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Mesajul
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
În Republica Moldova, educaţia reprezintă o prioritate naţională. Calitatea educaţiei
determină, în mare măsură, calitatea vieţii. De aceea, crearea condiţiilor de studii,
inclusiv crearea condiţiilor igieno-sanitare din şcoli, reprezintă un factor foarte
important. Contaminarea şi degradarea mediului determină înrăutățirea semnificativă
a stării de sănătate a oamenilor, cei mai vulnerabili fiind copiii.
Este cunoscut faptul că în mediul rural din Republica Moldova persistă probleme
în asigurarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi de canalizare, care necesită
soluţionare, reieşind din posibilități la nivel de fiecare localitate în parte.
În context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării recomandă directorilor instituțiilor
de învățământ general să analizeze opţiunile propuse în Ghid, să studieze bunele
practici realizate deja în republică şi, în comun cu autorităţile administraţiei publice
locale, să îmbunătăţească condițiile de igienă și sanitație în școală, în conformitate cu
Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din
perspectiva şcolii prietenoase copilului/ Dimensiunea Sănătate, siguranță, protecție.
Mulţumim tuturor actorilor de nivel decizional, consultativ și donatorilor pentru
implicarea în soluţionarea problemelor care sunt subiectul acestui Ghid.
Vă dorim succes!

Angela CUTASEVICI,
Secretar de Stat,
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Mesajul
Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale
Prevenirea bolilor este o prioritate a sistemului de sănătate din Republica Moldova.
Bolile condiţionate de apă, sanitaţie și igienă inadecvată reprezintă o povară pentru
societate. Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 88% din
bolile diareice acute se datorează consumului apei nesigure de băut și sanitaţiei și
igienei necorespunzătoare. Şcolile cu apă nepotabilă, sanitaţie și igienă inadecvată,
reperezintă un mediu cu risc sporit pentru sănătatea elevilor și personalului. Atît pentru
Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în
Republica Moldova pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1063
din 16 septembrie 2016, cît și pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (Agenda
2030), una din ţintele de bază îl constituie asigurarea accesului tuturor copiilor la apă
potabilă și sanitaţie sigură și condiţii optime de igienă.
Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale recomandă managerilor instituțiilor
preuniversitare și de educaţie timpurie, specialiștilor responsabili din administraţia
publică locală și specialiștilor din domeniul sănătăţii publice, să studieze și să aplice
cele mai bune practici menţionate în prezentul Ghid pentru a oferi un mediu educaţional
favorabil.
Mulţumim cu această ocazie donatorilor pentru suportul oferit în crearea unor condiţii
de educaţie mai sănătoase în localităţile rurale ale Republicii Moldova.
Mult succes în aplicarea Ghidului!

Aliona SERBULENCO,
Secretar de Stat,
Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale

Definiții şi acronime
APL

Administrația Publică Locală: Administrație de nivel raional (APL II) sau local
(APL I). APL I mai este numită şi Primărie.

Apă gri

Apa gri este apa uzată de la bucătărie, lavoare şi după dereticare, care nu este
amestecată cu apa uzată din veceuri. Deoarece apa gri nu conține deșeuri
umane cu potențial patogen poate fi manevrată şi tratată cu tehnologii mai
simple decât apa uzată menajeră (apa neagră).

ApaSan

Proiectul Elveției de Apă şi Sanitație în Moldova

Apă potabilă

Apa destinată consumului uman, indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea
de distribuție sau dintr-o fîntînă, în sticle sau recipiente, sanogenă și pură şi
care nu reprezintă un pericol pentru sănătatea omului.

Apă uzată
menajeră

Apa uzată care conține: excreții umane, apă rezultată din activități menajere şi
apă rezultată din activități sanitar-igienice. Numită şi apă neagră.

Canalizare

Ansamblu de lucrări tehnice executate pentru colectarea, evacuarea și
epurarea apei uzate într-o localitate, într-un sistem tehnic, pe un teren
etc., sau a apei de ploaie, în vederea păstrării salubrității solului, a apelor
subterane și de suprafață.

CSP

Centru de Sănătate Publică, subdiviziune teritorială a Agenției Naționale de
Sănătate Publică

Ecosan

Din engleză „ecological sanitation”, sistem ecologic de sanitație, cu colectarea
separată a urinei şi maselor fecale

Fosă septică/
tanc septic

Rezervor subteran etanș, cu cel puțin 2 camere, unde substanțele solide din
apele uzate sunt reținute şi digerate anaerob în partea de jos, în timp ce
lichidul fără solide este deversat, de obicei, într-un sistem de infiltrare în sol.

Hazna

Bazin subteran ermetizat de dimensiuni relativ mici, folosit pentru colectarea
maselor fecale şi a urinei.

Latrina (toaletă
cu hazna)

Un tip de grup sanitar care include construcție rudimentară amplasata pe un
bazin subteran (de regulă neermetizată).

Sanitație

Termen generic utilizat pentru a descrie o serie de facilități, servicii şi acțiuni
în vederea eliminării în condiţii sigure şi igienice a excreţiilor umane şi a apei
uzate, în scopul reducerii împrăştierii germenilor patogeni şi al menţinerii unui
mediu sănătos şi durabil. Acţiunile specifice legate de sanitaţie includ epurarea
apelor uzate, managementul deşeurilor menajere şi a apelor pluviale.

Sistem de
sanitație

Sistem care include grupurile sanitare (WC, toaletele externe), colectarea şi
transportul (cu sau fără rețea de canalizare) deșeurilor din toalete (urină,
mase fecale, reziduuri lichide sau apă uzată), tratarea acestora şi eliminarea
finală sau reutilizarea lor. Un sistem de sanitație cuprinde infrastructura
tehnică precum şi structura organizatorică pentru gestionarea, funcționarea
şi întreținerea sistemului.

Stație de
epurare

Ansamblul de construcții și instalații destinat epurării apelor uzate prin
metode mecanice, mecanico-chimice, biologice.

Tratarea locală
a apei uzate

Epurarea apelor uzate în același loc (sau în apropriere) unde apa uzată este
produsă. Este numită şi epurare a apelor uzate la nivel local.

Toaletă cu apă

WC, veceu

Toaleta ecosan

Toaletă uscată cu sistem de separare a urinei: toaletă care funcționează fără
apă şi are un separator, astfel încât urina şi materiile fecale sunt colectate
separat. În engleză se folosește şi termenul UDDT.

Vidanjare

Golirea haznalelor cu ajutorul unei instalații de pompare şi a unei cisterne.

WC, veceu

Toaletă cu spălare de apă (din engleză WC, water closet). Toaletă cu apă.
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Introducere
Context
Accesul la surse de apă potabilă, la condiții adecvate de sanitație şi igienă în
instituțiile de învățământ este important din mai multe motive: contribuie la
asigurarea unui mediu sănătos de învățare şi la diminuarea răspândirii bolilor,
influențează pozitiv procesul de școlarizare şi învățare, ajută la promovarea egalității
de gen , de asemenea, poate încuraja membrii comunităților să opteze pentru noi
tehnologii de alimentare cu apă, sisteme de sanitație și practici de igienă.
Republica Moldova a stabilit unele obiective pentru îmbunătățirea condițiilor
de alimentare cu apă, sisteme de sanitație și practici de igienă în instituțiile de
învățământ, ca parte la Protocolul privind Apa şi Sănătatea din 20101. Până în 2020,
100 % din instituțiile de învățământ general trebuie să asigure corespunderea
deplină a calităţii apei potabile şi accesul copiilor la sisteme îmbunătățite de
aprovizionare cu apă şi sanitație.
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, adoptate în 2015 de Organizaţia Naţiunilor
Unite2, subliniază importanța asigurării cu apă, cu sisteme de sanitație și promovarea practicilor de igienă în instituțiile de învăţământ. Obiectivul 6 prevede accesul universal şi echitabil la apă potabilă sigură şi accesibilă şi condiţii adecvate
şi echitabile de sanitaţie şi igienă pentru toți; “acces universal” înseamnă accesul
nu doar în gospodării, ci şi în instituțiile şcolare şi preşcolare, centrele medicale,
la locurile de muncă3.
1

6

Hotărârea Guvernului Nr. 1063 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului Național pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 20162025. Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366749

2

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals.html

3

OMS, UNICEF (2015) Notă metodologică: Cadrul de indicatori propus pentru monitorizarea
scopurilor Obiectivele de Dezvoltare Durabilă privind apa potabilă, sanitaţie, igienă şi apa uzată.

În prezent, majoritatea instituțiilor de învățământ din mediul rural din Republica
Moldova nu dispun de spații sanitare care să corespundă standardelor sanitare.
Cea mai răspândită opțiune este toaleta cu hazna, de regulă amplasată în
exteriorul clădirii. Conform unui studiu realizat de Centrul Național de Sănătate
Publică (CNSP) cu suportul UNICEF4 în 2009, 95% din instituțiile de învățământ
din mediul rural foloseau anume acest tip de toalete. Studiul următor efectuat de
CNSP în anul 2014 denotă o situație îmbunătățită‚ dar încă departe de condițiile
optime de sanitație şi igienă – 75% din scolile rurale foloseau toaletele externe.
Astfel de toalete de cele mai multe ori sunt într-o stare proastă, fără cabine
sau pereți de separare pentru a asigura intimitatea, fără iluminare sau încălzire
în timpul iernii, fără lavoare şi apă pentru spălarea mâinilor, întreținute prost şi
foarte rar curățate. În plus, aceste toalete poluează mediul, atunci când conținutul
haznalelor se infiltrează în sol sau este deversat necontrolat în mediul înconjurător.
Există o serie de opțiuni pentru a îmbunătăți situația sanitară în școli şi grădinițe.
Toaletele cu hazna pot fi îmbunătățite şi întreținute mai bine, pot fi construite
toalete cu spălare cu apa (WC) acolo unde sunt disponibile sistemele de
canalizare sau unde apa uzată este tratată la nivel local. O alternativă din ce în
ce mai populară este toaleta ecosan. Totuși, de cele mai dese ori, proiectanții şi
factorii de decizie nu sunt suficient informați privind diferitele opțiuni disponibile
şi avantajele şi dezavantajele specifice acestora.
Acest ghid oferă informații cu privire la opțiunile de sanitație disponibile şi condițiile
în care acestea pot fi utilizate. Scopul ghidului este ca managerii instituțiilor de
învățământ, responsabilii din APL să fie mai bine informaţi şi să ia măsuri pentru
a îmbunătăți condițiile sanitare și igienice în instituții prin oferirea unor soluții de
sanitație mai bune şi mai durabile.
Ghidul a fost elaborat în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării
şi Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale din Republica Moldova cu
suportul proiectului ApaSan.
ApaSan a contribuit la implementarea mai multor sisteme de sanitație sigure şi
confortabile în școlile din mediul rural din Moldova în perioada 2008-2018.

4

UNICEF (2009): Raportul sumar privind studiul calităţii apei, sanitaţiei şi a practicilor de igienă în
şcolile din Moldova.
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Despre ce este ghidul?
Scopul acestui ghid este de a prezenta diverse opțiuni pentru sistemele de
sanitație din instituțiile de învățământ şi de a oferi îndrumări cu privire la alegerea
celui mai potrivit sistem de sanitație.

Cine poate utiliza ghidul?
Ghidul este elaborat pentru specialiștii din domeniu, instituții şi factorii de decizie
din Moldova care lucrează la îmbunătățirea sanitației în instituțiile de învățământ:
Directorii liceelor, gimnaziilor, şcolilor primare şi grădinițelor;
Factorii de decizie din cadrul autorităților raionale/municipale şi UTA Găgăuzia
din domeniile educație, sănătate publică, construcții şi mediu;
Primarii şi personalul tehnic din subordinea primăriilor;
Proiectanți, arhitecți şi ingineri;
Instituții de finanțare şi agenții de cooperare;
Specialiștii Centrelor de Sănătate Publică.

Care este domeniul de aplicare al ghidului?
Acest ghid descrie diferite opțiuni de sanitație potrivite pentru instituțiile de
învățământ din Republica Moldova. Ghidul se axează pe condițiile specifice
instituțiilor de învățământ din mediul rural.
Este de remarcat faptul că, chiar dacă sistemele de sanitație şi infrastructura
aferentă acestora este importantă, aceasta reprezintă doar unul din elementele
necesare, pe lângă aprovizionarea cu apă, practicile de igienă şi întreținerea
infrastructurii.

Cum utilizăm ghidul?
Capitolul 1 oferă o prezentare generală succintă despre importanța aprovizionării
cu apă, sanitației şi practicilor de igienă în instituțiile de învățământ.
Capitolul 2 descrie patru opțiuni pentru sistemele de sanitație destinate instituțiilor
școlare şi preșcolare întâlnite în prezent în Moldova:
8

Toalete cu hazna, tipul cel mai răspândit de toalete în școlile din mediul rural
din Moldova;
Toaletele ecosan, numite şi toalete uscate cu sistem de separare a urinei de
masele fecale;
Toalete cu apă (veceu), conectate la un sistem public de canalizare și epurarea
a apelor uzate;
Toalete cu apă (veceu), cu tratare la nivel local a apelor uzate.

Fiecare opțiune este descrisă în detalii, luând în considerare sistemul complet de
sanitație de la toaletă şi până la evacuarea finală sau reutilizarea apelor uzate. Sunt
descrise avantajele şi dezavantajele pentru fiecare opțiune, precum şi condițiile
în care această opțiune este potrivită. De asemenea, se oferă informații privind
cerințele de întreținere şi funcționare a acestora.
La selectarea opțiunii de sanitație se va ține cont de prevederile NCM C.01.03:2017
“Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățământ general”, care nu admit
construcția sistemelor de canalizare în aceste instituții cu evacuarea apelor uzate
în hazna, ci doar prin sisteme centralizate sau locale la stații de epurare.
Ultimul capitol (3) oferă sfaturi privind modul de selectare a sistemului potrivit
condițiilor specifice ale instituției educaționale.
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De ce depinde sanitația
în instituțiile de învățământ
1.1 Alimentarea cu apă, sisteme de sanitație
și practici de igienă în instituțiile de învățământ
Accesul la surse de apă potabilă, la condiții adecvate de sanitație şi practici de
igienă în instituțiile de învățământ este important din mai multe motive:
Sănătate: aprovizionarea cu apă, sistemele de sanitație şi practicile de igienă
în instituțiile de învățământ sunt condițiile de bază pentru asigurarea unui
mediu sănătos de învățare şi diminuarea răspândirii bolilor.
Educație: educația şi sănătatea sunt interdependente. Deficiențele de nutriție, diareea şi infestările cu helminți sunt cauzate de calitatea proastă a apei
şi condițiile inadecvate de sanitație şi de igienă, care împreună afectează
procesul de școlarizare şi de învățare.
Drepturi egale pentru bărbați şi femei: fetele şi profesoarele absentează mai
mult decât băieții şi profesorii, pentru că nu doresc să frecventeze școala în
condițiile în care toaleta şi locurile pentru spălare nu garantează condițiile
minime de intimitate, siguranță, igienă şi dotări, mai ales în perioada
menstruației.
Sensibilizarea comunității pentru îmbunătățirea sanitației: dotarea
instituțiilor de învățământ cu toalete şi instalații de spălare a mâinilor este
una dintre cele mai bune metode de sensibilizare a întregii comunități.
Implicarea copiilor poate duce la promovarea de către comunitate a bunelor
comportamente şi tehnologii, precum şi la îmbunătățirea stării de sănătate.
Asigurarea cu apă potabilă, a condițiilor adecvate de sanitație şi a practicilor de
igienă în instituțiile de învățământ implică realizarea unei serii ample de acțiuni.

10

Prezentul ghid se axează pe infrastructura de sanitație. Totuși, este de menționat faptul
că infrastructura de sanitație este doar un element. Aspecte la fel de importante, care
nu sunt descrise în prezentul ghid, dar care trebuie considerate sunt: aprovizionarea
cu apă potabilă, dotarea cu instalații de spălare a mâinilor, formarea de deprinderi
în rândul elevilor/copiilor privind buna utilizare a apei, a toaletelor şi, în mod special,
spălarea mâinilor, implicarea comunității în formarea deprinderilor privind igiena,
dereticarea şi întreținerea spațiilor destinate blocurilor sanitare.

1.2 Sisteme de sanitație
Un sistem de sanitație include grupurile sanitare (toaletele), precum şi colectarea
şi transportul deșeurilor din toalete (urină, mase fecale, reziduuri lichide sau apă
uzată), tratarea acestora şi eliminarea finală sau reutilizarea lor. Un sistem de
sanitație cuprinde infrastructura pentru elementele enumerate mai sus, precum şi
structura organizatorică pentru gestionarea, funcționarea şi întreținerea sistemului.
În localitățile unde există un sistem public de gestionare a apelor uzate, cum ar fi un
serviciu public de canalizare şi epurare a apelor uzate, preocuparea administrațiilor
instituțiilor de învățământ se limitează doar la toaletele din interiorul clădirilor. Cu
toate acestea, în mediul rural din Moldova, un număr mic de sate sunt dotate cu
sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate. Prin urmare, în lipsa unui sistem
public de sanitație, administrația instituțiilor școlare şi preșcolare trebuie să aibă
grijă de întregul sistem de sanitație, de la toaletă până la eliminarea finală sau
reutilizarea apelor uzate

1.3 Toaletele
În continuare sunt enumerate standardele privind toaletele din instituțiile de
învățământ, conform cerințelor Centrului de Sănătate Publică din Republica
Moldova5 şi recomandărilor OMS6:

5

Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice “Igiena instituțiilor de învățământ primar, gimnazial
şi liceal” Hotărârea Nr. 21 din 29.12.2005 cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi
normativelor sanitaro-epidemiologice de stat “Igiena instituțiilor de învățământ primar, gimnazial
şi liceal”. Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317324

6

OMS, 2009. Water, Sanitation and Hygiene Standards for Schools in Low-cost Settings

11

Număr suficient de toalete pentru fete, băieți, profesori şi personalul auxiliar
din instituție (femei şi bărbați). OMS recomandă câte o cabină pentru fiecare
25 fete sau femei şi o cabină, plus un pisoar pentru fiecare 50 băieți sau
bărbați. Toaletele pentru profesori şi elevi trebuie să fie de același standard.
Grupurile sanitare trebuie să fie accesibile tuturor, inclusiv personalului şi
copiilor cu necesități speciale.
Grupurile sanitare trebuie să fie anexate sau integrate în clădirea de bază,
şi nu amplasate într-o clădire separată, în afara școlii. Acest lucru va facilita
accesul. Şi sistemul de încălzire şi iluminare va fi mai simplu de instalat în
toaletele integrate în clădirea de bază. În plus, întreținerea toaletelor integrate
în clădire va fi mult mai simplă, pe când toaletele din curte sunt în mare parte
neglijate.
Toaletele trebuie să asigure intimitate şi siguranță. Toaletele pentru bărbați şi
femei trebuie să fie separate. În interiorul toaletelor pentru bărbați şi femei
trebuie să fie cabine separate pentru a garanta intimitate fiecărui elev sau
angajat.
Toaletele trebuie să fie igienice pentru utilizare şi ușor de curățat. Standardele
naționale impun dezinfectarea zilnică a vaselor de toaletă.
Lângă toalete trebuie să fie prevăzute lavoare comode cu apă curentă.
Se vor introduce proceduri de curățare şi întreținere şi se va asigura
disponibilitatea, în orice moment, a toaletelor curate şi funcționale.

Pentru instituțiile preșcolare există prevederi specifice în conformitate cu
Regulamentul sanitar pentru educația preșcolară7:
În localitățile fără instalații de canalizare, instituțiile preșcolare se amenajează
cu sistem de canalizare local şi stație de epurare locală a apelor reziduale.
În localitățile unde lipsește sistemul de canalizare centralizat, în zona de
gospodărie sunt amplasate şi closetele necanalizate cu hazna betonată,
pentru copii (un scaun la 5–10 copii) şi personal (cu 2 scaune), la o distantă
nu mai mică de 25 m de la clădire şi spații locative.

7
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Regulament sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, Hotărârea de Guvern nr. 1241 din
4.11.2016 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367518

Veceul pentru antepreșcolari este amplasat într-o singură încăpere, unde
se instalează (a) 3 lavoare cu apă curentă caldă şi rece pentru copii, (b) 2
vase de closet cu capac, care se incorporează în podea, (c) 1 lavoar pentru
personal, (d) dispozitiv electric de uscat mâinile, (e) o cadă, (f) polițe pentru
oale şi vas pentru prelucrarea lor, (g) dulap pentru inventarul de dereticare.
Veceul pentru preșcolari include: (a) 4 lavoare cu apă curentă caldă şi rece
pentru copii, (b) 3 vase de closet cu capac, care se incorporează în podea, (c)
1 lavoar pentru personal (d) dispozitiv electric de uscat mâinile, (e) o cadă.
Veceurile destinate copiilor preșcolari din grupa mare şi pregătitoare sunt
separate pentru băieți şi fete.
Instalațiile tehnico-sanitare ale toaletelor se supun dezinfectării. Scaunele şi
mânerele ușilor se spală zilnic cu apă caldă şi săpun, iar olițele – după fiecare
folosire, cu detergenți. Căzile şi lavoarele – se spală de 2 ori pe zi cu perii şi
dezinfectanți.

1.4 Colectarea, tratarea, eliminarea sau reutilizarea
apelor uzat
Apele uzate de la veceu (apa „neagră”)
Procesul de colectare, tratare, evacuare sau reutilizare a deșeurilor din toalete
trebuie să se desfășoare evitând contactul direct al oamenilor cu aceste materiale,
care pot conține bacterii patogene. De asemenea, trebuie să minimizeze poluarea
mediului.
Pentru a exclude contactul direct al persoanelor cu deșeurile de la toalete este
necesară aplicarea unor măsuri de siguranță atunci când aceste materiale sunt
manevrate (de exemplu, în timpul golirii haznalelor şi transportării reziduurilor
lichide din haznale), tratarea reziduurilor în condiții sigure sau excluderea
deversării acestora în locuri nepermise. De asemenea, se va evita contaminarea
resurselor de apă utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă.
Reducerea gradului de poluare a mediului implică tratarea fluxurilor de deșeuri
până la nivelul la care acestea nu vor afecta cursurile de apă sau solul8.

8

Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de
canalizare şi/sau în emisari pentru localitățile urbane şi rurale, Hotărârea Nr. 950 din 25.11.2013.
Sursa: http://lex.justice.md/md/350537/
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Dacă în sate există un sistem de canalizare, evacuarea apelor uzate de la
toaletele din instituțiile de învățământ este o opțiune simplă. Totuși, în satele din
Moldova practic nu există sisteme perfect funcționale de epurare a apelor uzate9.
Evacuarea apelor uzate din toalete într-un sistem public de canalizare fără stație
de epurare funcțională va afecta mediul înconjurător în punctul de deversare în
cursul de apă receptor.
În cazul în care nu există un sistem public de canalizare, gestionarea deșeurilor
din toalete reprezintă un factor important atunci când se va alege sistemul de
sanitație şi tehnologiile necesare. În cazul toaletelor fără spălare cu apă (toalete
cu hazna sau toalete ecosan) deșeurile trebuie evacuate periodic şi transportate
la o stație de epurare sau depozitate şi reutilizate într-un mod sigur. În cazul
veceurilor (toalete cu spălare cu apă), apele uzate trebuie să fie tratate la nivel
local şi apoi, apele uzate tratate trebuie să fie deversate într-un curs de apă în
apropierea școlii, conform normelor în vigoare.
Reutilizarea deșeurilor tratate provenite de la grupurile sanitare (irigarea cu
utilizarea apelor uzate de la lavoare sau utilizarea materiilor fecale tratate şi a
urinei colectate de la toaletele ecosan în calitate de fertilizanți) poate fi combinată
cu instruirea privind practicile agricole şi ciclurile substanțelor nutritive. Cu toate
acestea, siguranța trebuie să fie întotdeauna prioritară în procesul de proiectare a
sistemelor de reutilizare.

Apa „gri”
Apele uzate sunt generate nu doar de veceurile cu apă, ci şi de instalațiile de
spălare a mâinilor, de activitățile de curățenie (dereticare, spălat vase). De
asemenea, multe instituții sunt dotate cu bucătării/cantine unde se utilizează apa
pentru gătit şi curățenie. Apa uzată de la lavoare sau chiuvete, apa folosită pentru
spălare, curățenie şi pentru gătit, generic, poate fi numită apă gri, dacă aceasta
nu este amestecată cu apa uzată ce provine de la veceuri şi care poate conține
patogeni. Apa gri este, de obicei, mai puțin problematică din punct de vedere
igienic şi conține, de asemenea, concentrații mai scăzute de poluanți organici şi
nutrienţi, în comparație cu apele uzate mixte. Cu toate acestea, apele uzate din
bucătării pot uneori abunda în poluanți, în special grăsimi.
9
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Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2017.
Sursa: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6012&parent=0
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Opțiuni de sanitație pentru instituțiile
de învățământ din sate
Prezentare generală
Opțiunile de sanitație pentru instituțiile de învățământ din mediul rural pot fi
separate în două categorii: toalete uscate şi toalete cu apă.
În cazul toaletelor uscate, urina şi masele fecale nu se amestecă cu apă. În cazul
toaletelor cu haznale, masele fecale şi urina sunt amestecate şi colectate împreună
într-un rezervor (hazna). În toaletele uscate cu sistem de separare a urinei (tip
ecosan), urina şi masele fecale sunt colectate şi gestionate separat.
Toaletele cu spălare cu apă utilizează jetul de apă pentru a evacua urina şi masele
fecale prin țevi şi pentru a le transporta spre un sistem de canalizare la o stație
locală de epurare.
Apa gri de la lavoare, chiuvete şi bucătării/cantine trebuie, de asemenea, să fie
gestionată. Dacă instituțiile de învățământ sunt dotate cu veceuri (cu spălare cu
apă), apa gri este, de obicei, amestecată cu apa reziduală din veceuri şi deversată
într-un sistem de canalizare sau tratată la nivel local.
Dacă instituțiile de învățământ sunt prevăzute cu toalete cu hazna sau toalete
ecosan, apa gri trebuie gestionată separat la nivel local.

2.1 Haznalele
Introducere
Haznaua este un rezervor etanș, construit de obicei din beton armat, unde sunt
colectate materii fecale, hârtie igienică şi urină sub formă de nămol mixt. Nămolul
trebuie evacuat atunci când rezervorul este plin.
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Exemple de toalete cu haznale

Toaletele cu hazna sunt, de regulă, construcții cu o încăpere și haznaua subterană.
Materiile fecale şi urina ajung în rezervor prin simple găuri în podea.
Reziduurile amestecate de urină şi materii fecale produc un miros puternic.
Haznalele pot fi ventilate prin conductele ce duc de la rezervorul subteran până
deasupra acoperișului încăperii, reducând, într-o oarecare măsură, mirosul. Cu
toate acestea, chiar şi dacă se asigură ventilația, mirosul puternic persistă. Din
acest motiv, haznalele sunt construite la o anumită distanță (min 25 metri) de
clădirile instituțiilor.
Haznaua nu este instalație de tratare a deșeurilor, ci este doar o instalație de
colectare. Nămolul evacuat dintr-o hazna trebuie să fie tratat la stațiile de epurare
a apelor uzate, la instalațiile speciale de tratare a nămolului, sau deversate în
depozitele de deșeuri sanitare.
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Haznalele în școlile din satele din Moldova
Toaletele cu hazna sunt cele mai răspândite tipuri de toalete în instituțiile
educaționale şi alte clădiri publice din mediul rural. Conform studiului realizat de
UNICEF în 2009, menționat anterior, 95% din instituțiile de învățământ din mediul
rural folosesc astfel de instalații sanitare. Cu toate acestea, multe se află într-o
stare deplorabilă şi sunt prost întreținute: de multe ori separatoarele dintre cabine
lipsesc şi nu există încălzire sau lumină. Adesea, acestea nu sunt curățate în mod
satisfăcător. Lavoarele adesea lipsesc sau nu sunt funcționale. Majoritatea toaletelor,
prin urmare, nu îndeplinesc standardele necesare de igienă şi accesibilitate.
Haznalele instituțiilor de învățământ din Moldova nu sunt golite cu regularitate, în
mare parte, din cauza costurilor mari pentru serviciile de vidanjare și transportare.
Prin urmare, multe toalete au haznalele pline, iar elevii şi profesorii le folosesc
foarte puțin.
De cele mai multe ori, nămolul evacuat din haznale nu este depozitat corect,
deoarece stațiile de epurare a apelor uzate sau alte instalații de tratare a nămolului
lipsesc sau sunt la distanțe prea mari de sate . Nu există suficiente date privind

Schema unei haznale. Sursa: EAWAG, 2014
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Exemple de toalete cu haznale

modul în care nămolul provenit din haznale este gestionat în practică, dar se pare
că o parte semnificativă de nămol este aruncată în locuri neamenajate. Nămolul
aruncat la întâmplare poate amenința sănătatea publică, precum şi polua mediul
înconjurător.
Haznalele nu întotdeauna pot fi etanșate în mod corect, pot apărea fisuri şi
scurgeri din cauza calității proaste a construcției sau ca urmare a tasării terenului.
În unele cazuri, gropile au fost construite fără o temelie etanșă sau au fost găurite
intenționat pentru a prelungi intervalul de evacuare a nămolului.
Comparativ cu haznalele, gropile cu infiltrare funcționează ca fose, unde
reziduurile lichide se infiltrează în sol, în groapă rămânând doar reziduurile solide.
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Îmbunătățirea toaletelor cu haznale
În multe cazuri haznalele nu sunt folosite corect sau menținute în stare
satisfăcătoare. Dacă s-ar respecta o serie de cerințe privind aspectul şi modul de
întreținere, sistemul în cauză poate fi o opțiune de sanitație.
Interiorul toaletelor cu haznale trebuie să corespundă standardelor privind
intimitatea şi siguranța, să fie atractive pentru utilizatori şi să fie ușor de curățat:
Încăperi separate pentru băieți şi fete, şi separatoare/cabine
Vase de closet de tip turcesc sau tip scaun din ceramică în locul unei simple
găuri în podea
Podelele şi pereții de faianță fac blocurile sanitare mai atractive şi mai ușor
de curățat, în comparație cu pereții din ciment
Iluminarea încăperilor
Lavoare pentru spălarea mâinilor cu apă curentă, amplasate lângă toaletă
Ventilarea haznalelor pentru a reduce mirosul
Accesul liber al camioanelor de vidanjare pentru evacuarea nămolului.
Exploatarea şi întreținerea
Haznalele reprezintă sisteme simple, fără prea multe cerințe privind întreținerea.
Curățarea zilnică şi aprovizionarea cu hârtie igienică sunt cele două elemente
critice pentru asigurarea siguranței şi utilizarea corectă a acestora. Experiența
arată că, dereticarea zilnică este neglijată, ceea ce reprezintă un motiv principal
pentru care aceste toalete nu corespund standardelor. Măsura numărul unu este
asigurarea cu resurse umane şi materiale necesare pentru dereticarea zilnică a
toaletelor.
De asemenea, se aplică cerințe de întreținere pentru clădiri, ceea ce înseamnă
în mare parte, repararea rapidă a elementelor deteriorate, cum ar fi uși, ferestre,
separatoare şi lavoare.
Evacuarea regulată a nămolului este foarte importantă. Nămolul trebuie evacuat
înainte ca haznaua să fie plină. Evacuarea nămolului se face cu ajutorul vidanjelor
sau altor echipamente ale unei întreprinderi ApaCanal sau a unui agent economic
care prestează astfel de servicii. Este responsabilitatea administrației instituției
de învățământ de a cere agentului contractat pentru evacuarea nămolului dovadă
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că nămolul va fi depozitat şi tratat într-o instalație autorizată care corespunde
tuturor cerințelor de protecție a sănătății publice şi a mediului.
Este foarte important ca bugetul instituției de învățământ să prevadă mijloace
financiare suficiente pentru evacuarea corectă a nămolului.

Avantajele, dezavantajele, condițiile de utilizare
Avantajul principal al toaletelor cu haznale este faptul că atât pentru populație,
autorități, precum şi pentru companiile de proiectare şi construcții acestea
reprezintă o opțiune standard pentru instituțiile de învățământ general, care nu
sunt racordate la sisteme de alimentare cu apă şi/sau canalizare.
Costurile de construcție sunt practic similare celorlalte tipuri de toalete, dacă e
necesară construirea unei clădiri separate.
Totuși, acestea prezintă o serie de dezavantaje serioase:
Amestecul de urină şi fecale produce un miros puternic, care nu poate fi
controlat în întregime, chiar şi cu ajutorul ventilatoarelor electrice. Toaletele cu
haznalele vor fi întotdeauna percepute ca fiind urât mirositoare şi neplăcute.
Problema mirosului are multe alte consecințe negative. Din cauza mirosului,
toaletele nu pot fi anexate la clădirile principale, ci trebuie amplasate la o
anumită distanță, cauzând disconfort. Din cauza mirosurilor, ferestrele
trebuie lăsate deschise în mod permanent, ceea ce face încălzirea în timpul
iernii dificilă sau imposibilă, la fel, cauzând disconfort. Din cauza mirosului şi
amplasării lor în curtea din spate, toaletele au o conotație negativă în rândul
utilizatorilor şi personalului responsabil de întreținere şi tind să fie neglijate.
Întreținerea nu este ieftină, întrucât evacuarea corectă a nămolului cu
ajutorul autoutilitarelor este costisitoare.
Poluarea mediului înconjurător este greu de evitat, deoarece o bună
gestionare a nămolului este rareori posibilă
Lista dezavantajelor de mai sus sugerează că toaletele cu haznale reprezintă,
mai degrabă, o opțiune care trebuie evitată în cele mai multe cazuri. Haznalele
pot fi utilizate în continuare dacă părțile implicate nu pot conveni asupra unei
alternative sau în cazul în care bugetul nu permite construirea altor soluții sanitare.
Însă, în procesul de reabilitare a toaletelor existente este important să se țină cont
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de faptul că, pe lângă îmbunătățirea infrastructurii, este foarte important să se
schimbe obiceiurile de utilizare şi întreținere.
Toaletele cu hazna nu sunt o opțiune potrivită pentru instituțiile de educație
timpurie, așa cum accesul se face cu dificultate. Poziționarea lor la minimum 25
de metri de clădirea grădiniței nu permite accesul liber al copiilor, în special în
perioada rece. Atunci când merg la toaletă, copiii trebuie însoțiți de personal, lucru
care face imposibila supravegherea permanentă a copiilor.

2.2 Toaletele ecosan
(toalete uscate cu sistem de separare a urinei)
Introducere
Toaleta ecosan ca o tehnologie nou introdusă în Moldova este descrisă în detaliu în
Codul practic C.01.08 pentru Construcția veceurilor uscate cu sistem de separare
a urinei a fost adoptat de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale nr. 91
din 13.07.2016.

Exemple de blocuri de toalete ecosan anexate la clădirile instituțiilor de învățământ
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Vederea de sus şi laterală a toaletelor cu sistem de separare a urinei.
Stânga – tip turcesc, dreapta – tip scaun.

Ministerul Sănătății în documentul „Stabilirea obiectivelor şi indicatorilor-ţintă în
conformitate cu Protocolul privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova, 2011”,
menționează toaleta ecosan ca una dintre soluțiile recomandate pentru realizarea
obiectivelor de sanitație.
În cazul toaletelor ecosan urina şi materiile fecale se colectează separat şi fără
utilizarea apei pentru spălare. Toaleta ecosan este o toaletă uscată cu sistem
de separare a urinei (Urine Diverting Dry Toilets, UDDT). Vasul de toaletă este
prevăzut cu un separator sau două orificii separate, care permit colectarea
separată a urinei şi a materiilor fecale. Vasul cu sistem de separare a urinei poate
fi făcut fie sub formă de closet turcesc sau tip scaun.
Urina este drenată în conducte şi colectată în rezervoare. Materiile fecale ajung
într-o cameră de colectare, amplasată dedesubtul vasului de toaletă. Întrucât
urina se colectează separat, materiile fecale sunt uscate în camerele în care au fost
colectate. După utilizare se adaugă zilnic o cantitate mică de material acoperitor
pentru a spori procesul de uscare (de exemplu, un făraș de cenușă, rumeguș, sol
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uscat). O bună aerisire a camerelor de colectare a maselor fecale, de asemenea,
contribuie la uscarea acestora.
Un efect important al separării urinei şi uscarea maselor fecale este reducerea
semnificativă a mirosurilor neplăcute, care pot fi controlate în totalitate, printr-o
bună aerisire a camerelor de depozitare şi a încăperilor toaletelor. Țevile de urină
trebuie etanșate, pentru a evita mirosurile neplăcute din rezervoarele de colectare
a urinei. Dacă sunt proiectate şi construite corect şi bine întreținute, toaletele
ecosan nu generează probleme de miros. Prin urmare, pot fi anexate clădirilor
instituțiilor pentru a permite accesul din interiorul clădirii, oferind același confort
utilizatorilor ca şi veceurile cu apă.
Urina şi materiile fecale uscate trebuie să fie îndepărtate periodic. În mare parte,
doar urina rămâne a fi gestionată şi aceasta poate fi ușor pompată, întrucât este
doar un lichid, nefiind amestecată cu materiile fecale. Volumul maselor fecale
este foarte mic, şi uscarea în continuare reduce din volumul acestora. Procesul de
uscare le face inofensive, şi acestea devin asemănătoare compostului, care poate
fi ușor manevrat.
Pentru a exclude manevrarea materiilor fecale nedescompuse, sunt instalate sub
fiecare cabină de toaletă două camere de stocare. Când una din camere este
plină (de obicei după unul sau mai mulți ani), vasul de toaletă este mutat pe a

Interiorul unei cabine de
toaletă Ecosan (de tip turcesc)

Interiorul unei cabine de toaletă
Ecosan (de tip scaun)

23

> 30cm

doua cameră, iar prima cameră este
fly screen
închisă cu o placă.
Când a cea de a
doua cameră este11cmplină
vent pipe(peste încă
un sau mai mulți ani), fecalele din
prima
cameră, după un an de păstrare
urine
diversion
şi ventilare, vor fi deja compostate şi
uscate şi pot fi evacuate fără riscuri
sanitare şi folosite ca material de
urine tank
afânare a solului, sau îngropate dacă
cantitățile sunt mici.
view A

>

1

section

mc03 >

ru
id

Există cerințe speciale privind modul
de utilizare, curățare şi întreținere a
toaletelor ecosan. Prin urmare, este
necesară o instruire temeinică a utilizatorilor şi a îngrijitorilor.
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De asemenea, sunt instalate două
rezervoare pentru stocarea urinei,
lucru care permite asigurarea unei
perioade de siguranță sanitară de
trei luni, necesară înainte de a putea
evacua şi utiliza urina ca fertilizant în
agricultură.
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întreaga lume ca o opțiune alternativă de sanitație, dar utilizarea acesurine tank
tora în Moldova este relativ recentă.
Din 2007, Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare şi Cooperare (SDC) a
sprijinit diverse ONG-uri pentru promovarea toaletelor ecosan ca opțiune alternativă la toaletele cu haznale
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Schema de funcționare a camerelor
duble a toaletelor ecosan
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amplasate în curțile școlilor. Cu suportul tehnic şi financiar al proiectului ApaSan,
autoritățile raionale şi locale au construit, până în 2018, blocuri de toalete ecosan
în peste 60 de instituții de învățământ.

Normele de proiectare
Integrarea toaletelor ecosan în clădirile existente ale instituțiilor de învățământ nu
este posibilă din cauza necesității de a construi camerele subterane de colectare
a materiilor fecale. Totuși, acestea pot fi anexate la clădirea școlii pentru a permite accesul direct al utilizatorilor la toalete, în timp ce camerele de colectare a
materiilor fecale pot fi accesate din exteriorul clădirii pentru golirea acestora. Se
recomandă anexarea blocului sanitar la clădirea principală, deoarece acest lucru
sporește, în mod considerabil, confortul utilizatorului şi accesibilitatea, spre deosebire de toaletele separate din curtea școlii. Anexarea facilitează, de asemenea,

Exemple de blocuri de toalete ecosan anexate la clădirile instituțiilor de învățământ

25

curățarea şi întreținerea mai bună, întrucât toaleta devine parte din clădirea principală a instituției.
Toaletele ecosan trebuie proiectate în conformitate cu Codul practic în construcții
cp c.01.08:2016, ICS, construcția toaletelor uscate cu colectarea separată a excrețiilor, aprobat şi pus în aplicare prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi construcțiilor nr. 91 din 13.07.2016 (Monitorul Oficial al RM, 2016, nr. 217-229, art. 1210).
Elemente cheie a blocurilor sanitare școlare de tip ecosan sunt:
Încăperi separate pentru băieți şi fete, separatoare între cabine
Vase de toaletă de tip turcesc cu sistem de separare a urinei realizate din
plastic (vase de toaletă de tip scaun sunt mult mai greu de întreținut şi se
recomandă doar pentru utilizare privată sau pentru cabinele destinate
persoanelor cu necesități speciale)
Podelele şi pereții acoperiți cu faianță fac toaletele mai atractive şi mai
simplu de curățat
Iluminarea şi încălzirea
Lavoare pentru spălarea mâinilor dotate cu săpun/recipiente pentru săpun și
uscătoare electrice pentru mâini
Sistem de ventilare a încăperii toaletei şi a camerelor pentru colectarea
materiilor fecale.
Montarea unor supape speciale (pe bază de membrană sau bilă flotantă)
pentru a preveni intrarea mirosului urât din țevile de colectare a urinei în
interiorul încăperii;
Rezervoarele pentru depozitarea urinei montate subteran, cu asigurarea
accesului camioanelor de vidanjare pentru evacuarea urinei.
Dotarea toaletelor pentru băieți cu pisoare/urinare permite economisirea
spațiului. Urinarele sunt utilizate fără apă pentru spălare şi necesită şi trebuie
să fie dotate cu supape de blocare a mirosului.
Exploatarea şi întreținerea
Utilizarea corectă şi curățarea sunt esențiale pentru funcționarea toaletelor ecosan.
Materiile fecale şi urina trebuie să ajungă în orificiile corespunzătoare ale vasului
de toaletă. După utilizare în camera cu materii fecale trebuie să fie adăugat material
acoperitor, şi procesul de curățare/întreținere trebuie să reducă la minimum
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scurgerea apei în camerele de colectare. Acest lucru necesită o instruire amplă a
utilizatorilor şi a personalului responsabil de curățare, inclusiv instruiri repetate.
Rezervoarele de urină trebuie să fie golite o dată sau de două ori pe an. Îngrijitorii
trebuie să monitorizeze nivelul de umplere a rezervoarelor de urină pentru a planifica
procedura de golire. Administrația instituției de învățământ trebuie să organizeze
acest proces, de exemplu, prin contactarea unui agricultor care este interesat în
utilizarea urinei pentru fertilizarea câmpurilor sale. Urina care a fost depozitată timp
îndelungat este sigură pentru a fi utilizată ca îngrășământ. Totuși, urina nu trebuie, în
nici un caz, deversată într-un singur loc al câmpului sau într-un corp de apă, întrucât
concentrațiile înalte de nutrienți pot provoca poluarea mediului.
Este necesar să se monitorizeze nivelul de umplere a camerelor de colectare a
materiilor fecale. Când în una din camere se atinge nivelul maxim, vasul de toaletă
trebuie să fie schimbat, astfel încât să fie utilizat camera paralelă. După ce și a
doua cameră de colectare atinge nivelul maxim, prima poate fi golită. Experiența
arată că umplerea camerelor de colectare a materiilor durează mai mulți ani, astfel
încât golirea acestora este necesară doar o dată la câțiva ani. Materiile fecale
uscate şi depozitate sunt similare cu compostul şi sunt ușor de manevrat cu
lopeți, greble şi vase simple. Materiile fecale uscate vor fi în mare parte, fără agenți
patogeni, dar unii agenţi se mai pot păstra, cum ar fi, ouăle de viermi. Prin urmare,
îngrijitorii care golesc camerele trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie şi
mănuşi. Materiile fecale uscate pot avea o valoare considerabilă ca compost şi
pot fi folosite în grădinărit. Cu toate acestea, deoarece unii agenţi patogeni pot
rămâne atunci când compostul este evacuat, acesta ar trebui depozitat pentru un
timp suplimentar sau utilizate numai cu măsuri adecvate de siguranţă. Materiile
fecale uscate pot fi, de asemenea, îngropate pentru dezagregarea totală.

Avantajele, dezavantajele, condițiile de utilizare
Toaletele ecosan pot oferi confort şi siguranță similare veceurilor cu apă. Întrucât
toaletele în cauză nu emană miros şi pot fi anexate la clădirile principale, acestea
devin mult mai comode decât haznalele.
Toaletele ecosan sunt prietenoase mediului, deoarece procesul de separare a
urinei şi materiilor fecale transformă deșeurile în produse care sunt mult mai uşor
de manipulat şi eliminat în siguranţă sau reciclate, spre deosebire de nămolul din
haznale sau apele uzate din veceurile cu apă. Utilizînd toaletele ecosan, instituţia
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de învăţământ poate să gestioneze independent întregul sistem de sanitație până
la etapa de eliminare finală sau reciclare, lucru care este mult mai dificil în cazul
haznalelor sau veceurilor cu apă.
Costurile de construcție a toaletelor ecosan sunt practic similare costurilor pentru
haznale, dacă sunt construite la aceleași standarde. Toaletele ecosan trebuie să fie
puțin mai mari pentru a oferi spațiu celor două camere de colectare a materiilor fecale
amplasate sub fiecare cabină, pe când haznalele au nevoie de un singur rezervor de
acumulare subteran, dimensiunile căruia coincid cu cele ale suprastructurii.
O potențială barieră pentru introducerea toaletelor ecosan este faptul că toaletele
ecosan nu sunt încă la fel de bine cunoscute ca veceurile cu apă şi haznalele
tradiționale. Părinții, profesorii şi administrațiile pot fi reticenți la adoptarea
acestui nou sistem. Totuși, experiența a demonstrat că problemele în cauză pot fi
depășite prin informare (ex. vizitarea unei școli cu bloc sanitar funcțional).
Dacă toaletele ecosan nu sunt utilizate în mod corect sau nu sunt bine întreținute,
poate apărea rapid problema mirosului. Prin urmare, este necesară instruirea şi
informarea periodică a utilizatorilor şi îngrijitorilor.
Toaletele ecosan pot fi folosite, în principiu, în orice școală din mediul rural, atâta
timp cât există suficient spațiu disponibil pentru o clădire anexă. Aceste toalete
sunt cele mai potrivite în cazul în care o școală vrea să îmbunătățească condițiile
sanitare dar satul nu dispune de un sistem de colectare şi epurare a apelor uzate.
Toaleta ecosan nu este o soluție recomandată pentru grădinițe, așa cum
utilizarea acestor facilități presupune o anumită conduită a utilizatorilor, greu de
introdus în rândul copiilor mici. Pentru grupele de creșă, așa cum sunt utilizate
oalele, golirea acestora nu se va putea face corect (separarea urinei de masele
fecale). Dimensiunile plăcilor şi a scaunelor de toaleta disponibile în Moldova nu
corespund necesităților copiilor de vârstă preșcolară.

2.3 Toaletă cu apă racordată la sistemul public de canalizare
Introducere
Toaletele cu apă racordate la un sistem de canalizare reprezintă opțiunea standard
în majoritatea zonelor urbane şi unele zone rurale, unde există sisteme de canalizare
şi epurare. Toaletele cu apă sun t comode, sifonul în aceste veceuri etanșează în
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Exemple de toalete cu apă în instituțiile de învățământ

mod eficient pentru a evita pătrunderea mirosurilor şi curățarea este mai simplă.
Veceurile sunt cunoscute de toată lumea şi sunt percepute ca fiind atractive,
astfel că nu există probleme de acceptare. Dacă clădirea școlii dispune de spațiu
interior suficient pentru instalarea veceurilor care pot fi conectate la sistemul de
canalizare, această soluție este mai ieftină decât realizarea toaletelor noi fie cu
haznale sau ecosan, deoarece lucrările de construcție ar fi doar de tip interior.
Dacă sistemul de canalizare şi epurare este bine gestionat, veceurile cu apă pot
fi, de asemenea, considerate o soluție satisfăcătoare din perspectiva de protecție
a mediului. Totuși, în prezent, în Moldova, doar câteva localități rurale dispun de
stații de epurare a apelor uzate funcționale. În majoritatea localităților cu sisteme
de canalizare, apele uzate sunt deversate în corpurile de apă fără a fi epurate
suficient sau ne tratate. Astfel impactul de poluare a mediului cauzată de apele
uzate poate fi chiar şi mai înalt decât cel cauzat de haznalele prost gestionate.
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Exploatarea şi întreținerea
Dereticarea zilnică şi repararea rapidă a defecțiunilor veceurilor cu apă este la
fel de necesară ca şi în cazul celorlalte tipuri de toalete. Dereticarea insuficientă
şi neînlăturarea blocajelor sau ne repararea instalaților sanitare care prezintă
scurgeri, precum şi alte probleme, pot duce rapid la deteriorarea veceurile şi
acestea pot să nu mai fie la fel de sigure sau plăcute de utilizat.
Funcționarea veceurilor necesită un volum sporit de apă. Adițional tarifului pentru
apă, trebuie să se considere în buget tariful pentru colectarea şi epurare a apei.
Este necesar ca instituțiile de învățământ să includă în buget resurse suficiente
pentru aceste cheltuieli.
Avantajele, dezavantajele, condițiile de utilizare
Toaletele cu apă sunt comode, igienice şi ușor de întreținut. Acestea pot fi construite
în interiorul clădirilor, încălzite şi accesibile. Confortul pentru utilizatori este similar
celui oferit de toaletele ecosan bine întreținute, iar utilizarea veceurilor cu apă este
mai simplă şi necesită mai puțină instruire sau informare. Toaletele cu apă sunt general
considerate mai confortabile şi mai plăcute de utilizat decât haznalele din curte.
Costul de construcție al acestui tip de veceuri este mai mic decât cel pentru
haznale sau toaletele ecosan. Întreținerea este, de asemenea, mai simplă şi se
limitează practic la curăţare şi reparaţii curente. Cu toate acestea, costurile de
exploatare sunt mai mari din cauza consumului sporit de apă şi tarifele pentru
apa uzată care urmează să fie plătite. Cel mai mare dezavantaj al veceurilor cu
apă este producerea unor cantităţi mari de ape uzate care necesită să fie tratate.
Dacă sistemul de canalizare nu este conectat la o stație funcțională de epurare a
apelor uzate, poluarea gravă a mediului va fi inevitabilă. Întrucât staţii funcționale
de epurare a apelor uzate există în foarte puţine localităţi rurale, veceurile cu apă
conectate la sistemul de canalizare nu sunt o opţiune pentru cele mai multe locaţii
din mediul rural.

2.4 Toaletele cu apă conectate la o stație de epurare proprie
Introducere
În Capitolul anterior s-au descris veceurile cu apă conectate la rețeaua de colectare
a apelor uzate și eventual la stația de epurare. Totuși, în majoritatea satelor din
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Republica Moldova, conectarea la un sistem public de canalizare este imposibilă,
deoarece nu există țevi colectoare sau apele uzate colectate nu sunt epurate.
O opțiune pentru astfel de situaţii este ca instituţia de învăţământ să-şi construiască
propria staţie mică de epurare a apelor uzate. Toaletele cu apă instalate în clădirea
școlii sunt conectate prin conductă de apă uzată spre o stația de epurare proprie
instalată pe terenul sau în apropierea instituției de învățământ, înainte de a fi
evacuată într-un emisar sau infiltrată în sol. Există diverse tehnologii disponibile
şi potrivite pentru stații mici de epurare a apelor uzate. Principalele provocări sunt
costurile mai mari de investiții şi rigorile de exploatare şi întreținere.
Dacă există posibilitatea construirii unei stații de epurare a apelor uzate, este
întotdeauna necesar să se evalueze posibilitatea racordării şi a instituțiilor din
vecinătate. Acest lucru ar reduce cheltuielile suportate de instituție, totodată ar
face gestionarea acesteia mai complexă. Dacă în sat deja există un canal colector,
dar încă lipsește stația de epurare, nu este rațional să fie proiectată şi construită
o staţie de epurare separată doar pentru școală, dar se va investi într-o stație de
epurare a apelor uzate la nivel de localitate.
Opțiuni de epurare a apelor uzate la nivel local
Există o serie de opțiuni pentru epurarea apelor uzate la nivel local. Cu toate
acestea, doar câteva au fost aplicate în Moldova. Tehnologiile disponibile variază de
la cele simple, care sunt ușor de exploatat, dar au nevoie de mai mult spațiu, până la
tehnologii complexe, care sunt compacte, dar au nevoie de întreținere specializată.
Printre tehnologiile care pot fi utilizate pentru epurarea la scară mică a apelor
uzate în Moldova se numără:
Fosele septice
Reactoarele anaerobe cu deflector
Zonele umede construite
Bazinele de epurare
Sistemele compacte de epurare (deseori încadrat într-un container şi
funcționând în baza procesului biologic cu nămol activ)
Paturi de uscare a nămolului.
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Aceste tehnologii sunt descrise pe scurt în anexă. Pentru mai multe detalii şi
alte opțiuni, se va consulta literatura de specialitate. O privire de ansamblu a
tehnologiilor menționate este oferită în Compendiumul sistemelor şi tehnologiilor
de sanitație (Compendium of Sanitation Systems and Technologies 2nd Edition10)
Chiar şi cele mai simple tehnologii de epurare a apelor uzate necesită întreținere
continuă, prin urmare, este nevoie de un îngrijitor care va îndeplini aceste funcții.
Stațiile de epurare a apelor uzate care nu sunt exploatate şi întreținute corect devin
rapid inoperabile. Cele mai multe tehnologii de epurare a apelor uzate produc un
anumit tip de nămol care trebuie îndepărtat periodic şi gestionat, fie la nivel local
sau la nivel extern.
Alegerea unei anumite tehnologii şi proiectarea stației de epurare a apelor uzate
trebuie întotdeauna să fie efectuată de ingineri specializați.

10

https://www.eawag.ch/en/department/sandec/publikationen/compendium/

Exemplu de stație de epurare a apelor uzate cu nămol activ
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Avantajele, dezavantajele, condițiile de utilizare
În acest caz se aplică aceleași avantaje şi dezavantaje descrise pentru veceurile
cu apă conectate la sistemul public de canalizare.
Epurarea apelor uzate la nivel local permite folosirea veceurilor cu apă chiar şi
în lipsa unui sistem public de canalizare sau a unui sistem centralizat funcțional
de epurare a apelor uzate. Cu toate acestea, întreţinerea reprezentă o sarcină
complexă pentru personalul îngrijitor al instituţiei de învățământ sau costuri
suplimentare, dacă întreţinerea este contractată din exterior. Epurarea apelor
uzate la nivel local poate fi imposibilă dacă nu există un teren adecvat disponibil
pentru construirea unei staţii de epurare sau dacă deversarea apelor uzate tratate
nu este posibilă în apropierea instituției.
Costurile pentru epurarea apelor uzate pot fi similare celor pentru întreținerea
haznalelor sau a toaletelor ecosan. Totuși, dacă toaletele cu apă nu pot fi integrate
în clădirile existente şi trebuie construită o nouă clădire anexă, costul total al
sistemelor va fi mai mare comparativ cu un bloc de toalete ecosan sau haznalele.
În cazul în care veceurile sunt totuși construite, este mai simplu să se deverseze
apa gri în aceleași colector şi fie a trata apele uzate mixte la nivel local sau să fie
deversate într-un sistem public de canalizare.

2.5 Gestionarea apei „gri”
Dacă şcoala dispune de toalete cu haznale sau toalete ecosan, apa gri trebuie
să fie gestionată separat. Din cauza volumului mare de apă gri, este foarte
costisitoare colectarea acesteia într-un rezervor și evacuarea ulterioară cu
utilitare speciale. Prin urmare, singura opțiune este gestionarea la nivel local a
apelor gri. În principiu, toate tehnologiile descrise pentru epurarea apelor uzate
la nivel local pot fi aplicate şi pentru tratarea apei gri. Totuşi, datorită gradului mai
scăzut de contaminare a apei gri, instalaţiile pentru tratarea la nivel local pot fi, de
obicei, mult mai mici decât cele pentru apele uzate mixte. Preocupările de igienă
sunt mai mici decât cele pentru apele uzate provenite de la veceuri cu spălare cu
apă, întrucât apa gri conţine mai puţine sau nu conţine deloc organisme patogene.
De exemplu, apa ce rezultă de la spălatul mâinilor sau dereticare poate fi infiltrată
direct în sol după ce trece printr-un simplu separator de grăsimi şi un mic rezervor de
sedimentare. Apele uzate din bucătărie sunt mai poluate şi necesită să fie pre-tratate,
de exemplu, într-o fosă septică cu colector de grăsime înainte de infiltrare în sol.
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03
Cum alegem
sistemul de sanitație
3.1 Schemă decizională pentru alegerea sistemului de sanitație
în instituțiile de învățământ
Alegerea sistemului de sanitație care se potriveşte cel mai bine unei anumite
situații sau instituţii depinde de o serie de aspecte:
Care este situația actuală? Toaletele existente trebuie înlocuite sau este
posibilă reabilitarea acestora?
Ce opţiune de sanitație este agreată de persoanele implicate – administratorii
instituției școlare, elevii, profesorii, părinții ?
Localitatea dispune de un sistem public de canalizare? Apele uzate sunt
tratate conform normelor?
Există careva planuri (realiste) de viitor privind construcția unui sistem de
canalizare şi a unei stații de epurare a apelor uzate (la nivel de şcoală sau
localitate)?
Există prestatori de servicii de evacuare şi depozitare corectă a nămolului?
Care este bugetul disponibil?

Dacă se dorește îmbunătățarea substanțială a condițiile sanitare în instituțiile
de învățământ, primul lucru care va fi vizat este înlocuirea haznalelor din curți cu
toalete amplasate în interiorul sau accesibile direct din interiorul clădirii instituției.
Totuşi, dacă nu există suficiente mijloace în buget pentru construirea veceurilor
noi, reabilitarea toaletelor existente este de multe ori unica opțiune pentru
îmbunătățire. În multe cazuri, curăţarea, întreţinerea şi utilizarea pot îmbunătăţi
semnificativ situaţia chiar şi fără o renovare a infrastructurii.
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Schemă decizională pentru alegerea sistemului de sanitație
în instituțiile de învățământ

?

Întrebări

E necesară îmbunătățirea toaletei (cu
hazna) existente?

Soluţii

NU

Instruirea utilizatorilor şi a personalului
despre utilizarea şi întreținerea
corectă a facilităților sanitare

NU

Îmbunătățirea toaletelor cu hazna.
Instruirea utilizatorilor şi a personalului
despre utilizarea şi întreținerea
corectă

DA
Sunt disponibile surse financiare ce ar
permite înlocuirea toaletelor cu hazna?

DA
Exista un sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate la care poate fi
racordată instituția?

DA

NU

DA
Poate fi amplasată o stație de epurare
în apropierea instituției? Instituția
poate gestiona stația de epurare?

Construirea / Reabilitarea toalete cu
apă, racordarea acestora la sistemul
de canalizare. Instruirea utilizatorilor
şi a personalului despre utilizarea şi
întreținerea corectă

Construirea / Reabilitarea toaletelor
cu apă şi stație mică de epurare.
Instruirea utilizatorilor şi a personalului
despre utilizarea şi întreținerea
corectă

NU
Construirea toaletelor ecosan.
Instruirea utilizatorilor şi a personalului
despre utilizarea şi întreținerea
corectă. *

* Notă: Această soluție este potrivită pentru instituţii de învăţământ primar şi secundar, nu și pentru
instituțiile de educație timpurie
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Dacă bugetul permite construcţia toaletelor mai bune, preferinţă se va da toaletelor
cu apă interioare sau toaletelor ecosan. Construirea unor noi toalete cu haznale
este rareori justificată, deoarece nu este o opțiune mai ieftină şi, cu siguranță, nu
se încadrează în standardul opțiunilor menționate anterior.
Dacă în sat există un sistem funcțional de colectare şi epurare a apelor uzate,
instalarea toaletelor cu apă şi conectarea acestora la sistemul de canalizare va fi
alegerea preferată.
Dacă nu există în sat sistem de canalizare cu stație de epurare funcțională, se va
alege între toaletele ecosan şi toaletele cu apă cu un sistem propriu de epurare.
Construirea şi operarea unei stații locale de epurare a apelor uzate este mai dificilă
şi mai costisitoare, în comparație cu toaletele ecosan.
Este important de luat în considerare planurile şi perspectivele de dezvoltare şi
amenajare a infrastructurii sanitare a satului, astfel încât soluția prevăzută pentru
instituția școlară trebuie integrată în cadrul general de sanitație a satului. De
exemplu, o clădire pentru toalete ecosan poate fi ușor adaptată pentru a funcționa
ca toaletă cu apă atunci când va fi construit un sistem de canalizare.
La orice etapă a procesului de alegere este foarte important de a consulta toate
persoanele implicate (profesori, elevi, părinţi şi îngrijitori) pentru a afla care sunt
preferințele acestora sau pentru ai implica în procesul de luare a deciziilor. Întrucât
persoanele în cauză pot să nu cunoască toate opțiunile disponibile şi semnificația
diferitelor opţiuni, aceştia trebuie informați.

3.2 Chestionar de autoevaluare a facilităților sanitare
Chestionarul permite evaluarea rapidă a toaletelor din instituțiile de învățământ
în scopul identificării necesităților de îmbunătățire. Puteți verifica dacă toaletele
din instituția dvs. corespund celor 13 criterii şi veți identifica unde e nevoie de
îmbunătățiri. chestionarul poate fi utilizat de elevi, părinți, profesori, manageri.
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13 întrebări pentru a verifica calitatea toaletelor din instituțiile
de învățământ

Da

Nu

Există cel puțin o cabină de toaletă pentru fiecare 25 fete sau doamne?
(pentru grădinițe, un scaun de toaletă pentru fiecare 5-10 copii,
respective 3 sau 4 cabine/scaune de toaletă pentru fiecare grupă de
copii)
Există cel puțin o cabină de toaletă plus un pisoar pentru fiecare 50
băieți sau domni?
(pentru grădinițe, un scaun de toaletă pentru fiecare 5-10 copii,
respective 3 sau 4 cabine/scaune de toaletă pentru fiecare grupă de
copii)
Toaletele pentru elevi sunt tot atât de bine amenajate ca cele ale
profesorilor?
Toaletele sunt ușor accesibile, inclusiv pentru persoanele cu necesități
speciale?
Toaletele pot fi direct accesate din clădirea școlii (fără a ieși în
exterior)?
Cabinele pentru fete şi băieți (femei şi bărbați) sunt separate și marcate
corespunzător?
Cabinele sunt separate şi asigură intimitatea şi siguranța
utilizatorului?
Toaletele pot fi uşor curăţate (dacă suprafețele pereților şi podelei sunt
netede, de ex. gresie)?
Toaletele sunt curăţate cel puţin o dată pe zi cu dezinfectanți?
Există lavoare funcționabile lângă toalete?
Săpunul şi hârtia igienică (şi alte materiale necesare pentru utilizarea
toaletei) sunt întotdeauna disponibile?
Echipamentul din toalete (vasele de toaletă, ușile, ferestrele,
ventilatoarele, etc.) este funcțional şi în stare bună?
Elevii sunt informați despre necesitatea respectării regulilor de igienă
(necesitatea utilizării săpunului, hârtiei igienice, păstrării curățeniei în
toaletă ş.a.)?
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Toalete cu haznale

Nu sunt comode întrucât nu
oferă condiții igienice, cabine
separate. Mirosul urât este
inevitabil.

Greu accesibile pentru copii
de vârstă mică. Distanta mare
clădire-toaletă îngrădește
accesul a tuturor utilizatorilor
pe timp de iarnă sau a ploilor.

Departe de clădire

De regulă insuficientă, chiar
dacă nămolul este evacuat
periodic ]n locuri autorizate.

Criteriu

Igienă şi confort pentru
utilizator

Accesibilitate pentru
elevi şi copii de
grădiniță

Accesibilitate pentru
persoanele cu
necesități speciale

Protecția mediului

Bună, reziduurile pot fi
gestionate în siguranță,
fără impact negativ asupra
mediului.

Acces liber (fără scări) şi
cabină special amenajată

Acces comod din interiorul
clădirii. Soluție doar pentru
instituții școlare, nu preșcolare.

Comode şi igienice, este
necesar instruirea utilizatorului

Toalete ecosan

Bună, dacă apele uzate sunt
epurate.
Proastă, dacă apele uzate nu
sunt epurate.

Acces liber (fără scări) şi
cabină special amenajată

Acces comod din interiorul
clădirii.
Pentru preșcolari trebuie acces
separat şi obiecte sanitare de
dimensiuni potrivite

Comode şi igienice

Toalete cu apă
conectate la rețeaua de
canalizare și epurare a
apelor uzate

3.3 Comparația sistemelor de sanitație destinate instituțiilor de învățământ

Bună, dacă stația de epurare
este operată şi întreținută
corect.
Proastă, dacă stația de epurare
nu este operată şi întreținută
corect.

Acces liber (fără scări) şi
cabină special amenajată

Acces comod din interiorul
clădirii.
Pentru preșcolari trebuie acces
separat şi obiecte sanitare de
dimensiuni potrivite

Comode şi igienice

Toalete cu apă
cu o stația de epurare
proprie
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Oriunde

€€

Costuri de exploatare

Aplicabilitate

Este necesară curățarea,
dezinfecția şi îngrijirea zilnică.
Monitorizarea nivelului de
nămol şi organizarea evacuării
acestuia (chemarea şi
achitarea utilitarelor speciale)

Similare toaletelor ecosan
€€

Cerințe de operare şi
întreținere

Costuri de construcție

Oriunde

€

Este necesară curățarea şi
îngrijirea zilnică.
Monitorizarea nivelurilor
de urină şi materii fecale,
organizarea evacuării urinei
(agricultori) şi compostului
(îngrijitorii școlii).

Similare toaletelor cu hazna
€€

Doar în sate cu sisteme de
canalizare şi stații de epurare

€€

Este necesară curățarea şi
îngrijirea zilnică.
Achitarea facturilor pentru apă
şi canalizare.

Dacă toaletele pot fi instalate
în clădirea existentă, costuri
mai mici decât cele pentru
toaletele cu haznale şi ecosan
€

Oriunde

€€€

Este necesară curăţarea şi
îngrijirea zilnică.
Achitarea facturilor pentru apă.
Operarea şi întreținerea staţiei
de epurare, inclusiv contracte
de deservire.

Dacă toaletele pot fi instalate
în clădirea existentă, costuri
similare celor pentru haznale şi
ecosan. €€
Dacă este necesară o încăpere
nouă pentru toalete cu apă,
costuri mai mari decât oricare
altă opțiune. €€€
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ANEXĂ: Opțiuni pentru echipamente
de tratare locală a apelor uzate
În cele ce urmează vă prezentăm o scurtă privire de ansamblu asupra opțiunilor
pentru sistemele de epurare locală a apelor uzate. Pentru mai multe detalii şi
opţiuni, consultaţi literatura de specialitate. O privire de ansamblu este oferită de
Compendiumul sistemelor şi tehnologiilor de sanitaţie (EAWAG, 2014)11. Desenele
din descrierile de mai jos sunt preluate din această publicație.

4.1 Fosă septică
Fosa septică este una dintre cele mai comune şi mai simple tehnologii de epurare
a apelor uzate. Aceasta reprezintă un rezervor subteran etanş, cu cel puțin 2
camere, unde substanțele solide din apele uzate sunt reţinute şi digerate anaerob
în partea de jos. Lichidul fără solide părăseşte rezervorul printr-o conductă, şi
necesită tratare suplimentară înainte de a fi evacuate în mediu. Apele reziduale
fără solide pot fi, de asemenea, infiltrate în sol. Substanțele solide se acumulează
în rezervor sub formă de nămol şi trebuie evacuate cu ajutorul autoutilitarelor o
dată la fiecare 2-5 ani.
Fosele septice sunt adesea folosite pentru pre-epurarea apelor uzate înaintea
tratării acestora în zonele umede construite, iazuri sau alte sisteme. Dacă se
admite infiltrarea apelor uzate pre-tratate, aceasta poate fi utilizată de una
singură. Este necesară gestionarea corespunzătoare a nămolului în modul descris
pentru haznale.
Fosele septice nu au nevoie de întreținere specială, cu excepția evacuării periodice
a nămolului. Este important pentru funcționarea fosei septice ca nămolul să fie
11
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EAWAG, 2014. Compendium of Sanitation Systems and Technologies. 2nd Revised Edition. Swiss
Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag). Dübendorf, Switzerland. (Versiunea online: http://ecompendium.sswm.info)

evacuate cu regularitate, astfel încît acesta să nu pătrundă în conducta de ieşire
şi să o colmateze.
Notă: În Moldova, fosele septice sunt uneori confundate cu haznalele. Majoritatea
structurilor numite “fose septice” în Moldova sunt, de fapt, haznale. Haznalele
colectează urina, materiile fecale şi eventual apele uzate; acestea doar colectează
reziduurile, dar nu tratează conținutul, şi trebuie golite atunci când sunt pline.
Fosele septice primesc apele uzate şi le tratează prin separarea solidelor de
lichide. Nămolul se acumulează şi se procesează la fund, fiind necesară golirea
mai rară decât în cazul haznalelor. Lichidele sunt drenate din rezervor şi tratate în
continuare la nivel local; acestea nu sunt evacuate cu ajutorul utilitarelor.

gura de acces
ventilare

intrare

intrare tip Teu

ieșire
materii flotante

zona de sedimentare

namol

Schema unei fose septice. Sursa: EAWAG, 2014
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fosa septica
apa uzate limpezite

Infiltrarea în sol a apei uzate limpezite (fără particule solide). Sursa: EAWAG, 2014

4.2 Reactorul anaerob cu şicane
Reactorul anaerob cu şicane este o fosă septică îmbunătățită cu un număr mare de
camere prin care apa uzată este forțată să se scurgă. Timpul mai mare de contact cu
biomasa activă (nămol) favorizează tratarea mai bună. Camerele cu flux ascendent
oferă o mai bună evacuare şi digerare a substanței organice, care poate fi redusă cu
până la 90%, metodă superioară celei folosite în cazul fosei septice.

gura de acces
ventilare
intrare

intrare tip Teu

deflector

ieșire

materii flotante

zona de sedimentare

namol
bazin de decantare

reactor anaerob cu șicane

Schema unui reactor anaerob cu șicane (ABR). Sursa: EAWAG, 2014
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Reactorul anaerob cu şicane necesită puţină întreţinere, dar este importantă
monitorizarea nivelului nămolului acumulat, pentru a nu permite colmatarea. Cînd
nămolul va atinge volumul maxim admisibil, acesta se va evacua cu o vidanjă.

4.3 Zone umede construite
Zonele umede construite sunt filtre plantate unde apa uzată este drenată vertical
sau orizontal. Filtrele sunt formate din bazine umplute cu straturi de nisip şi
prundiș şi plantate de obicei cu stuf. Zonele umede construite necesită, de obicei,
pre-epurarea apelor uzate pentru înlăturarea substanțelor solide (cum ar fi în
fosele septice) pentru a evita blocarea filtrelor. Totuşi, unele tipuri de zone umede
construite pot, de asemenea, accepta ape uzate netratate în prealabil.
Zonele umede construite au nevoie de îngrijire regulată, dar care nu reprezintă a
sarcină foarte complexă.

Stuf

intrare

aer

conductă de aer

ieșire
pietriș căptușeală

panta 1%

țeava pentru drenaj

Schema unei zone umede construite cu scurgere verticală. Sursa: EAWAG, 2014

4.4 Iazuri biologice
Iazurile, numite şi sisteme de stabilizare a deșeurilor sau lagune, sunt iazuri simple
care tratează apele uzate prin procese naturale. Se pot combina diferite tipuri de
iazuri. Un iaz adânc poate admite ape uzate brute şi poate acţiona ca iaz anaerob,
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care îndepărtează solidele într-un mod similar celui al fosei septice. Apele uzate
pre-tratate pot fi direcţionate către un iaz de mică adâncime, unde lumina soarelui,
oxigenul, algele şi bacteriile aerobe şi anaerobe joacă un rol important în tratarea
apei uzate. Iazurile cu ape uzate sunt păstrate fără vegetaţie. Acestea sunt simplu
de utilizat, dar necesită un teren extins.

intrare

anaerob

ieșire

nămol

intrare

opțional

ieșire

nămol

Schema
iazurilor biologice. Sursa: EAWAG, 2014
intrare

4.5 Stație de epurare biologică (cu nămol activ)
Instalaţia de tratate a apei cu nămol activ reprezintă un reactor cu mai multe
camere care foloseşte o concentraţie înaltă de microorganisme pentru a degrada
materialele organice şi a evacua nutrienţii din apele uzate. Pentru a menţine
condiţiile aerobe şi pentru a menţine nămolul activat suspendat, este necesară o
aprovizionare cu oxigen continuă şi în volum adecvat .
Procesul nămolului activ este utilizat, de obicei, în cadrul staţiilor municipale mari
de epurare a apei. Pentru tratarea apelor la scară mică sunt adesea folosite aşa
numitele “staţiile complete”, unde reactoarele şi componentele electronice sunt
oferite în containere compacte şi procesul de control este automatizat.
În comparație cu tehnologiile enumerate mai sus, stațiile de tratare bazate pe
nămol activ sunt mai compacte şi, prin urmare, nu este nevoie de teren mare.
Acestea sunt relativ costisitoare, au nevoie de sursă sigură de energie electrică
şi consumă energie electrică. Datorită tehnologiei complexe, acestea nu pot
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fi întreţinute de îngrijitorii şcolii sau de tehnicienii locali, ci trebuie deservite de
profesionişti. Costurile de exploatare de la facturile de electricitate şi contractele
de deservire sunt, prin urmare, mari.

aer comprimat

decantor
ieșire

intrare

nămol

circulare repetată

nămol extras

Schema unei instalații de epurare cu nămol activ. Sursa: EAWAG, 2014

4.6 Platforme de uscare a nămolului
Majoritatea tehnologiilor de epurare a apelor uzate produc nămol. Acesta poate
fi evacuat cu ajutorul utilitarelor şi transportat la o staţie externă de tratare sau
eliminare în siguranţă într-un anumit loc; totuşi, în Moldova această posibilitate
rareori există. O alternativă ar fi tratarea directă a nămolului în acelaşi loc.
Platformele de uscare a nămolului sunt cele mai simple opţiuni în acest scop.
Platformele de uscare reprezintă bazine umplute cu straturi de pietriş şi nisip,
şi prevăzute cu conducte de drenare în partea inferioară. Bazinul este umplut
cu nămol şi lichidul este apoi filtrat prin stratul de filtrare către conductele de
drenare. Nămolul rămas la fund este lăsat să se usuce pentru câteva săptămâni,
până la uscarea completă. După care acesta poate fi evacuat cu ajutorul lopeţilor
şi eliminat în siguranţă, de ex. îngropat.
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Doar nămolul stabilizat din fosele septice, ABR sau iazuri poate fi tratat în aşa mod,
nămolul proaspăt din haznale sau din staţii de epurare cu nămol activ este mai
puţin potrivit pentru uscarea directă.

drenare
ieșire
apa drenata, directionata spre epurare

Schema unei platforme de uscare a nămolului. Sursa: EAWAG, 2014
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Copii ale acestui document pot fi obținute la Agenția Națională de Sănătate Publică,
(strada Gh. Asachi, 67A) Centrul de informare (Clearing House) al Agenţiei Naţionale de Sănătate.
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