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REZUMAT 
Eliminarea in-situ a fierului și manganului constă în introducerea directă a oxigenului în 

stratul acvifer prin injectarea apei aerate. În unele cazuri, procesul s-a demonstrat a fi mai 

ușor și mai ieftin de implementat și operat decât eliminarea ex-situ, utilizată mai frecvent. Din 

acest motiv, Skat Consulting Ltd. a instalat două stații pilot în zonele rurale din Moldova 

pentru a explora caracterul adecvat și durabilitatea îndepărtării in-situ în acest context. În 

pofida câtorva probleme cauzate de lipsa companiilor de întreținere calificate în țară și lipsa 

mijloacelor pentru întreținere, sistemele implementate au reușit să îndepărteze fierul și 

manganul din apă în mod eficient. Mai mult decât atât, tehnologia s-a demonstrat a fi 

suficient de ușoară pentru a fi aplicată de operatorii locali cu un nivel scăzut de calificare. 

Cuvinte cheie: eliminarea in-situ, fier, mangan, apă, tratarea apei, Moldova, țară în curs de 

dezvoltare 

 

1. Fierul și manganul în apa subterană 
Apa subterană constituie una din sursele frecvent utilizate, inclusiv pentru apa potabilă. 

Datorită filtrării naturale a apei în strat acvifer, apa subterană în general necesită mult mai 

puțină tratare înainte de a fi folosită decât apa de suprafață.  

Însă în anumite condiții, apa subterană conține substanțe care trebuie să fie îndepărtate 

înainte de distribuția generală. Fierul (sub formă de Fe(II)) și manganul (sub formă de 

Mn(II)) sunt substanțele frecvent prezente în apa subterană și, prin urmare, eliminarea 

fierului și manganului este unul din cele mai frecvente tipuri de tratare a apei subterane. 

Deși nici unul din aceste elemente nu reprezintă un risc de sănătate în cazul în care sunt 

consumate, ambele prezintă probleme estetice și tehnice.  

Atunci când apa subterană care conține fier și mangan vine în contact cu oxigenul, are lor o 

reacție de oxidare care precipită Fe(II) și Mn(II) solubil în Fe(III) și Mn(IV) solid. Din 

punct de vedere practic, aceasta rezultă în formarea depunerilor ruginite sau negre în 

conducta de apă, rezervoare și recipiente, fapt care poate ajunge să deterioreze pompele, să 

colmateze țevile și să conducă la plângeri din partea consumatorilor din cauza apei colorate. 

Din aceste motive, este important ca concentrațiile de fier și mangan să fie reduse până la 

nivele care nu generează probleme.  
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Deși Organizația Mondială a Sănătății (OMS) nu are nici un fel de ținte bazate pe sănătate 

(valori admise) pentru nivelele de concentrație ale fierului și manganului în apa potabilă, 

aceasta declară că concentrația sub 0,3 mg/l pentru fier și 0,1 mg/l pentru mangan sunt în 

general admisibile pentru consumatori. În plus, majoritatea țărilor din lume dispun de 

standarde pentru apa potabilă care stipulează nivele de concentrație admisibile maximale 

pentru ambele. Germania, spre exemplu, stabilește limita de 0,2 mg/l pentru fier și 0,05 

mg/l pentru mangan (TrinkwV 2001). Standardele moldovenești sunt actualmente stabilite 

la 0,3 mg/l pentru fier și 0,05 mg/l pentru mangan (Hotărârea Guvernului nr. 934 din 2007). 

2. Eliminarea fierului și manganului din apa subterană  
2.1 Principiile de funcționare  

Există un  șir de tehnici pentru eliminarea fierului și manganului din apa subterană care 

sunt aplicate în toată lumea. De obicei, aceste tehnici constau din tehnici supraterane (ex-

situ) prin care se introduce oxigen (iar uneori și chimicale) în apă în scopul transformării 

ionilor dizolvați de Fe(II) și Mn(II) în Fe(III) și Mn(IV) solizi. Aceasta permite separarea 

cu ușurință a Fe(III) și Mn(IV) din apă prin una sau mai multe tehnici de filtrare a apei. 

Indiferent de metoda ex-situ folosită, se produce nămol care trebuie să fie gestionat și 

evacuat în mod corespunzător. Acest nămol conține în mod evident nivele înalte de fier și 

mangan, dar poate include de asemenea nivele înalte de alte substanțe, precum arsenic, 

cupru, nichel, fosfat și zinc (DVGW W223-1, 2005).  

Tehnicile subterane (in-situ) pot fi de asemenea folosite la eliminarea fierului și 

manganului din apa subterană drept alternativă la tehnicile ex-situ descrise mai sus. 

Tehnicile in-situ se bazează de asemenea pe introducerea oxigenului pentru a oxida Fe(II) 

și Mn(II) în Fe(III) și Mn(IV). În comparație cu desfășurarea acestui proces în spațiul 

supraterestru, tehnicile in-situ utilizează însăși stratul acvifer ca parte a procesului, 

îmbogățind o parte a apei subterane extrase cu oxigen  și reintroducând-o în stratul acvifer. 

Aceasta are efectul creșterii potențialului oxidării organice (redox) pentru apa subterană în 

jurul sondei, cauzând transformarea Fe(II) și Mn(II) dizolvat în Fe(III) și Mn(IV). În afară 

de reacția de oxidare pur chimică, ionii de fier și mangan dizolvați sunt de asemenea 

absorbiți în matricea solului și în produsele de oxidare deja prezente ale proceselor 

microbiologice, care le îndepărtează din apă. Toate aceste procese sunt aceleași ca și în 

tehnologiile de filtrare convențională. 

Pentru operare continuă, sistemele in-situ de obicei utilizează cel puțin două sonde, o parte 

din apă extrasă dintr-o sondă setată în modul de extragere (denumită sondă de extracție) 

fiind îmbogățită cu oxigen, iar apoi reintrodusă în acvifer prin intermediul altei sonde 

(denumită sondă de infiltrare), după cum este indicat în Figura 1. Rolul fiecărei sonde este 

de obicei alternant, ceea ce înseamnă că fiecare sondă funcționează uneori drept sondă de 

extracție, iar uneori drept sondă de infiltrare.  

Tehnica in-situ poate fi aplicată de asemenea cu o singură sondă; însă aceasta necesită un 

rezervor de mărime suficientă pentru a depozita apa îmbogățită cu oxigen până când 

aceasta poate fi reintrodusă în acvifer și funcționa în mod discontinuu.  
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Figura 1: Desen simplificat al unui sistem in-situ cu 2 sonde pentru eliminarea fierului și manganului, sonda nr.  2 
acționând drept sondă de infiltrare (adaptat din http://www.h2-pro.eu) 

Tehnica in-situ necesită o perioadă de inițiere înainte de a fi capabilă să îndepărteze eficient 

fierul și manganul din acvifer (a se vedea capitolul 4.3 pentru un exemplu). Această 

perioadă este necesară pentru a dezvolta flora microbiologică aerobă (responsabilă 

îndeosebi pentru eliminarea manganului) în volumul reactorului subteran și durează șase 

luni. Volumul de apă care poate fi extrasă mai apoi este un multiplu al volumului care 

trebuie să fie infiltrat. Eficiența procesului este descrisă prin coeficientul dintre volumul 

extras și volumul de infiltrare. În dependență de caracteristicile acviferului, calitatea apei 

brute și modul de operare, acest coeficient poate varia de la 2 până la 12 (DVGW W223-3, 

2005). 

2.4 Longevitatea sondelor in-situ 

Tehnicile ex-situ pentru eliminarea fierului și manganului din apa subterană necesită ca 

filtrele să fie periodic spălate invers, deoarece depunerile de compuși oxidați se formează 

în porii filtrelor și conduc la probleme de colmatare. Deși cineva s-ar putea gândi în mod 

natural că un proces similar este necesar și în cazul utilizări tehnicilor in-situ, anume 

contrariul este valabil, de fapt. Deoarece procesul de eliminare in-situ are loc în acvifer, 

tratarea in-situ nu riscă nici o colmatare pentru acvifer, în general, sporind perioada de 

viață a sistemelor in-situ în comparație cu sistemele ex-situ.  

Deși există o oarecare sedimentare a compușilor oxidați care conduce la o oarecare 

reducere a porilor sondei, acest fapt este compensat în întregime de extinderea volumului 

de apă din jurul sondei care reacționează la introducerea apei îmbogățite cu oxigen. În plus, 

volumul porilor pe sonde este destul de mare, ceea ce înseamnă că orice reducere a 

volumului porilor este relativ mică. Mai mult ca atât, depunerile de compuși tind să se 

stabilească în porii care nu sunt activi din punct de vedere hidraulic, astfel ne-având nici un 

impact negativ real asupra procesului.  

În final, sistemele ex-situ suferă permanent de probleme de colmatare, deoarece apa 

subterană intră în contact cu oxigenul din sonde, pompe și conducte. Sistemele in-situ evită 

această problemă, deoarece fierul și manganul sunt îndepărtați înainte ca apa subterană să 

ajungă în orice loc potențial unde ar putea intra în contact cu oxigenul. Este de asemenea 

important de notat faptul că numeroase studii au confirmat că eliminarea in-situ a fierului și 

manganului nu sporește riscurile de colmatare a acviferului, sondelor sau altor instalații. 

http://www.h2-pro.eu/


4 

Drept exemplu pentru cele spuse, apeductul Rheindalen Water Works (Germania) 

funcționează fără orice semne de problemă timp de peste 30 ani (Fiedle, 1998).  

2.5. Limitările sistemelor in-situ 

În principiu, sistemele in-situ pot funcționa drept alternativă pentru tehnicile ex-situ fără 

nici o limitare. Însă eficiența eliminării in-situ este afectată de anumite condiții, care includ 

următoarele: 

 Un nivel înalt de materiale ușor oxidabile și/sau sulfat de fier în acvifer 

 Conținuturi oxidabile (în special metan) în apă 

 Fierul și manganul legate cu materie humică (care nu este ușor oxidat) 

 O structură eterogenă a acviferului  

 Gradienți puternici ai apei subterane în apropierea sondelor in-situ 

 pH redus și/sau capacitate de tamponare scăzută a apei subterane (DVGW W223-1, 

2005) 

Trebuie de notat faptul că prezența unuia sau mai multor din acești factori nu exclude în 

mod automat posibilitatea eliminării in-situ, dar indică că eficiența in-situ va fi redusă.  

Compoziția geologică a zonei trebuie să fie de asemenea examinată, deoarece aceasta poate 

limita succesul unui sistem in-situ. Zona subterană trebuie să fie suficient de poroasă și 

omogenă pentru a asigura o difuzie eficientă și uniformă a oxigenului (Appelo et al., 1999), 

precum și o productivitate suficientă a apei. Pentru a evalua aplicabilitatea și eficiența 

anticipată a unui sistem in-situ, este necesară o investigație aprofundată a apei subterane, a 

acviferului și geologiei înconjurătoare.  

2.6. Avantajele sistemului in-situ 

Sistemele in-situ necesită mult mai puțin din punct de vedere al facilităților, decât sistemele 

ex-situ, reducând semnificativ cheltuielile investiționale și operaționale. De fapt, un sistem 

in-situ necesită doar pompe, conducte, un rezervor de degazare și un sistem de comandă 

electronic. Din punct de vedere operațional, sistemele in-situ, dincolo de perioada de 

lansare inițială, pot fi operate în mod automat conform ciclurilor setate preliminar, fără o 

contribuție mare din partea operatorului, deoarece nu trebuie de adăugat nici un fel de 

produse chimice în sistem, nici un filtru care să trebuiască spălat invers și nici un nămol de 

filtrare care să fie gestionat. Consumul de energie al sistemelor in-situ este de asemenea 

mult mai scăzut.  

Pe scurt, sistemele in-situ, în circumstanțe adecvate, sunt la fel de efective ca și sistemele 

ex-situ și semnificativ mai ieftine de instalat, de exploatat și întreținut.  

3. Aplicarea în Europa 
Deși conceptul in-situ privind eliminarea fierului și manganului  din apa subterană nu 

presupune nimic nou (inginerii germani au patentat procesul peste 100 ani în urmă), 

aplicarea sa practică a început în anii 1970, în Scandinavia (Winkelnkemper, 2015). 

Primele aplicări au utilizat un cerc de sonde de infiltrare în jurul sondei(lor) de extracție, 

dar reușita adevărată s-a produs odată cu idea de alternare a folosirii sondelor (fiecare 

sondă servind uneori drept sondă de extracție, iar uneori drept sondă de infiltrare). Această 

inovație a fost îmbunătățită atunci când au fost desfășurate cercetări de către profesorul 

german Ulrich Rott (Universitatea Stuttgart), care a contribuit semnificativ la înțelegerea 

procesului in-situ și popularizarea acestui sistem în rândurile inginerilor și a multor 

autorități. 
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Astăzi, tehnologia in-situ este modernă, fiind descrisă în cele mai mici detalii în normele 

tehnice ale DVGW, Asociația Tehnică și Științifică Germană pentru Gaze și Apă (DVGW 

W223-3, 2005). De fapt, în prezent aceasta se regăsește într-un șir vast de aplicații, inclusiv 

pentru apa potabilă, irigație, bazine de înot, industrie, dar și aplicații geotermice. 

Exemplul Sinsheim (Germania) 

Sinsheim, un orășel din Germania cu o populație de 10 000 locuitori, a implementat un 

sistem in-situ pentru a trata apa subterană datorită costurilor investiționale, de exploatare și 

întreținere. Ca urmare a unei perioade relativ îndelungate de planificare și investigare 

(inclusiv câteva luni de testare pe teren a eficienței in-situ), sistemul a început să 

funcționeze în anul 2005. Sistemul utilizează două sonde alternante și poate aduce până la 

700 000 m3 de apă pe an la standardele germane.  

Atunci când sistemul a început să funcționeze, apa subterană din zonă conținea concentrații 

de fier de până la 0.62 mg/l și concentrații de mangan de până la 0,23 mg/l. După două 

luni, concentrația fierului s-a stabilizat la 0,02 mg/l. După un an, concentrațiile de mangan 

s-a stabilizat la 0,1 mg/l. De atunci, sistemul funcționează consistent, fără nici o problemă 

(conform celor confirmate într-un interviu realizat cu personalul de operare în anul 2013).  

 

Compania germană FERMANOX este principalul pioner în utilizarea sistemelor in-situ 

timp de peste 30 ani. Compania a început să furnizeze instalații mici pentru utilizare în 

agricultură si treptat, și-a extins activitatea pornind de aici. Astăzi, aceasta este lider pe 

piață în furnizarea echipamentului și pieselor gata pentru instalare atât pentru sistemele 

mici, cât și pentru cele mari. In total, peste 10 000 de instalații furnizate de compania 

FERMANOX funcționează în prezent, preponderent în Germania și Olanda (portalul web 

FERMANOX). 

Printre alte țări în care utilizarea sistemelor in-situ devine mai populară sunt: Austria, 

Finlanda, Ungaria, Rusia, Suedia și Statele Unite ale Americii (Kazak, 2010). Cel mai mare 

sistem in-situ din lume (cu o capacitate de tratare de 200 000 m3 de apă subterană pe zi) 

este amplasat în Habarovsc, Rusia (Arcadis, 2012). 

În pofida avantajelor evidente, numeroaselor exemple de succes și documentației sigure, 

aplicarea în practică a sistemelor in-situ încă rămâne departe sub nivelul potențialului real 

al acestora, fierul și manganul în majoritatea regiunilor lumii fiind încă îndepărtat prin 

utilizarea sistemelor ex-situ tradiționale. Motivul principal pentru aceasta este că tehnologia 

încă nu este cunoscută bine la scară largă în rândurile majorității autorităților și companiilor 

de inginerie. 

Un obstacol important pentru implementarea la scară mai largă poate fi faptul că este 

necesar de efectuat investigații minuțioase ca parte a planificării și proiectării sistemelor 

respective și că operatorilor nu le place să aibă puțină influență asupra unui proces care se 

desfășoară subteran. Dacă se urmărește scopul ca sistemele in-situ să obțină o utilizarea 

mai largă în lumea întreagă, trebuie de accentuat costul mic al acestora.  
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4. Aplicarea în Moldova 
Moldova (oficial: Republica Moldova) este un stat mic situat în Europa de Est, în trecut 

parte din fosta Uniune Sovietică, cu o populație de aproximativ 3,35 milioane de locuitori. 

În prezent, este cea mai săracă țară din Europa, sărăcia fiind în special marcată în zonele 

rurale ale țării.  

4.1 Transferul tehnologic în Moldova 

Guvernul elvețian acordă susținere guvernului RM începând cu anul 2001, în domeniile 

menite să îmbunătățească calitatea vieții în zonele rurale din țară, care includ accesul la apă 

potabilă sigură. Suportul recent din partea Elveției în domeniul siguranței apei, 

implementat de compania Skat Consulting Ltd. (Skat), s-a axat pe construcția sistemelor de 

alimentare cu apă în sate, precum și pe introducerea managementului bazat pe comunitate 

pentru a asigura exploatarea durabilă a sistemelor fără susținere suplimentară. Din acest 

motiv, sistemele de alimentare cu apă implementate de Skat utilizează tehnologii simple 

care furnizează apă sigură locuitorilor, deoarece este mai mult probabil că aceste sisteme 

vor fi exploatate în mod durabil de comunități decât sistemele care utilizează tehnologii de 

tratare mai sofisticate.  

În două sate (Sculeni – cu 1 700 locuitori și Şerpeni – cu 3 100 locuitori) unde Skat a 

susținut construcția sistemelor de alimentare cu apă, s-a constatat că apa subterană conține 

concentrații prea înalte de fier și mangan pentru distribuția directă. Deoarece sistemele mai 

tradiționale (i.e. ex-situ) pentru tratarea apei ar fi necesitat eforturi și proceduri mai 

complexe și mai costisitoare (ex. Substanțe chimice, spălarea inversă a filtrului), acestea au 

fost determinate drept fiind inadecvate pentru implementare în contextele respective (i.e. 

necesitând prea mult pentru a fi gestionate în mod sigur de un operator comunitar). Ca atare, 

Skat a determinat că aceste două locații ar putea fi potrivite drept locații pilot pentru 

testarea sistemelor in-situ.  

Ca urmare a investigațiilor apei subterane, acviferelor și zonelor din împrejurimi, ambele 

sate au fost determinate că de fapt dispun de condiții potrivite pentru sistemele in-situ. Apoi 

au fost procurate instalațiile corespunzătoare de la compania FERMANOX și instalate de 

compania moldovenească OPM Soluţii SRL (OPM). Ca parte a acordului de instalare, Skat 

a solicitat ca OPM să monitorizeze instalațiile pe parcursul fazei de inițiere și să facă 

ajustările corespunzătoare în ciclurile sistemelor pentru a atinge o eficiență maximă.  

Ambele sisteme funcționează în prezent în mod automat și necesită foarte puține intervenții. 

Figura 2, de mai jos, ilustrează cât de mici și simple sunt sistemele in-situ instalate în satele 

Sculeni și Şerpeni. La moment, Skat este în proces de semnare a contractelor de servcii pe 

termen lung între compania specializată și operatorii comunitari, astfel încât să fie 

disponibil suportul calificat pentru întreținerea corespunzătoare a sistemelor, precum și 

pentru soluționare oricăror probleme eventuale, după necesitate. Deoarece tehnologia este 

destul de simplă și funcționarea poate fi controlată prin acces la distanță, se preconizează că 

costurile acestor contrace de prestări servicii sunt joase și accesibile pentru operatorii 

comunitari. 
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Figura 2: Casa pentru sistemul in-situ (în stânga) și echipamentul sistemului in-situ (unitate de comandă, rezervor de 
degazare și instalații sanitare) (în dreapta) instalate în satul Şerpeni, Moldova 

Ambele testări pilot au demonstrat că sistemele in-situ sunt opțiuni viabile și durabile 

pentru soluționarea problemelor de tratare a apei în localitățile rurale din Moldova, mai ales 

în comparație cu sistemele ex-situ mai complexe și mai costisitoare. Datorită acestui succes, 

Skat intenționează să ofere documentația detaliată cu privire la aceste experiențe 

autorităților naționale pentru a spori gradul de sensibilizare despre potențialul sistemelor de 

acest gen în context mai larg, inclusiv despre potențiala utilizarea acestora pentru 

operațiuni mai mari și industrie.  

4.2. Studiu de caz: Şerpeni 

Contextul 

Sistemul in-situ din satul Şerpeni (raionul Anenii Noi) a fost construit în anul 2015 și 

constituie din două sonde care funcționează pentru a aproviziona satul cu apă potabilă 

potrivită. Măsurătorile inițiale ale fierului și manganului în apa subterană din Șerpeni au 

indicat 0,2 mg/l pentru ambii compuși, ceea ce este sub limita națională pentru fier, dar 

mult peste limita națională pentru mangan.  

Rezultatele și discuțiile 

Skat a monitorizat eficiența tratării asigurate de sistemul in-situ din Șerpeni în anul 2015, 

iar mai apoi în 2018, din nou. Rezultatele monitorizării din 2015 au indicat o concentrație 

medie de 0,09 mg/l pentru fier și de 0,06 mg/l pentru mangan. Rezultatele monitorizării din 

2018 au indicat o eficiență fluctuantă în timp, nivelele concentrației fierului rămânând 

aceleași, iar nivelele concentrației manganului crescând până la 0,16 mg/l. Ca urmare a 

acestor rezultate oarecum neașteptate, o inspecție a evidențiat două probleme principale: 

1. Comunicarea dintre sonde și rezervor a fost întreruptă din cauza că facturile de rețea 

mobilă nu au fost achitate. Deoarece pompele de extracție nu au mai putut fi pornite 

și oprite de la distanță prin sistemul de automatizare, aceasta a rezultat în faptul că 

sistemul a fost operat manual o perioadă de cel puțin 4 luni (timpul exact de operare 

manuală nu este cunoscut).  

2. Contorul de apă pentru funcționarea sistemului in-situ a ajuns într-o stare de 

deteriorare avansată din cauza nisipului și pietricelelor pompate prin acesta, 

cauzând întreruperea ciclurilor de pompare și reducând eficiența tratării. Cauza cea 

mai probabilă a problemei în cauză este că contorul nu a fost curățat periodic, 

conform cerințelor.  
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Odată ce problemele legate de operațiunile manuale au fost soluționate, nivelele de 

concentrație ale fierului și manganului au fost măsurate din nou, atingând 0,01 mg/l pentru 

fier și 0,04 mg/l pentru mangan.   

Concluzie 

Testarea pilot a sistemului in-situ din Şerpeni demonstrează potențialul enorm pentru 

sistemul in-situ exploatat în mod corespunzător în multe zone rurale din Moldova. Aceasta 

evidențiază de asemenea importanța exploatării și întreținerii adecvate, deoarece un 

operator local care nu este capabil sau nu dorește să contracteze întreținerea/înlocuirea 

echipamentului ne-funcțional poate reduce cu mult eficiența sistemului.  

Aceasta probabil rămâne o problemă pentru Moldova pe termen scurt, deoarece piața nu 

este încă dezvoltată și lipsesc operatorii și/sau companiile de întreținere calificate, mai ales 

în zonele rurale. Conform situației anului 2018, nu a fost găsit nici un prestator potrivit de 

servicii de întreținere pentru sistemul din Șerpeni.  

4.3 Studiu de caz: Sculeni 

Contextul 

În satul Sculeni (raionul Ungheni) a fost construit un sistem nou de alimentare cu apă în 

perioada 2009 - 2011. La scurt timp după ce a început să funcționeze, însă, au fost făcute 

multe reclamații din partea consumatorilor din cauza nivelului ridicat de fier și mangan în 

apă, determinând Skat să investigheze posibilele soluții. O analiză a calității apei, efectuată 

în anul 2013, a determinat că apa avea nivele de concentrații înalte atât de fier (1.2 mg/l), 

cât și de mangan (0.5 mg/l). În anul 2014, cele trei sonde care deserveau satul (toate 

amplasate în aceiași zonă generală) au fost conectate la un sistem in-situ, și două sonde noi 

au fost construite în zona aerată (care nu au fost conectate direct la sistemul in-situ) pentru 

a face față consumului de apă în creștere.  

Rezultatele  și discuțiile 

Skat a monitorizat eficacitatea tratării apei în satul Sculeni în anul 2014, apoi în 2018, din 

nou. Sumarul rezultatelor monitorizării respective este prezentat în Tabelul 1, mai jos.  

Tabelul 1: Rezultatele monitorizării apei în satul Sculeni (2014 și 2018) 

 
Fe(II)  

(mg/l) 

Mn(II)  

(mg/l) 

Calitatea apei înainte de instalarea 

sistemului in-situ (2013) 
1.20 0.50 

Standardele de calitate moldovenești 0.30 0.05 

Standardele de calitate germane 0.20 0.05 

Rezultatele monitorizării după implementarea sistemului in-situ 

Începutul funcționării sistemului (media 

în iunie 2014) 
0.40 0.83 

După 1 săptămână (2014) 0.20 0.58 

După 5 săptămâni (2014) 0.13 0.49 

3 august 2018 0.01 0.08 

5 septembrie 2018 0.07 0.18 

18 septembrie 2018 0.01 0.08 

11 octombrie 2018 0.02 0.08 
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După cum se poate vedea, fierul și manganul au fost practic eliminate din apa furnizată în 

satul Sculeni, nivelele de concentrații indicând o descreștere continuă de la instalarea 

sistemului in-situ. Punctul de vârf observat la 5 septembrie 2018 coincide cu un punct de 

vârf de 220-300 m3 pe zi1 în consumul de apă. Această corelație posibilă dintre consumul 

de vârf al apei și nivelele de vârf ale concentrației necesită a fi explorate în continuare.  

Exploatarea și întreținerea 

De la implementare, nu au apărut probleme majore în sistemul in-situ  din Sculeni. Până la 

moment, operatorul a reușit să execute toate acțiunile necesare și să soluționeze problemele 

minore de întreținere fără asistență din exterior.  

Taxele colectate de la consumatorii de apă au fost adecvate pentru a permite întreținerea și 

exploatarea adecvată a sistemului in-situ, până la moment.  

Concluzie 

Sistemul in-situ pilot din Sculeni a fost și este unul de succes. În pofida lipsei generale de 

cunoștințe speciale în domeniu, ușurința cu care un sistem in-situ poate fi exploatat și 

întreținut de către un operator local atent și cu angajamentul asumat a fost demonstrată. 

5. Potențial pentru aplicarea în viitor în Moldova 
Nivelul relativ ridicat al concentrațiilor de fier și mangan în apele subterane sunt frecvente 

în Moldova (Programul Apa Dunării, 2018); însă potențialul sistemelor in-situ pentru 

soluționarea acestei probleme este oarecum limitat din cauza condițiilor geologice în multe 

zone ale țării, care nu totdeauna permit o amestecare bună a oxigenului în stratul acvifer. 

Cele mai potrivite zone pentru sistemele in-situ par a fi cele din jurul malurilor râurilor 

Nistru și Prut, mai ales în zonele din amonte, deoarece acestea tind să conțină depuneri de 

pietriș (zonele din aval tind să conțină nămol și argilă fină care nu permit amestecarea 

adecvată a oxigenului și creează straturi impermeabile).  

În aceste zone (i.e. zone din amonte ale râurilor  Prut și Nistru), soluțiile in-situ par a fi 

soluția fezabilă în Moldova. Este necesar de efectuat monitorizări ulterioare permanente în 

primii câțiva ani după implementare pentru a vă asigura că sistemul automatizat este 

calibrat în mod corespunzător și înțeles de către operatorul local. Odată fiind bine instruiți, 

operatorii locali au demonstrat capacitatea de a rezolva multe probleme de unii singuri, dar 

aceștia probabil vor avea nevoie de asistență din partea experților privind problemele mai 

specifice. Din păcate, astfel de expertiză este greu de găsit actualmente în Moldova și poate 

fi inaccesibilă pentru localitățile/operatorii mici. Guvernul RM și un șir de proiecte însă 

insistă la moment asupra regionalizării serviciilor de apă. Aceasta poate conduce la 

dezvoltarea și susținerea soluțiilor inovatoare în anii care urmează.  

                                        
1 Date obținute de la Asociația Consumatorilor de APĂ din Sculeni 
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6. Concluzie 
În pofida multor avantaje (lipsa instalațiilor supraterane semnificative, lipsa gestionării 

nămolului, automatizare, etc.), sistemele in-situ nu și-au realizat potențialul deplin în multe 

zone din lume, inclusiv în Moldova. Trebuie de notat, însă, că aplicarea sistemelor in-situ 

este limitată de geologia fiecărei zone, care trebuie să fie suficient de poroasă pentru a 

asigura oxigenarea adecvată.  

Cu toate acestea, cele două experiențe pilot din Moldova au demonstrat că, presupunând că 

există condiții geologice adecvate, sistemele in-situ sunt soluții eficiente care îndeplinesc 

standardele naționale de eliminare a fierului și a manganului din apele subterane.. Mai mult 

ca atât, investițiile scăzute, cheltuielile de exploatare și întreținere reduse ale sistemelor in-

situ, precum și lipsa necesității substanțelor chimice, sunt potrivite pentru contextul rural al 

Moldovei. Obstacolul major pe care Moldova trebuie să-l depășească dacă sistemele in-situ 

urmează să devină o soluție viabilă este lipsa soluțiilor de întreținere competente și 

accesibile, capabile să deservească sistemele în zonele rurale. Ca și în cazul oricăror 

tehnologii, totuși există probabilitatea că expunerea și implementarea vor schimba în 

continuare această avansare, sporind potențialul sistemelor in-situ de a îmbunătăți cu mult 

siguranța apei în multe zone rurale din Moldovan.  
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