospodarire a apelor, sa se
asigure utilizarea cu randament maxim a instalatiilor de epurare existente si sa se dezvolte noi
tehnologii de epurare capabile sa asigure, din apa epurata o noua resursa de apa pentru
alimentarea sistemelor de irigatii sau pentru industrii.
Procesul de epurare constant in indepartarea din apele uzate a substantelor poluante in
scopul protectiei calitatii apelor si in general a mediului inconjurator. Epurarea constituie unul
din aspectele poluarii apei. Stabilirea comportarii multiplelor substante care polueaza apele de
suprafata, precum si efectele lor asupra organismelor vii fac obiectul epurarii apelor. Epuarea
apelor uzate se efectueaza in constructii si instalatii grupate intr-o anumita succesiune
tehnologica in cadru unei statii de epurare. Marimea statiei de epurare va depinde de calitatea
si cantitatea apelor uzate si ale receptorului si de conditiile tehnice care trebuie sa le
indeplineasca amestecul dintre apa uzata si receptorul in aval de punctual de deversare a
apelor uzate, astfel incat folosintele din aval sa nu fie afectate. In practica curenta,
canalizarea localitatilor prevede evacuarea in comun a apelor uzate menajere si a celor
industriale, amestecul lor conducand la formarea apelor uzate orasenesti si la epurarea lor
intr-o statie de epurare comuna dimensionata la indicatori de calitate aferenti apelor uzate
menajere. Daca apele uzate industriale nu indeplinesc acesti indicatori, ele vor fi supuse unui
process preliminar de epurare partiala locala (preepurare) in cazul in care urmeaza a fi
evacuate intr-o canalizare de ape uzate menajere, sau vor fi total epurate, cand sunt varsate
direct in receptor.
Statiile de epurare mecano-biologice se realizeaza cu costuri de investitii mari si cu
cheltuieli de exploatare ridicate care, numai partial, pot fi recuperate. Din acest motiv, inca de
la faza de proiectare si mai tarziu in timpul exploatarii, se impugn studii tehnico – economice
aprofundate in vederea gasirii solutiilor care sa contribuie la reducerea diferitelor costuri.
Tehnologii de epurare a apelor uzate
Stadiul actual al epurarii apelor uzate in Romania se limiteaza la procesele
conventionale de epurare
Procedeele de epurare mecanica asigura retinerea prin procese fizice a substantelor
solide din apele uzate. Pentru retinerea crpurilor solide de dimensiuni mari se folosesc gratare
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si site ; pentru separarea, prin flotatie sau gravitationala, a uleiurilor si grasimilor care plutesc
in masa apei uzate, se folosesc separatoarele de grasimi, iar sedimentarea materiilor solide are
loc in deznisipatoare, decantoare sauf ose septice. In epuearea mecanica se retine si o parte
din materia organica biodegradabila, datorita asocierii acesteia cu solidele in suspensie.
Procedeele de epurare mecano-chimica se aplica la apele uzate in compozitia
carora predomina materii solide in suspensie, materii coloidale si dizolvare, care nu pot fi
retinute decat numai prin epurarea cu reactivi chimici. Acest procedeu este aplicat frecvent in
epurarea apelor uzate ndustriale, pentru industriile miniera, extractiva, alimentara,
petrochimica. Epurarea mecanica si epurarea mecano-chimica constituie epurarea primara a
apelor uzate.
Procedeele de epurare mecano-biologica se bazeaza pe actiunea comuna a
proceselor mecanice, chimice si biologice si pot avea loc in conditii natural sau in conditii
artificial prin filtrare biologica sau in bazine de aerare cu namol activ.
Constructiile si instalatiile in care se realizeaza procedeele biochimice de epurare, avand
drept scop final, retinerea materiilor solide dizolvate si in special a celor organice.
Namolul produs in treapta biologica este retinut, prin decantare, in decantoarele
secundare. In aceasta treapta de epurare sunt necesare unele constructiisi instalatii de
deservire.
Epurarea fizico-chimica precede etapa de epurare biologica si realizeaza eliminarea unor
poluanti care, in conditii normale pot incetini sau chiar inhiba acest process. In functie de
caracteristicile apei uzate, se pot aplica in etapa de epurare fizico-chimica urmatoarele operatii :
 Coagularea-flocularea si precipitarea chimica au ca scop eliminarea coloizilor, a
materiilor grele, solidelor in suspensie.
 Sedimentarea sau flotatia cu aer dizolvat sau filtrarea se pot utiliza pentru
separarea flocoanelor si precipitatelor rezultate anterior.
Epurarea biologica este procesul prin care substantele poluante sunt transformate de
catre cultura de microorganisme in produsi de degradare inofensivi si masa celulara noua.
Rolul principal in epurarea biologica o au microorgansmele care se pot dezvolta in
prezenta oxigenului sau in absenta acestui. Epurarea se realizeaza cu ajutorul metabolismului
bacterian.
Epurarea biologica este influentata de o serie de factori cum ar fi temperatura. pH-ul,
concentratia poluantilor in apa ce urmeaza a fi epurata, aportul de oxigen, incarcarea organica
si hidraulica.
Epurarea biologica este naturala si se realizeaza in zone umede construite (campuri de
irigare si filtrare) sau/si iazuri de stabilizare .

Zonele umede construite (ZUC)

Zonele umede construite (ZUC) sunt folosite pentru epurarea biologica naturala a apelor uzate
menajere a apelor uzate din agricultură, a compostului şi levigatului de la depozitele de
deşeuri, a deversărilor de la crescătorii/ferme, precum şi a apelor uzate industriale .
Într-o ZUC, parametri constructivi hidrologici, geotehnici şi biologici care influenţează procesele
în relaţie cu epurarea, pot fi modificaţi artificial, aceasta antrenând controlul anumitor procese,
faţă de modul desfăşurării lor în natură. Utilizarea ZUC este o soluție relativ simpla, ieftina și
robusta pentru epurarea apelor uzate. Ca sistem natural de epurare, ZUC necesită o suprafata
mai mare în comparație cu statiile de epurare mecano-biologice. Dar ZUC au cheltuieli mult
mai mici de investitie, operare și întreținere si aduc si alte beneficii suplimentare cum sunt
toleranța la variatia de incarcare, usurinta in reutilizarea apei si reciclare, furnizarea de habitat
pentru multe organisme și un aspect mai estetic decât statiile de epurare traditionale (Kadlec
și colab, 2000; Haberl si colab., 2003). Zonele umede construite pot fi împărțite în două tipuri
principale: cu descarcare orizontala pe suprafata ZUC – DO si cu descarcare verticala sub
suprafata ZUC-DV (Kadlec și Knight, 1996; Haberl și colab., 2003). Pentu ZUC-DO oxigenul
pentru procesele aerobe este obținut în principal prin difuzie in apa, din atmosferă. Cantitatea
oxigenului transportat prin radacini în zona de sub apă este mica. Procesele anoxice si
anaerobe joaca cel mai important rol în ZUC -DO. Materia organică se descompune atât aerob
și anaerob, având ca rezultat reducerea CCO , CBO5 si MS. Cantitatea insuficienta de oxigen
are ca rezultat nitrificarea incompletă si lipsa reducerii azotului amoniacal (Langergraber și
Haberl, 2001). Astazi, cele mai utilizate sunt zonele umede construite cu descarcare verticala
cu incarcare secventiala(ZUC-DV-IS), pentru că elimina azotul amoniacal prin nitrificare si
denitrificare completa .
3

WASTE WATER EASY
Apa este încărcată intermitent si este infiltrata în substrat, apoi se scurge treptat în jos pe
verticală, unde este colectată la baza, printr-o retea de drenaj. Aerul reintră sistem la
următoarea etapa de încărcare și se realizeaza o rata de transfer mare de oxigen . ZUC-DV-IS
sunt, prin urmare, adecvate atunci când este necesare nitrificarea si alte procese strict
aerobe (Langergraber și Haberl, 2001, Kayser și Kunst, 2005). Pentru realizarea descarcarii
verticale se folosesc pompe de apa uzata si instalatii de automatizare iar pentru filtrare
(preepurare) fose septice.
Folosind echipamentului produs de catre noi, EZUC , avand la baza, inventia ,,Fosa
septica cu autodrenare”, se elimina aceste componente, inclusiv folosirea de plante specializate,
realizand fara costuri de investitie suplimentare si fara consum de energie electrica si costuri
de exploatare, toate procesele mecanice si biologice care se desfasoara in statiile de epurare
mecano-biologice :
 Alimentarea cu apa uzata se face prin cadere libera, in timp ce amestecarea,
filtrarea , denisiparea este asigurată prin procese mecanice naturale cum sunt : ,,
efectul Coanda” , energia cinetica a canalizarii, curgerea turbionara a lichidelor in
corpuri cilindrice.
 Aerarea se face prin ventilatie naturala folosindu-se efectul natural ,,cos de fum”.
Similar cu procesele din statiile de epurare mecano biologice adaosul de oxigen în
soluție favorizează multiplicarea bacteriilor aerobe și consumul de substanțe nutritive.
Populatia acestora este insa numeric mult mai mare si calitativ mult mai diversificata si
eficienta. Acest proces încurajează conversia azotului in nitriti și nitrati .Pentru a
îndepărta compuși ai fosforului din lichid, nu este necesara adăugarea de substante
chimice. Pe parcursul acestei etape nămolul format din bacteri si produse ale digestiei
acestora, este lăsat să se depună. Microorganismele aerobe continuă să se înmulțească
in partea superioara până când oxigenul dizolvat este consumat. In partea de jos,
datorita stratului de lichid permanent, se dezvolta microorganismele anaerobe . Multe
dintre acestea dar si o parte din cele aerobe care utilizeaza, azot oxidat, în loc de
oxigen, transformă nitritii si nitratii in gaz, sub formă de diazot .
 Stabilizarea are loc in patul de pietris si are ca efect fixarea temporara a substatelor
solide in suspensie pana la digestia acestora .
 Efluentul este absorbit de stratul de pamant vegetal si apoi de plantelele existente in
mod natural pe acesta.
Trebuie subliniat ca ZUC-DV-ISA :
 au costuri de investitie si exploatare mai mici cu peste 80 % decat statiile de
epurare mecano-biologice si cu 30 % mai mici decat ZUC-DV-IS
 nu necesita realizare unor altor constructii, instalatii si racorduri, cu avizele,
acordurile si valorile respective.
 valoarea lucrarilor pentru colectarea apelor uzate scade in mod seminificativ,
printr-o amplasare neconditionata de emisar sau cote de descarcare.
 canalizarea apelor epurate spre emisar este eliminata.
 nu sunt restrictii pentru efluent cu descarcare in emisar natural sau soluri
permeabile (NTPA-001) ci numai sa nu fie amplasate in zonelele de protectie
pentru captarile de apa si sa nu afecteze freaticul de mica adancime conditii
care se realizeaza simplu prin amplasare corespunzatoare si prin
impermeabilizarea solurilor permeabile.
Intrucat pentru ZUC nu s-au elaborat pana acum standarde sau norme nationale si europene,
studiile si proiectele pentru ZUC-DV-ISA, pe care le realizam, se bazeaza pe manuale si
ghiduri de bune practici, pe standarde nationale elaborate in Austria si Germania (ÖNORM B
2505, 2005; DWA-A 262, 2006), pe studii si cercetari internationale si pe documente emise de
organe de resort din tara si strainatate.
Costurile informative de realizare a ZUC-DV-ISA incluzand studiile si proiectarea
acestora sunt de 200-300 EURO/l.e. iar suprafata necesara este de 1-5 mp/l.e. fata
de 1500-2500 EURO /l.e. pentru statiile de epurare mecano-biologice.
Costuri de exploatare practic nu exista iar operarea nu necesita folosirea de personal
specializat.
DESCRIERE
Echipamentul este compus dintr-o retea de rezervoare ventilate natural, cu tuburi
repartitoare comunicand cu suprafata solului prin tuburi de absortie prin care este absorbit
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aer, datorita efectului “cos de fum” creat de cosuri de ventilatie. Tubul repartitor are pe
partea inferioara a circumferintei, fante dreptunghiulare, intrerupte la baza, de un canal de
scurgere. Deasupra tuburilor repartitoare se se afla teavile de apa uzata, cu descarcare pe
acestea. Echipamentul se amplaseaza intr-o zona umeda construita formata dintr-un camp
de filtrare-irigatie, cu un pat de pietris, acoperit cu un filtru din membrana geotextil, amplasat
sub un strat de pamant vegetal. In campul de filtrare-irigatie se amplaseaza si dispozitivul
de prelevare probe si colectare apa epurata pentru refolosire la irigatii. Procesul este continuu
si constă din :
 Pre-tratament mecanic in rezervoare :
La caderea apei uzate in rezervor, pe tubul repartitor, datorita efectului Coanda, partea
lichida se prelinge pana la fante, unde o mare parte din apa gri dar si din fractiunea lichida din
apa neagra patrunde direct in acesta curgand apoi pe canalul de scurgere, in zona umeda
construita. In rezervor sunt retinute pana la lichefiere sau inglobare in lichid prin turbulenta
creata la caderea apei uzate, numai corpurile solide mari , nisipul, grasimile. Diametrul
rezervorului este redus pentru maximizarea efectelor caderii apei uzate in fosa, respectiv
spargere crustei formata din grasimi, detergenti si fecale si macerarea acesteia si crearea de
turbioane pentru agitare.
 Tratament biologic
In rezervor, digestia anaerobă a materialelor biodegradabile alterneaza cu digestia aeroba,
functie de variatia fluxului de apa uzata si a incarcarii zonei umede construite. Aerarea se
realizeza prin circulatia aerului intre tubul de absortie si cosul de ventilatie dar si datorita
tulburarii create de apa uzata in cadere si de afluxul de apa care patrunde in rezervor din zona
umeda construita la atingerea ivelulul tubului repartitor. Acest aflux imbogateste si continul de
microorganisme aerobe, cu cele din campul de filtrare-irigatie.
In rezervor se realizeaza in faza anaeroba si denitrificare pentru eliminarea azotului
gazos pe cosul de ventilatie, dupa nitrificarea in zona umeda construita si faza anoxica a
eliminarii fosforului .
In zona umeda construita are loc digestia aerobă a materialelor biodegradabile de
catre bio-media staționara existenta in sol si in patul de pietris care, datorita debitului variabil
al apelor uzate si variatiilor de nivel si absortie in campuri de filtrare-irigatie multistratrat,
este scufundata și aerata in mod alternativ, la fiecare depasire a nivelului tubului repartitor, de
catre apa din interiorul rezervorului si iesirea acesteia in campul de filtrare-irigatie si
retragerea acesteia datorita absortiei de catre sol. Aerarea în interiorul stratului de pietris si
in sol este intensificată atât de convecţia cauzată de mişcarea de infiltrare a apei prin mediul
granular cât şi de difuzia aerului de la suprafaţa spre stratul de material granular, prin
absorbţie in medii poroase . Are loc si nitrificarea amoniului (oxidare biologică)datorita
bacteriilor chemoautotrofe dar si denifricarea la baza acestuia, prin microorganismele aerobe
atunci când oxigenul dizolvat consuma azot oxidat în loc de oxigen, si prin microorganismele
anaerobe. Acestea transformă nitritii si nitratii in gaz, sub formă de diazot(N2). Datorita
incarcaturii organice din sol si aerarii permanente in campul de filtrare-irigatie are loc si
eliminarea fosforului.
Câmpul de filtrare-irigatie epureaza apele si prin intermediul a doua procese de
filtrare, şi anume:
- filtrarea superficială a apei supuse tratamentului, prin care suspensiile solide de
dimensiuni medii sunt înlăturate prin reţinere în porii patului de pietris, pana la dizolvarea
portionata in efluent. Având în vedere că suspensiile solide reţinute sunt atât de origine
minerală cât şi biologică, rezultă că prin procesul de filtrare superficială se elimină materialele
in suspensie şi o parte semnificativă din încărcarea organică a apei supuse tratamentului;
- filtrarea finala a apei supuse tratamentului , prin care suspensiile solide sunt înlăturate
aproape in totalitate la depasirea de catre apa a nivelului membranei geotextile care nu
permite decat trecerea apei curate.
Biodegradarea si dezintegrarea compusilor organici si filtarea, este continuata de
către microorganismele aerobe din solul vegetal, activate si acestea de aerul absorbit si de
catre plante .
Performanţele de epurare care se obţin sunt următoarele:
- reduceri ale CBO5 90 % -98%(sub 25mg/l), CCO (sub 120mg/l), şi a suspensiilor
solide SS (sub 30mg/l)
- nitrificare virtual completă;
- denitrificare 70-80%
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- reducerea fosforului 60-70 %
- eliminărea partiala a bacteriilor din fecale (se obţin reduceri de 1000 de ori a
numărului de bacterii fecale pentru fiecare 1 m de grosime a stratului de material granular).
Apa epurată este absorbită in final in straturile laterale si superioare de sol si eliminata prin
vaporo-transpiratie.

6

WASTE WATER EASY

7

WASTE WATER EASY

REFERINTE SI DOCUMENTATIE SUPORT

8

WASTE WATER EASY

9

WASTE WATER EASY

10

WASTE WATER EASY
,,Simularea performanței tratamentului in ZUC -DV în zonele cu climă
temperată”(extras)
Suprafața patului flux vertical experimental a fost de 20 m2, încărcătură organică
aplicată a fost de 27 g CCO (care corespunde la o suprafață specifică de 3 m2 /l.e.). Scopul
lucrării a fost calibrarea modelului de dependență de temperatură, care a fost pusă în aplicare
într-un program de simulare CW2D. Temperatura de apă în timpul perioadia de analiza a
variat între 4 ° C și 18 ° C.

Tabelul 2 prezintă analiza concentrațiilor influentului, măsurate din martie 2004 până în aprilie
2005. Concentrațiile au influienți relativ constanti pe tot parcursul experimentului

Tabelul 3 prezintă concentrațiile CCO, CBO5, NH4-N și NO3-N din efluent, în funcție de
temperatura efluentului
Experimentul a fost realizat în cadrul proiectului "Optimizarea fluxului de ZUC verticale
subsuprafata ", finanțat de Ministerul Austriac pentru Agricultură,Silvicultură, Mediului și
Gospodăririi Apelor.

SANITATIA DURABILA IN
EUROPA CENTRALA SI DE EST(extras)
– solutie pentru rezolvarea
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ISBN 978-80-969745-3-5Canalizarea şi sistemele de epurare a apelor uzate în
aşezările mici
Situaţia prezentă privind alimentarea cu apă şi
sanitaţia în ţările GWP CEE
Igor Bodík
--------------------------------------------------------------------------------------,,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
sa
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
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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).
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 comunale această dezvoltare va avea o influenţă importantă în atingerea obiectivelor date
în zonele rurale. Tările CEE sprijină şi subvenţionează adesea construirea unor SE mici, fără o
reflectare serioasă asupra faptului că mai devreme sau mai tarziu dupa mai multe
decenii costurile de amortizare respectiv 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!
Sistemul natural de epurare a apelor uzate
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.
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 preepurare
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 apeiuzate 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
13
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costeficiente
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 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltara durabilă pentru aglomerările umane
mici şi mijlocii din Europa Centrală şi de Est
Peter Ridderstolpe & Marika Palmér Rivera
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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.
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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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 utilizatorilortrebuie 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).

Studii de Caz ale Sistemelor de Sanitaţie Durabilă
Editori: Bogdan Macarol şi Peter Ridderstolpe
INTRODUCERE
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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.
ZONA UMEDĂ CONSTRUITĂ DE LA SVETI TOMAŽ, SLOVENIA
Bogdan Macarol
IntroducereNoile 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 ZUC 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.
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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).
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.
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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
(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 %.
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, 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.
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.
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§ 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.
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.
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
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
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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.
- 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 puţină întreţinere.

STUDIU DE EVALUARE
a Sistemelor Naturale de Tratare pentru
Managementul Apelor Uzate
din Comunitățile Rurale ISBN 978-9975-66-443-1.
(EXTRAS)
6. RAPORT NAȚIONAL - ROMANIA
6.1 LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ PRIVIND TRATAREA APELOR UZATE
6.2 CONDIȚIILE ACTUALE ALE NIVELURILOR DE TRATARE A APELOR UZATE
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ÎN ROMÂNIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Infrastructura pentru colectarea și tratarea apelor uzate din România arată că 644 localități
(265 municipii și orașe și 378 de localități rurale) au sisteme de colectare publice. Lungimea
totală a rețelei de colectare a apelor uzate este de 16,812km, din care 15.738km sunt în
mediul urban. În mediul urban, lungimea străzilor cu rețea de colectare a apelor uzate
reprezintă 51,8% din lungimea totală a străzilor. O comparație între străzile cu sisteme de
alimentare cu apă și a celor cu rețele de colectare a apelor uzate arată că doar 73% din prima
categorie are rețele de canalizare a apelor uzate. Alimentarea cu apă este asigurată pentru
4.313.803 de locuințe (reprezentând 53,2%) și rețelele de canalizare în sistem public sau
privat deservesc 4.146.814 de locuințe (reprezentând 51,1%). Alimentarea cu apă este
asigurată pentru 87,6% din locuințele din cadrul zonelor urbane și pentru 15,1% din locuințele
din mediul rural, în timp ce canalizarea este asigurată pentru 85,6% din locuințele din mediul
urban și 12,9% din mediul rural. În stațiile de epurare a apelor uzate existente, doar 77% din
totalul debitul apelor uzate evacuate sunt tratate în rețelele de colectare din mediul urban; în
47 de localități urbane, cu mai mult de 150.000 de locuitori, apele uzate sunt evacuate fără o
tratare preliminară.
Populația care beneficiază de servicii de canalizare publice este mai numeroasă în mediul urban
- 90% din totalul serviciilor de canalizare în mediul urban față de mediul rural, cu doar 10%
din totalul populației. În România 2,1 milioane de locuitori trăiesc în sate cu mai puțin de 2.000
de locuitori, unde nu se colectează apele uzate tratate și nici nu sunt obligați să o facă de către
Directivă în viitorul apropiat (Wendland, 2010). Aceste așezări se bazează deseori pe apele
subterane locale pentru alimentarea cu apă potabilă, dar aceste surse nu sunt protejate și sunt
afectate de activitățile umane. Din acest motiv, ele sunt reglementate de Directiva Cadru Ape
și de celelalte directive. Cu toate acestea, în aceste zone cu 2000e.p, măsurile prezentate în
planurile de management a bazinelor hidrografice nu acoperă în totalitate problemele legate de
lipsa de salubritate și epurare a apelor uzate. Calitatea apei dulci este influențată de apele
uzate evacuate. Apele uzate fie nu sunt tratate preliminar sau sunt insuficient tratate înainte
de evacuarea în apele receptoare. Cel mai mare volum de apă netratată provine din
sistemele de canalizare ale localităților (peste 89%) și sectoarele industriale (industria chimică
și petrochimică – 3%, sectorul energetic 8%). Cele mai mari aglomerări urbane, cu mai mult
de 150.000 de e.p, sunt responsabile pentru poluarea semnificativă cu substanțe organice. Alți
poluatori majori ale apei dulci sunt reprezentați de activitățile industriale (industria chimică și
petrochimică, activitățile miniere, industria metalurgică, industria alimentară și decreștere a
animalelor).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punerea în aplicare a SNT în România este la început și am găsit doar două exemple, unul în
satul Vrata, iar celălalt în satul Viscri.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In satul Viscri SNT este un sistem de curgere liberă a apei de suprafață (FWS) format din trei
bazine de decontare însumând 1,5ha, care vor fi plantate cu stuf.
6.3 O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA APLICAȚIILOR SNT ÎN ROMÂNIA
O metodologie GIS (Figura 51) a fost aplicată cu scopul de a evalua potențialul de sisteme de
tratare a apelor uzate naturale integrate pentru localitatile mici (<2100 locuitori) din România.
Unitățile administrative pe niveluri NUTS I-III și datele de recensământ au fost intersectate și
prelucrate într-un mediu ARC VIEW, cu scopul de a evalua potențialul SNT la nivel de județe,
comune și sate și pentru a estima costul de punere în aplicare. Numărul total de comune cu
mai puțin de 2.100 de locuitori (Figura 52) în România este de 862 și numărul total de sate în
comune este de 3608 (figura 53). Distribuția lor pe județe este prezentată în Figura 54.
6.4 LOCAȚII RURALE REGIONALE/LOCALE POTENȚIALE PENTRU
APLICAREA SNT ÎN ROMÂNIA
63
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Figura 56: Distribuția satelor izolate cu mai puțin de 2.100 locuitori corespunzătoare unui
total de 1.207 de sisteme SNT/ZUC
Un număr de sate în cadrul comunelor cu un singur sat până la mai mult de 16 a fost grupat
de la C1 la C5, cu scopul de a acorda prioritate nevoilor de punere în aplicare a tehnologiilor
SNT / ZUC (Figura 55). Satele din apropiere (la mai puțin de 500 de metri distanță) au fost
unificate și clasificate în 5 clase după cum s-a menționat mai sus. Satele izolate, clasa C1, în
număr de 1207 (Figura 56) sunt considerate a fi de primă prioritate în implementarea
tehnologiilor SNT/ZUC, deoarece bugetul local redus nu permite punerea în aplicare a
sistemelor convenționale de epurare a apelor uzate.
6.5 COSTURILE DE INVESTIȚIE, MENȚINERE ȘI OPERARE A SNT ÎN COMUNITĂȚILE
MICI64
În Franța, costurile de investiție sunt estimate în Euro / cap de locuitor de la 190 ± 35%, la
130 ± 50% și 120 ±60% în concordanță cu procedeele de tratare, cum ar fi rezervor Imhoff +
construcție de zone umede, iaz aerat, iaz de stabilizare a deșeurilor, respectiv (http: //
ec.europa.eu / environment / water /water-urbanwaste/ info/pdf/
waterguide_en.pdf).
Costurile operaționale anuale estimate în Euro / pe cap de locuitor sunt în consecință de 5,5
Euro, 6,5 Euro, 4,5Euro, în timp ce în Germania (Halbach 2000) costurile de investiții pentru
un iaz aerat de stabilizare a deșeurilor este de 320 Euro.
Pentru România se estimează un cost de punere în aplicare pentru SNT sau ZUC de
aproximativ 200 Euro/ cap de locuitor. Suma totală pentru sate izolate, clasa C1, numărând
1207 de sisteme, prima prioritate, este de 171.550.000 de Euro (Figura 57) și suprafața totală
necesară pentru construire este estimată la 429ha (figura 58) (5m2/cap de locuitor).
-_______________________________________________________________________
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Sisteme de epurare durabilã şi eficientã a apelor reziduale din comunitãţile rurale şi
suburbane cu pânã la 10,000 PE (extras)
Acest proiect a fost finanţat de cãtre Ministerul German Federal de Mediu şi de cãtre Agenţia
Germanã Federalã de Mediu în cadrul Programului de Mediu pentru Asistenţã Consultativã
pentru Europa Centralã şi de Est.
www.wecf.eu
WECF, Women in Europe for a Common Future
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scopul prezentului Ghid Scopul prezentului ghid este de a oferi o îndrumare uşor de înțeles
în luarea deciziilor privind managementul apelor reziduale în zonele rurale şi urbane cu până la
10,000 locuitori populaţie echivalentã (PE).
Obiectivele specifice ale Ghidului sunt:
Informarea asupra variantelor eficiente şi durabile pentru sanitaţie, colectarea şi epurarea
apelor reziduale
• Care îndeplinesc cerinţele Directivei privind Epurarea Apelor Reziduale Urbane pentru
aglomerări de 2,000 – 10,000 PE
• Pentru îmbunătățirea situaţiei igienei şi a stãrii mediului înconjurător conform Directivei
Cadru privind Apa în aglomerări umane sub 2,000 PE
Indrumarea factorilor de decizie în selectarea sistemelor adecvate pentru sanitaţie şi
managementul apelor uzate în conformitate cu reglementările cadru, şi mai exact pentru a
arăta
avantajele
şi
dezavantajele
sistemelor
neconvenționale,
descentralizate
şi
semicentralizate, ale iazurilor şi zonelor umede construite precum şi ale conceptelor noi pentru
aşezãri fãrã o aprovizionare cu apã sigurã
Prezentarea exemplelor de soluții durabile şi eficiente din diferite state membre ale UE
Ghidul se adresează factorilor de decizie la nivel ministerial şi municipal, autorităților şi
furnizorilor de utilitãţi, precum şi consultanţilor şi organizaţiilor non-guvernamentale din
domeniul sanitaţiei şi managementului apelor uzate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 Situaţia în noile state membre ale UE - Bulgaria şi România
Când Bulgaria şi România au devenit membre ale UE au fost negociate procedurile de tranziţie.
Pentru a indeplini toate cerintele ale DEAUU, Bulgaria şi România au fixat termeni finali pentru
perioada de tranzitie, respectiv pânã la sfârşitul anului 2014 şi 2018. Investiţiile necesare
pentru crearea unor sisteme de colectare şi epurare a apelor reziduale pentru aglomerările
umane de peste 2,000 PE sunt evaluate la 2.1 miliarde de euro pentru Bulgaria şi la 10.1
miliarde de euro pentru România6. Acestea îndeplinesc condiţiile de acordare a sprijinului
financiar din Fondurile de Coeziune ale UE.
In Bulgaria şi România aproape 4 milioane de persoane (2.1 milioane în România şi 1.8
milioane în Bulgaria) locuiesc în sate cu mai puţin de 2,000 de locuitori, care de obicei nu
colecteazã şi nu epureazã apele reziduale şi nu sunt obligaţi de cãtre DEAUU s-o facã în viitorul
apropriat. Aceste aşezãri se bazeazã deseori pe apele subterane locale pentru alimentarea cu
apã potabilã, însã aceste surse nu sunt bine protejate şi sunt poluate de activitãţile umane. Din
acest motiv ele sunt reglementate prin DCA şi prin directivele fiice. Insã, pentru aceste
localitãţi cu sub 2,000 PE, mãsurile prezente în planurile de management a bazinelor
hidrografice nu cuprind integral problemele legate de lipsa de sanitaţie şi tratarea apelor
reziduale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 Сolectarea apelor reziduale
Planificarea trebuie sã adopte o abordare holisticã în privinţa evacuãrii, epurãrii şi reutilizãrii
apelor reziduale. Orice decizie în favoarea unei anumite opţiuni tehnice luatã într-o etapã
timpurie a planificãrii va influenţa considerabil atât investiţiile cât şi costurile de exploatare. In
aceastã privinţã este important de stiut cã, sistemul de colectare convenţionale de ape
reziduale reprezintã 60 – 80% din costurile totale de manipulare a apelor reziduale.
În multe state, gestionarea centralizată a apelor reziduale reprezintă abordarea conventională.
Aceasta se caracterizează prin colectarea şi evacuarea apelor reziduale urbane prin intermediul
26

WASTE WATER EASY
unei canalizãri centralizate până la stația centrală de tratare intensivã, unde apele uzate şi
nãmolul se trateazã şi depozitează controlat. Avantaje globale ale acestui concept sunt
considerate costurile mai scãzute de investiție şi exploatare pentru o stație mare de epurare în
comparaţie cu câteva stații mici, precum şi controlul mai eficient asupra standardelor de
calitate şi procedurilor de expoatare a instalației.
Cu toate acestea dezavantajele acestui tip de management al apelor reziduale arată că aceasta
nu poate fi o soluţie universalã, mai ales când este vorba de regiunile mai puţin populate:
Raportul între costuri şi avantaje ale sistemelor centralizate poate fi mai puţin favorabil dacã se
ţine seama de cheltuielile mari şi pe termen lung pentru construirea şi întreţinerea sistemului
de canalizare. Dacã sistemul de canalizare nu se întreţine în mod adecvat pot apare scurgeri
care vor cauza poluarea solului şi apelor subterane. Sistemele centralizate de epurare necesită
(mai multe) stații de pompare care trebuiesc expoatate şi întreținute în mod adecvat. În plus
stațiile centralizate de epurare municipale reduc posibilitatea de reutilizare a apelor, a
nutrientilor şi a nãmolului în circuitul local, din cauza încărcării lor cu substanțe dăunătoare
precum chimicale, metale grele şi substanțe patogene (mai ales atunci când în sistemul de
canalizare combinată se colectează şi apele reziduale industriale).
In situaţia aceasta, alegerea unui sistem public, durabil de canalizare şi epurare nu este uşoară,
mai ales datoritã faptului că sunt disponibile sisteme descentralizate, semicentralizate şi
combinate (vezi Таbelul 3).
În ultimii ani se acordă din ce în ce mai multă atenție conceptelor moderne descentralizate sau
semicentralizate de gestionare pe plan local a apelor reziduale, care sunt deja aplicate în multe
ţãri, mai ales în zonele rurale şi suburbane. Aceste concepte cuprind colectarea, tratarea şi
depozitarea/reutilizarea apelor uzate din comunitãţi mici (de la gospodării până la părți din
localități), integrate în proiectele de dezvoltare a localității/ satului/oraşului. Asemenea sisteme
constau din mai multe instalații sanitare/epurare a apelor reziduale la scara micã, proiectate şi
construite local.
Sistemele descentralizate menţin lângã sursa poluării sau aproape de ea atât fracţia solidã a
apelor reziduale cât şi cea lichidã, reducând prin aceastã modalitate reţeaua de colectare a
apelor reziduale. Metoda aceasta oferã un grad ridicat de flexibilitate ceea ce permite
modificarea design-ului şi a modului de exploatare a sistemului în funcție de diferite condiții şi
scenarii locale.
Sistemele descentralizate şi semicentralizate oferã urmãtoarele avantaje:
• Au costuri mici de investiţie, exploatare şi intreţinere pentru sistemul de canalizare care este
de lungime mai micã
• O protecţie mai bunã a resurselor de apã, cu daune mai mici în cazul unei defecţiuni
(minimizarea riscului)
• Oferă soluţii corespunzãtoare nivelului individual de poluare
• Sunt flexibile (permit o extindere) şi adaptabile la schimbările condițiilor, populației,
turismului, industriei
• Permit luarea unor decizii în funcție de nevoile reale ale zonelor sensibile ale mediului
înconjurător, pot fi implementate dupã necesitate
• Pot fi încadrate armonios în peisaj
• Refolosirea apei uzate tratate şi a nutrienţilor (N şi P) se poate efectua cu uşurinţã
Dezavantajele principale ale gestionării descentralizate sau semicentralizate a apelor reziduale
sunt:
• Eficiența potential mai mică a epurării (în special pentru N şi P)
• Necesitatea instruirii şi folosirii corecte
• Este importantã prezenţa personalului calificat pentru exploatare şi întreţinere
• Monitorizarea se poate dovedi insuficientã
• Legislația şi mediul instituțional pot reprezenta o piedică
Acestea trebuie avute în vedere în planificarea sistemului sanitar şi a tratãrii apelor reziduale.
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2.3.2 Zone umede construite
Zonele umede construite sunt ecosisteme naturale unde apele reziduale sunte introduse pentru
epurare biologicã şi fizicã într-un filtru de nisip pe care se creşte vegetaţie. Patul filtrant poate
fi umplut cu materiale precum nisip sau pietriş şi se va izola etanş (cu sol natural sau cu folii
plastice). Tratarea apelor uzate este asiguratã prin activitatea bacteriilor de pe biofilmul
substratului şi filtrului fizic, şi prin efectele absorbante. Pentru accelerarea procesului pe toatã
suprafaţa filtrului de nisip se cresc plante, de obicei trestie din acest motiv deseori sunt
denumite filtrе cu pat de trestie.
Zonele umede construite au fost folosite pentru prima datã în Germania iar utilizarea lor pentru
epurarea apelor reziduale continua deja de mai bine de 40 ani, mai ales în zonele rurale din
Austria, Franţa, Grecia cât şi în alte ţãri. Existã diferite tipuri de sisteme, însã predominã
utilizarea sistemului subsuperficial în care nivelul apelor se menţine sub acela al suprafeţei. In
funcţie de modul de realizare sistemul acesta poate fi divizat în douã categorii – cu evacuare
verticalã şi cu evacuare orizontalã.
In general, zonele umede construite cuprind o etapă de tratare prealabilă pentru sedimentarea
materiilor organice solide cu scopul evitãrii înfundării. Un alt model care nu necesitã tratare
prealabilă a fost cu succes dezvoltat în Franța pentru apele uzate brute.

Zonă umedă locală pentru epurarea apelor reziduale menajere, Polonia
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Proiectarea,constructia si exploatarea sistemelor extensive de epurare biologica
naturala a apelor uzate menajere provenite din localitati cu un numar conventional
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de locuitori de pina la 5000.
Cod practic (ghid) (extras)
1. Generalitati/Consideratii generale.
1.1. Introducere.
Scopul acestei lucrari este de a ajuta responsabilii tehnici (proiectanti, executanti/antreprenori
in constructie, operatori, supraveghetorii cerintelor de protectie a mediului, de sanatate publica,
calitatii in constructii, din autoadministrarea publica a localitatilor etc) sa asigure epurarea
apelor uzate din aglomerarile cuprinse intre 500 si 5000 de locuitori conventionali, conform
Directivei Consiliului Europei nr.91/271 din 21 mai 1991 relativ la epurarea apelor uzate urbane
si Hotaririi Guvernului nr….
Acest Cod este focalizat pe tehnologiile si tehnicile existente de epurare biologica a apelor
uzate, care, prin definitie, ocupa suprafete mai mari decit cele intensive( bazine de aerare cu
namol activ/aerotancuri, filtre biologice si diferite modificari ale acestora, care utilizeaza
microflora suspendata si/sau imobilizata) aplicate pentru aglomerari mari. Intre timp
procedeele extensive de epurare necesita de regula/in general costuri de investitie mai
mici/inferioare, iar conditiile de exploatare/operare ale acestor procedee extensive sunt mai
usoare, mai docile, flexibile si mai econome in consumul de energie.In sfirsit, aceste tehnici nu
au nevoie de un asa numar mare de muncitori de o calificare inalta,cum sint necesare pentru
procedeele intensive. Sistemele extensive de epurare a apelor uzate sunt aplicabile in diferite
situatii in cazul unor aglomerari de citeva mii de locuitori conventionali. Urmarind/respectind
spiritul acestei lucrari (Cod practic - Ghid), tehnicile/sistemele abordate nu vor fi aplicate decit
la capacitati ale statiilor de epurare care nu depasesc 5000 de locuitori conventionali,cu
exceptii foarte rare,in conditii de exclusivitate.
In cele ce urmeaza vor fi descrise pe cit posibil de detaliat atit sistemele de epurare extensiva,
cit si procedeele recomandate de proiectare, constructie si exploatare ale componentelor
acestora.
1.2. Clasificarea sistemelor extensive de epurare a apelor uzate.
Sistemele extensive despre care va fi vorba in continuare in acest Cod(Ghid) se bazeaza pe
procesele de autoepurare in mediul acvatic si in soluri, cu precadere prin sedimentare,filtrare si
degradare/descompunere biologica si/sau sub actiunea razelor solare.Procesele biologice de
autoepurare a apelor uzate se focalizeaza pe activitatea vitala a microorganismelor, mai cu
seama a bacteriilor care se divizeaza in 2 categorii principale:culturi libere sau suspendate in
mediul apos/lichid si culturi fixate sau imobilizate pe suport solid. Functionarea acestor sisteme
este posibila fara consum de energie electrica.
La sistemele care utilizeaza culturi fixe de microorganisme se refera :
- infiltrarea-percolarea;
- fitofiltre plantate,cu curgere in flux vertical;
- fitofiltre plantate,cu curgere in flux orizontal.
Iar la cele cu culturi libere:
- iazuri biologice naturale cu microfite;
- iazuri biologice naturale cu macrofite;
- iazuri biologice aerate artificial.
Mai exista de asemenea sisteme mixte,combinate din cele indicate mai sus.
Sistemele de epurare cu zone umede artificiale/fitofiltre reproduc procesele epuratoare ale
ecosistemelor.Heterogenitatea mare si diversitatea plantelor si a solurilor, tipurile de curgere a
apelor antreneaza o mare varietate de mijloace posibile: - sisteme de curgere a apei sub
suprafata aeriana a solurilor (filtre plantate cu macrofite cu curgere orizontala si verticala);
- sisteme de curgere libera a apei de suprafata (iazuri biologice naturale);
- mai rar, sisteme de irigare a culturilor vegetale energetice( ex. salcie) pentru epurare finala.
In ansamblu, zonele umede artficiale(fitofiltrele)asigura diferite mecanisme de epurare, cum ar
fi:
- fizice, prin filtrare în mediul poros si sistemul radicular in fitofiltre, prin sedimentare a
materiilor in suspensie si coloizilor in iazuri biologice;
-chimice, prin precipitarea substantelor insolubile sau co-precipitarea cu compusi insolubili
(N,P); prin absorbtie pe substrat(umplutura) in functie de caracteristicile acestui suport sau pe
plante (N,P,metale); prin descompunere/degradare datorita fenomenelor de radiatie UV(virusi
si bacterii patogene), reactiilor de oxido-reducere (metale);
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-biologice, datorita dezvoltarii bacteriilor libere sau fixe, care efectueaza degradarea materiei
organice (CBO), nitrificarea in mediu/zone aerobe si denitrificarea in zone aerobe. Pentru
sistemele cu curgere libera a apei de suprafata (iazuri biologice) epurarea biologica se
efectueaza prin procese aerobe, in straturile superioare/de suprafata a apei, si, eventual, prin
procese anaerobe in straturile inferioare invecinate cu depunerile de fund, la adincime.
Dezvoltarea algelor fixate sau libere, suspendate in apa asigura prin fotosinteza un aport de
oxigen necesar bacteriilor epuratoare aerobe, si fixeaza o parte din substantele nutritive( N si
P).
ZONELE UMEDE CONSTRUITE IMPLEMENTATE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA O SIMPLĂ SOLUŢIE DE EPURARE
NATURALĂ A APELOR UZATE (extras)
Sireţeanu Dumitru1 – şef secţie,
Ciubotaru Ion2 – medic igienist,
Vacarciuc Constantin3 – medic igienist,
Aga Anatoli4 – medic igienist,
Anton Ilie1 – inginer coordonator,
Centru Naţional de Sănătate Publică1,
Centrele Sănătate Publică Nisporeni2, Orhei3, Hîncesti4
Rezumat
Zonele Umede Construite (ZUC) sunt concepute ca o soluţie de epurare simplă şi ecologică a
apelor uzate. Implementarea
lor în Moldova se efectuează pe parcursul ultimilor ani, deosebit sunt binevenite pentru
epurarea apelor uzate în
localităţile rurale. Cele mai bune proiecte au fost implementate în localităţile r-lor Nisporeni,
Hînceşti şi Orhei.
Ştiinţe Medicale nr.233
Majoritatea localităţilor rurale din Republica Moldova se confruntă cu problema epurării apelor
reziduale men ajere, care servesc drept sursă principală de poluare a apelor freatice şi solului.
Pentru epurarea apelor uzate colectate, soluţia cea mai efi cientă s-a stabilit a fi epurarea prin
sisteme bazate pe principiul Zonelor Umede Construite (ZUC). Studiul prezent a fost efectuat la
staţiile construite în localităţile r-lor Nisporeni, Hînceşti şi Orhei.
ZUC-urile funcţionează în baza unor mecanisme biologice, fi zice şi chimice, susţinute de
elementele unor sisteme ca: plantele acvatice, microorganismele sau tipurile de sol, sau
substraturile special folosite pentru dezvoltarea plantelor. Prin studiile efectuate s-a stabilit, că
randamentul
ZUC-urilor orizontale (la o încărcare de 100-300 mg/l CCO (Consumul Chimic de Oxigen))
pentru CCO este de 50-60% iar pentru materii în suspensie 60-70%.Studiile prealabile confi
rmă efi cacitatea sistemelor construite în r-l Hînceşti în perioada caldă a anului şi problemele
ce apar în perioada rece. După epurare probele examinate la parametrii microbiologici sunt
lipsite de agenţi patogeni. Parametriisanitaro-chimici, la deversare în receptorii
naturali,corespund cerinţelor în vigoare în 75% din probele examinate. ZUC-urile verticale pot
fi folosite doar ca o treaptă de epurare în comun cu alte staţii.
Pentru a exclude defi cienţele stabilite la implementarea proiectului ZUC pentru r-nul Orhei au
fost
efectuate mai multe modifi cări în ce priveşte epurarea prealabilă a apelor reziduale şi
dezinfectarea la evacuare în receptorii naturali.
Concluzie: Proiectele ZUC, implementate în raioanele Nisporeni, Hînceşti şi Orhei, prezintă o
soluţie viabilă pentru Republica Moldova de epurare simplă, economică şi ecologică a apelor
uzata
RAPORTUL
auditului privind protecția și utilizarea durabilă
a apelor din rîuri și fluvii (extras)
Abrevieri
AAPL

Autorităţile administraţiei publice locale
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AGENŢIA

Agenţia „Apele Moldovei”

CMA

Concentrația maximal admisibilă

CONVENȚIA

Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă
a fluviului Dunărea

FEN

Fondul Ecologic Naţional

SHS

Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Pentru epurarea apelor reziduale, evacuate din sistemul de canalizare al orașului Orhei,
care ulterior se revarsă în rîul Răut, FEN a cofinanțat implementarea proiectului „Construcţia
staţiei de epurare după tehnologia Zonelor Umede Construite (ZUC) în orașul Orhei”, cu
valoarea totală de 5,1 mil. USD. Urmare realizării proiectului, a fost pusă în funcțiune o
tehnologie modernă de filtrare, tratare și evacuare a apelor reziduale care se deversează în rîul
Răut, avînd un impact ecologic deosebit pentru protecția apelor fluviale (vezi foto). Proiectul a
fost realizat în cadrul Proiectului Dezvoltării Regionale și Protecției Sociale din Moldova şi
implementat de Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare
din subordinea Ministerului Mediului.
Proiectul ADA/PNUD„Suport pentru Procesul Naţional de Planificare
a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”
RAPORT FINAL (extras)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Infrastructura construcţiilor hidrotehnice
În această categorie intră sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, epurarea apelor uzate,
infrastructura de irigare, de protecţie a localităţilor împotriva inundaţiilor, secetelor, precum şi
alte utilităţi legate de măsurile de adaptare la schimbările climatice cu impact asupra
resurselor de apă.
Vulnerabilităţi:
4) Sînt slab mediatizate tehnologiile alternative de epurare a apelor uzate, adică
trecerea de la epurarea apelor uzate prin intermediul staţiilor tehnice de epurare la
epurarea biologică prin intermediul zonelor umede construite (ZUC).
Măsuri în domeniul infrastructurii construcţiilor hidrotehnice
23) Trecerea de la epurarea apelor uzate prin intermediul staţiilor tehnice de epurare
la
epurarea biologică prin intermediul zonelor umede construite (ZUC).
Punctul slab al ZUC este suprafaţa mare a amenajării, însă în contextul depolulării masive a
localităţilor ZUC poate deveni un instrument tehnic economicos de epurare a apelor uzate
Proiectul a fost realizate în cadrul Proiectului Dezvoltării Regionale și Protecției Sociale din
Moldova şi implementat de Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi
Canalizare din subordinea Ministerului Mediului. La implementarea proiectului au participat
companii din Moldova, Germania, Austria şi Italia.
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Link-uri spre materiale suport :
http://www.landkreis-miltenberg.de/Dox.aspx?docid=%7B1E3A24DF-A5C7-4C50AE57-07D80F9BB8EF%7D&orgid=%7B1E1FA231-969E-438C-BBDBA4AD14977F2F%7D
http://www.soll-galabau.de/aktuelle-news/ansichtaktuelles/datum/2013/10/07/dwa-regelwerk-arbeitsblatt-dwa-a-262.html
https://youtu.be/z6vCOQLPh20
https://www.youtube.com/watch?v=dMjlQ2C2dk8
https://www.youtube.com/watch?v=wxxleTPZbGQ
https://www.youtube.com/watch?v=4sdBxDlHyZI
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