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Obiectivele și motivul inițierii proiectului
Localitățile Fofeldea și Hosman din România aparțin comunei Nocrich, situată în Transilvania, la nord-est de Sibiu.
Structura habitatului este accentuat rurală, cele două sate având cca. 250 respectiv 800 de locuitori. Gospodăriile își
procură apa potabilă de la fântânile proprii, precum și de la câteva puncte de alimentare publice. Niciunul din aceste
puncte de alimentare nu furnizează apă care corespunde cerințelor de potabilitate.
Apa uzată menajeră se infiltrează netratată în sol, respectiv deversează în cursurile naturale de apă din zonă.
Toaletele existente sunt toalete uscate, adică latrine clasice, construite deasupra unor fose neizolate, dejecțiile
ajungând astfel în apa freatică.
Ideea de bază a conceptului sanitar careface tema proiectului este colectarea, tratarea și valorificarea separată a
fluxurilor de dejecții și respectiv ape uzate, având ca scop valorificarea lor completă și reintegrarea în circuitul natural,
conform principiului „ecosan - ecological sanitation” (sanitație ecologică) și „NASS - Neuartige Sanitärsysteme“
(sisteme sanitare novatoare).
Proiectul are ca scop îmbunătățirea situației sanitare prin intermediul 1. toaletelor uscate non-mix (TTC) și 2.
bazinelor de fitoepurare individuale pentru tratarea apei gri (PkaGW).
Pentru ca toți cei implicați să aibă posibilitatea de a lua decizii avizate în legătură cu acest concept, în cadrul
anteproiectului se vor realiza amenajări cu scop demonstrativ la nivel de gospodărie. O încheiere cu succes a
anteproiectului este condiția pentru implementarea conceptului pentru o comună întreagă, în cadrul proiectul principal.

Etape de lucru și metode aplicate
1.

Lucrări de pregătire: activități de informare, întocmirea diferitelor adrese către autorități, realizarea amenajărilor cu scop
demonstrativ, determinarea calității apei, cooptarea populației locale, prima Adunare a cetățenilor

2.

Lucrări de construcție și instalare: realizarea amenajărilor cu scop demonstrativ, având ca obiectiv creșterea nivelului de
acceptare în rândul populației locale

3.

Evaluarea rezultatelor: a doua Adunare a cetățenilor, discuții; s-a obținut acceptarea largă a proiectului în rândul populației
locale

4.

Lucrări de pregătire: proiect principal, declarație de exprimare a consimțământului cetățenilor/administrației comunale,
determinarea metodelor de valorificare a fecalelor; determinarea eligibilității, întocmirea documentației de solicitare a aprobărilor;
depistarea furnizorilor și a întreprinderilor autohtone; determinarea mijloacelor financiare necesare, angajament ferm al
administrației comunale privind instalarea sistemului descris

5.

Încheiere: raport de încheiere a proiectului, activități de control, raport final
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Rezultate și discuții
Cu ocazia unui meeting „Kick-Off“, a unei prime întâlniri destinate definirii și impulsionării proiectului, în vara anului 2008, proiectul,
care viza localitatea Hosman, a fost prezentat tuturor partenerilor de proiect. Existând însă o cerere simultană de sprijin financiar a
administrației comunale în vederea unei investiții privind amenajarea unui sistem centralizat de furnizare a apei potabile și de
evacuare a apelor uzate, proiectul a fost transferat într-o localitate vecină, mai mică, și anume Fofeldea, proiectul fiind continuat cu
oarecare întârziere. Prima Adunare a cetățenilor a avut loc în primăvara anului 2009 la Fofeldea, un număr de 8-10 cetățeni
(gospodării) arătându-și cu această ocazie interesul de a deveni sit model. După inspectarea siturilor, la Fofeldea dintre cele zece
locații au putut fi selectate doar trei în vederea instalării toaletelor uscate non-mix, într-una din locații amenajându-se și un bazin de
fitoepurare pentru tratarea apei gri. Motivele acestei restrângeri au fost revizuirea punctelor de vedere a celor interesați pe de o
parte, și aspecte tehnice sau de ordin socio-economic pe de altă parte.
În mod repetat, au fost aduse în discuție intenții de introducere a unei infrastructuri centralizate pentru apa potabilă respectiv ape
reziduale, de această dată în localitatea Fofeldea. O altă relocare a proiectului a fost respinsă de către conducerea și partenerii
proiectului, hotărându-se realizarea acestuia în zona localității neinclusă în proiectul pentru sistemul sanitar centralizat.
Instalarea TTC în gospodăriile selectate și construirea PkaGW s-a efectuat în vara/toamna anului 2009. În două dintre situri,
participarea beneficiarilor la lucrări, prevăzută în proiect, a fost bună, în alte două situri insuficientă. Pentru asigurarea unei funționări
corespunzătoare a sistemelor, lucrările deschise au fost efectuate de către meseriași din regiune. Dificultățile care apar în mod firesc
la începutul utilizării sau a exploatării acestor sisteme au fost depășite cu succes, utilizatorii amenajărilor-model fiind mulțumiți și
dispuși să continue folosirea sistemului combinat TTC+PkaGW. Parțial, au fost utilizate în paralel latrinele clasice cu fose.
În vara/toamna anului 2010, s-a organizat „Ziua toaletei deschise“ și cea de-a doua Adunare a cetățenilor; cu ocazia acestor
evenimente, cei interesați s-au putut informa în legătură cu proiectul sanitar, a avut loc un schimb de experiență, și au fost solicitate
opiniile unor oameni politici și a cetățenilor. Aproape toți cei prezenți la această adunare, aproximativ 50 % din gospodăriile din
localitate, și-au manifestat interesul pentru amenajarea sistemului sanitar exemplificat în gospodăriile proprii, exprimându-și fără
rezerve acordul pentru continuarea proiectului (proiectul principal). Această poziție a fost adoptată și recomandată inclusiv de către
primarul localității, acesta exprimându-și încrederea în șansele proiectului. O poziție similară, foarte favorabilă a consilierului
județean a reprezentat de asemenea un sprijin în obținerea unui rezultat pozitiv. În baza experienței practice și a votului cetățenilor,
consiliul local comunal a adoptat o hotărâre, care consideră amenajarea TTC și PkaGW ca reprezentând o prioritate pentru
localitatea Fofeldea, inclusiv în ceea ce privește politica managerială a consiliului. În plus, drept obiective ale proiectului au fost
definite furnizarea apei potabile și valorificarea materiilor fecale rezultate în urma utilizării sistemului.
Există, în continuare, un consens cu autoritățile competente în ceea ce privește caracterul de proiect pilot, atât al proiectului în
ansamblu cât și al proiectului principal în particular, precum și asupra șanselor de reușită a proiectului la Fofeldea. Nu a fost posibilă
obținerea unei luări de poziție în scris, cu caracter obligatoriu, a autorităților cu privire la proiectul principal, motivele identificate fiind
unele vicii de comunicare precum și complexitatea problemei, atât în ceea ce privește aspecte profesionale cât și cele legale.
În general, se constată necesitatea unor angajamente mai ferme a tuturor celor implicați, existând o cooperare strânsă cu
administrația comunală, cu cea județeană și cu autoritățile competente, precum și o participare financiară românească la proiectul
principal.
A fost realizat cel mai important obiectiv, reprezentând în același timp premisa proiectului, și anume un nivel ridicat de acceptare a
toaletelor uscate moderne în rândurile populației locale din Fofeldea și a altor localități. De asemenea, s-au pus bazele tehnice și
politice în vederea realizării proiectului.
Acțiuni de mediatizare și promovare; prezentare
Autoritățile locale și cele competente în domeniu au fost informate regulat asupra derulării proiectului, inițiindu-se în același timp o
cooperare activă. Pe parcursul derulării proiectului, au avut loc acțiuni de informare publică, prin intermediul acțiunilor de mediatizare în
localitate, a discuților directe cu cei implicați, și a distribuirii informațiilor pe cale poștală respectiv electronică (e-mail) către cetățeni,
consilieri / politicieni / autorități la nivel local și de județ cât și către inițiativele regionale. Cu ocazia întâlnirilor cu populația locală, au
avut loc prezentări informative legate de proiect, procesele și contextele complexe fiind ilustrate în mod transparent și ușor inteligibil.
De asemenea, proiectul a fost prezentat în presă: în „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ („Alles fließt – in den Kreislauf zurück“,
10.07.2011), în „Deutsch Rumänische Hefte“ („Insel des Gelingens“, 02/2011) precum și prin intermediul panourilor informative cu
ocazia participării la diferite târguri.
Concluzii
Etapa de anteproiect a fost încheiată cu succes. Obiectivele stabilite în vederea introducerii unor sisteme sanitare novatoare cu scop
demonstrativ privind administrarea fluxurilor de fecale și a apei gri, în vederea îmbunătățirii calității mediului în localitatea Fofeldea, au
fost realizate. Relevanța impactului ecologic va crește împreună cu realizarea proiectului ulterior, de mai mare anvergură. Măsurile
pentru asigurarea furnizării locale de apă potabilă și a valorificării fluxurilor de materii reziduale sprijină, pe termen lung, protecția
mediului și a naturii precum și dezvoltarea regională durabilă.
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Noțiuni și definiții
Apa gri

Apa gri reprezintă apa cu proprietăți modificate ca urmare a utilizării
umane, a diferitelor activități menajere respectiv similar celor menajere,
fără a conține fecale (fără apă reziduală din pisoare și toalete).

Fecale

Dejecții umane, suma urinei și a excrementelor

Toaletă uscată

Toaletă fără spălare cu apă sau de altă natură

Toaletă non-mix Excrementele și urina sunt colectate separat, sau sunt separate ulterior,
prin intermediul unei instalații simple, și sunt drenate separat (toaletă cu
colectare separată)

Prescurtări
TTC

(Trockentrenntoiletten) Toalete uscate non-mix

GW

(Grauwasser) Apa gri

Pka

(Pflanzenkläranlage) Bazin de fitoepurare

3

Rezumat
În localitățile Fofeldea și Hosman, ambele aparținând de comuna Nocrich din județul Sibiu,
nu există sisteme centralizate de furnizare a apei potabile, de tratare a apei reziduale sau de
evacuare a fecalelor. De regulă, apa reziduală rezultată din gospodării se infiltrează
netratată în sol, sau deversează, prin intermediul unor canale deschise (șanțuri), în emisare.
În cadrul proiectului au fost instalate, în scop demonstrativ, toalete uscate non-mix în patru
gospodării, și au fost construite două bazine pentru epurarea exclusiv biologică a apei gri,
obiectivul fiind informarea și sensibilizarea grupurilor țintă (populația locală, autoritățile
comunale și autoritățile competente în domeniu) privind avantajele igienice, ecologice și
economice a acestor sisteme novatoare, descentralizate, și privind contextele ecologice
aferente. Discuțiile cu administrația comunei și cu autoritățile competente pentru probleme
de mediu și gospodărirea apelor au condus la obținerea acordului asupra implementării
instalațiilor-model, cooperând la nivel tehnic și operațional cu partenerii români. În special cu
ocazia întâlnirilor publice cu cetățenii și a „Zilei toaletei deschise“, sătenii s-au putut
convinge de utilitatea sistemului de separare și de avantajele igienice și tehnico-sanitare ale
acestuia.
Eforturile depuse în cadrul proiectului au condus la emiterea unei hotărâri a consiliului
comunal Nocrich privind satul Fofeldea, în care acesta își exprimă sprijinul pentru sistemul
sanitar novator reprezentat de toaletele uscate non-mix combinate cu bazine de fitoepurare
drept soluție sanitară recunoscută, descentralizată pentru localitate, considerându-l prioritar
față de un sistem centralizat de evacuare a fecalelor. Această hotărâre a consiliului local
comunal este susținută de exprimarea, în scris, a interesului manifestat de cca. 50% din
populația locală pentru introducerea acestui sistem sanitar novator în gospodăriile lor.
Proiectul a creat premisele pentru extinderea introducerii sistemului sanitar (toalete uscate
non-mix) în regiunea vizată de proiect, astfel încât se va obține o îmbunătățire treptată a
protecției pânzei de apă freatică și a calității apei potabile. Acest lucru reprezintă o
contribuție esențială la îmbunătățirea protecției mediului prin intermediul metodelor sanitare
novatoare, durabile și rentabile.
Proiectul a fost realizat prin cooperarea partenerilor germani respectiv români.
• Büro Holzapfel: Șef proiect, competență tehnică privind proiectarea și implementarea
sistemelor sanitare novatoare
Contact: info@bueroholzapfel.de, www.bueroholzapfel.de)
• Hosman Durabil: Partener direct de contact și ambasador local
• Universitatea Lucian Blaga Sibiu: Facultatea de Științe; analize, investigații de
laborator (România)
• Administrația comunei Fofeldea, (România)
• KNOTEN WEIMAR GmbH: Management de proiect
Proiectul a beneficiat de sprijinul Fundației RFG pentru Mediu (Deutsche Bundesstiftung
Umwelt) (AZ 24055-23).
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Introducere

În România, în special în regiunile rurale, accesul la apa potabilă curată și nedăunătoare
sănătății nu este de la sine înțeles. Nu este asigurată colectarea fecalelor și a apelor
reziduale respectiv tratarea și evacuarea lor corespunzătoare.
Aceasta este problema de care se ocupă proiectul „Proiect sanitar durabil, descentralizat, cu
valoare de model, în localitățile transilvănene Hosman și Fofeldea (România)“.

Fig. 1:

Așezarea localității Hosman

Implementarea acestui concept sanitar durabil, cu valoare de model, are ca scop reducerea,
și în final stoparea poluării apelor de suprafață respectiv freatice cu fecale și apă gri. În
același timp, se va obține o îmbunătățire a situației sanitare a populației prin introducerea
toaletelor uscate non-mix moderne.
Motivul inițierii proiectului a fost situația găsită în localitatea Hosman: aprovizionarea cu apă
potabilă din surse de apă locale; contaminarea mediului, în special a pânzei freatice, cu
materii fecale; deversarea netratată a apei gri în canale deschise (șanțuri) și mai departe în
apele naturale de suprafață, sau infiltrarea apei gri în sol. Localitatea Hosman reprezintă un
exemplu tipic al situației privind furnizarea cu apă potabilă și condițiile sanitare în regiunile
rurale din Transilvania. (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

Fig. 2:

Imagini din Hosman

Fig. 3:

Toaletă uscată non-mix TTC-Mineral

În aceste toalete uscate non-mix (TTC), urina și fecalele se colectează separat încă din
momentul utilizării toaletei, iar apoi se depozitează separat. Depozitarea se face fie în
rezervoare diferite pentru excremente respectiv urină, fie cu ajutorul sistemului patentat
„GOLDGRUBE“. Toaletele uscate non-mix sunt nepoluante olfactiv, funcționează fără aport
de apă sau substanțe chimice și fără rezultarea apelor uzate.
Conform principiului „ecosan ecological sanitation; closing the loop in wastewater
managment and sanitation“ (sanitație ecologică, închiderea circuitului în gospodărirea şi
igienizarea apelor reziduale), materiile fecale vor fi valorificate, și anume urina drept
fertilizant, iar fecalele vor fi transformate în îngrășământ sub formă de humus, eventual cu
utilizare prealabilă pentru generarea energiei.
Apa gri rezultată va fi epurată individual, în fiecare gospodărie în parte, în bazine speciale
de fitoepurare pentru apa gri (PkaGW), prin metode exclusiv biologice, iar apoi va fi fie
evacuată prin intermediul unui sistem de canale de suprafață, fie infiltrată în sol sau utilizată
pentru irigare în agricultură. Nu este necesară amenajarea unui sistem de canalizare.

Fig. 4:

2

Bazin de fitoepurare pentru tratarea apei gri

Activități de pregătire (august 2008 – aprilie 2009)

În luna august a anului 2008 a avut loc prima reuniune de proiect în localitatea
transilvăneană Hosman. Satul Hosman fusese selectat, de comun acord cu primarul
comunei și autoritățile locale, încă dinaintea demarării proiectului, drept sit al acestuia.
Proiectul a fost prezentat la agenția pentru gospodărirea apei, bucurându-se de un viu
interes; acest lucru s-a oglindit inclusiv într-un schimb de informații privind detaliile
amenajării bazinelor de epurare și a valorilor în efluent. Agenția pentru gospodărirea apei a
informat că obligativitatea tratării apei reziduale revine administrației comunale, iar agenția
pentru gospodărirea apei decide în probleme de deversare a apelor uzate în apele naturale.
Primarul comunei Nocrich, domnul Ionel Vişa, a manifestat interes și deschidere față de
proiect.
Proiectul a demarat oficial în august 2008, în prezența partenerilor români și a partenerului
german Büro Holzapfel. Partenerii au fost informați în legătură cu desfășurarea preconizată
a proiectului și au fost expuse etapele proiectului și detalii legate de bugetul estimativ.
S-au discutat prioritățile și s-au făcut propuneri pentru situl proiectului.
În paralel, și independent față de proiect, un grup de interese a făcut demersuri în vederea
solicitării de sprijin financiar UE pentru un sistem de aducțiune a apei potabile respectiv de
evacuare a apei reziduale, inclusiv o stație de epurare, care să includă patru localități.
Localitatea Hosman urma să fie integrată în acest proiect; această turnură a evenimentelor
periclitând realizarea proiectului sanitar ecologic la Hosman. Mai întâi s-a propus
implementarea parțială a proiectului în zonele mărginașe ale localității, care nu urmau să fie
conectate la sistemul de canalizare, însă s-a renunțat la această idee.
În final, s-a hotărât transferarea proiectului în localitatea învecinată, Fofeldea.

Fofeldea, un sat de limbă preponderent română, are cca. 250 locuitori. Situația sanitară, și
anume evacuarea apei reziduale și aprovizionarea cu apă potabilă, este similară celei din
Hosman.

Fig. 5:

Sursă de apă publică la Fofeldea

În cadrul proiectului s-a analizat calitatea apei potabile din fântânile particulare și sursele de
apă publice din Fofeldea. Din evaluarea analizelor a reieșit că apa niciuneia din fântânile
sau sursele menționate nu respectă criteriile potabilității, iar utilizarea acestei ape prezintă
riscuri din punct de vedere sanitar (anexa A1). De aceea, se impunea verificarea
oportunității unui proiect ulterior privind furnizarea apei potabile.
În martie 2009, s-a pregătit și a avut loc prima Adunare a cetățenilor, și s-au făcut
demersurile pentru depunerea dosarelor în vederea solicitării aprobărilor necesare, în
corelare cu autoritățile competente.
În urma consultărilor cu Agenția pentru gospodărirea apei Sibiu a reieșit că nu există o
necesitate imediată de solicitare a aprobărilor, inclusiv pentru că amenajările sunt
monitorizate și verificate de către Universitatea Sibiu, Dr. Banaduc.
• Prima Adunare a cetățenilor
Prima adunare a cetățenilor a avut loc în data de 28.03.2009. Au aprticipat peste 20 de
săteni, împreună cu primarul comunei. După deschiderea oficială a întâlnirii, Dr. Banaduc
(Universitatea Sibiu) a prezentat proiectul, ilustrând foarte viu obiectivele și contextul
acestuia; primarul comunei, domnul Vișa, a adus completări din perspectiva comunei. Au
urmat discuții animate privind proiectul și locul său în viitorul localității Fofeldea. Toți cei
prezenți au manifestat un viu interes pentru proiect, solicitând amănunte și informații legate
de etapele viitoare.

Fig. 6:

Prima Adunare a cetățenilor la școala din Fofeldea în 28.03.2009

Întâlnirea a fost urmată de vizitarea localității în scopul detectării viitoarelor locuri de
amenajare a sistemelor prezentate.
Tratarea individuală, în gospodăriile proprii, a apei gri, într-un bazin de fitoepurare (PkaGW)
nu se poate face decât dacă acest flux, al apei gri, este colectat. Din punct de vedere tehnic,
acest lucru depinde de existența unui sistem de furnizare respectiv evacuare a apei prin
conducte. Cum creearea acestor premise nu a constituit obiectul proiectului, nu au putut fi
prevăzute, pentru fiecare sit, ambele sisteme.

Fig. 7:

Impresii din Fofeldea, vizitarea siturilor cu scop demonstrativ

Cu ocazia postprocesării datelor dobândite cu ocazia adunării cetățenilor a reieșit că în
solicitarea sprijinului financiar pentru implementarea unui sistem de furnizare respectiv
evacuare centralizată a apei au fost incluse și unele zone din localitatea Fofeldea, fiind însă
prevăzute pentru introducerea sistemului de canalizare doar strada principală și una din
ulițele secundară, nu și zona sudică a localității.
În urma discuțiilor cu partenerii de proiect, s-a hotărât, de comun acord, continuarea
proiectului doar în zona sudică a localității Fofeldea. În acel moment exista perspectiva
introducerii ambelor sisteme (TTC și sistemul centralizat de canalizare).
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Construirea toaletelor și a bazinelor de fitoepurare (mai 2009 –
august 2010)

Activitatea s-a concentrat asupra construirii toaletelor non-mix (TTC) și a bazinelor de
fitoepurare (PkaGW) în siturile selectate din Fofeldea.
La Hosman a fost instalată o toaletă non-mix din lemn, „TTC-Holz“, iar la Fofeldea a fost
instalat, în toate cele trei situri, câte o toaletă din beton polimer „TTC-Mineral“,
intenționându-se prin acest comfort sporit în igiena personală, obținerea unui nivel ridicat de
acceptare a principiului „toaletă uscată, colectare separată“. În plus, în două locuri de
amenajare, TTC au fost completate cu un bazin de fitoepurare.
Produsele și materialele speciale pentru amenajări și instalații au fost livrate din Germania.
Rezervoarele pentru urină, mai voluminoase, al căror transport ar fi fost mai dificil, au fost
achiziționate, împreună cu specialiștii români, la Sibiu. Pietrișul pentru bazinele de
fitoepurare a fost de asemenea procurat la nivel local, din zona Sibiului.
Etapa de construire a toaletelor non-mix (TTC) precum și a bazinelor de fitoepurare
(PkaGW) a putut fi încheiată, în esență, până la sfârșitul lunii decembrie 2009.
În vederea asigurării continuării lucrărilor de construcție și a continuării sprijinului la fața
locului s-a apelat la firme locale.

Fig. 8:

TTC Mineral în gospodăria familiei Maior; toaleta se află în prispa casei transformată în
baie, în dreapta rezervorul de colectare amplasat direct sub pardoseală

Fig. 9:

TTC Mineral în gospodăria familiei Subțirel; toaleta se află în prispa deschisă a casei, în
dreapta rezervorul de colectare amplasat sub pardoseală

Fig. 10:

TTC Mineral în gospodăria familiei Tirhas, toaleta se află într-o încăpere nou construită,
în casă, în dreapta rezervorul de colectare amplasat în pivniță

Fig. 11:

TTC Holz în gospodăria familiei Cotaru; toaleta se află în baie, la etaj, rezervorul de
colectare este amplasat în scaunul de toaletă

În timpul amenajării sistemelor și după începerea exploatării lor, utilizatorii s-au putut obișnui
cu funcționarea, utilizarea și însușirile toaletelor non-mix. În special lipsa poluării olfactive și
curățarea și evacuarea toaletelor au fost experiențe noi.

Fig. 12:

Bazinele de fitoepurare în construcție în gospodăriile familiei Cotaru la Hosman (stânga)
respectiv Maior la Fofeldea (dreapta)

Un progres în derularea proiectului care nu trebuie subestimat a fost îmbunătățirea
substanțială a comunicației între toți cei implicați (localnici, parteneri de proiect, autorități),
iar sătenii s-au sprijinit reciproc, la nevoie, la efectuarea lucrărilor de construcție și instalare.
În august 2010, au fost livrate și montate diverse materiale secundare în vederea completării
amenajării toaletelor; este vorba de piese de conectare pentru sistemele de aerisire, prize
care necesitau conectarea la rețea, sau perii de toaletă.
Plantarea vegetației necesare pentru PkaGW nu s-a putut efectua în anul 2009, neexistând
încă o conectare la sistemul de evacuare a apei (Cotaru, Hosman) respectiv un sistem
individual de colectare a apei reziduale (Maior, Fofeldea).
La începutul lunii ianuarie 2010, au fost puse la dispoziția utilizatorilor instrucțiunile de
folosire și exploatare a PkaGW în limba română.

Fig. 13:
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PkaGW plantate, în stânga Cotaru (Hosman), în dreapta Maior (Fofeldea)

Evaluarea proiectului (august 2010 – februarie 2011)

„Ziua toaletei deschise“
După mai multe luni de utilizare a TTC și PkaGW, în prealabilul celei de-a doua Adunări a
cetățenilor din 31.08.2010 s-a organizat „Ziua toaletei deschise“ la Fofeldea (anexa A2),
acțiunea având ca scop informarea și promovarea la scară mai largă privind rezultatele deja
obținute și schimbul de experiență deschis și direct cu utilizatorii.

Fig. 14:

−

Invitația la „Ziua toaletei deschise“, punct de informare public

Cu ocazia acestei acțiuni, amenajările au fost vizitate doar de un număr restrâns de
cetățeni, din informațiile provenite de la utilizatori și relatările lor rezultând că cei

interesați se edificaseră deja în legătură cu TTC și PkaGW începând cu momentul
instalării și pe tot parcursul exploatării lor.
−

Primarul localității, Ionel Vișa, a vizitat toate cele trei locuri de amplasare, discutând cu
utilizatorii și subliniind interesul și sprijinul său pentru proiect.

−

La punctul de informare public au avut loc discuții animate cu cetățenii localității,
participanții fiind în principal femei. Discuțiile s-au axat în special pe furnizarea apei
potabile și utilizarea sursei de apă publice.

−

La invitația partenerilor de proiect, consilierul județean Martin Bottesch, a vizitat
Fofeldea în data de 1 septembrie 2010, discutând cu utilizatorii despre experiența lor
cu noile amenajări. Domnului Bottesch li s-au înmânat materiale informative privind
proiectul și s-a stabilit menținerea contactului pe parcursul derulării proiectului.

Fig. 15:

Primarul Ionel Vișa la vizitarea siturilor proiectului

Fig. 16:

Consilierul județean Martin Bottesch la vizitarea siturilor proiectului

•

Evaluarea „Zilei toaletei deschise“, vizita primarului / consilierului județean

Agenda întâlnirii a cuprins următoarele subiecte de discuție:
− perspectivele privind introducerea unui sistem centralizat de canalizare și de furnizare
a apei potabile în unele zone ale localității Fofeldea de către administrația comunală
precum și aspecte ale sprijinului financiar
− diferitele variante ale implementării unui eventual proiect ulterior (aspecte tehnice,
financiare și de acordare a sprijinului, posibili parteneri de proiect)
− posibilitatea sistării proiectului în cazul neasigurării anumitor premise minime pentru
realizarea sa
− Situri demonstrative și realizarea lor
Deși populația a manifestat un viu interes privind amplasarea amenajărilor-model în
gospodăriile lor, implementarea s-a lovit de probleme de ordin tehnic și/sau social.
Experiența câștigată pe parcursul derulării proiectului relevă că obiectivul acestuia,
amenajarea TTC în toate gospodăriile, trebuie urmărit respectând etape corelate,
succesive. Astfel, pot fi îmbunătățite premisele tehnice, sociale și socio-economice ale
fiecărui sit în parte.
− Participarea utilizatorilor la lucrările de construcție și exploatare
Utilizatorii au necesitat mai mult sprijin din partea echipei de proiect la instalarea și
exploatarea TTC decât fusese preconizat. În toate etapele viitoare a proiectului,
indiferent dacă este vorba de întrajutorarea utilizatorilor, implicarea unor terți sau sarcini
trasate de titularul de proiect, trebuie pus mai mult accent pe „lucrări efectuate prin
resurse proprii“ și „înțelegerea principiilor de bază ale exploatării sistemelor“.
− Utilizarea toaletelor non-mix
Experiența a relevat că premisa acceptării sistemelor TTC este eliminarea prejudecăților
legate de toaletele uscate prin informare și experiențe proprii, iar activitățile pentru
eliminarea acestor prejudecăți trebuie integrate ofensiv în desfășurarea proiectelor.
− Latrinele tradiționale cu fose
S-a constatat că utilizarea latrinelor tradiționale cu fose nu este sistată automat prin
introducerea sistemului nou. Ele sunt ușor accesibile în exterior, astfel încât se folosesc
în continuare, din obișnuință și rațiuni practice. Doar demolarea lor, împreună cu
evacuarea / asanarea lor, va elimina această sursă de poluare pe termen lung. Întrucât
este vorba de o problemă foarte sensibilă, o soluție adecvată pentru unele gospodării ar
putea fi instalarea temporară sau permanentă a unor sisteme cât mai simple în exterior.
− Agricultură
În ciuda prezenței agriculturii de subzistență, în unele cazuri mustul de gunoi se
evacuează cu consecințe nocive asupra mediului, în loc să fie valorificat. Această
tematică trebuie inclusă în proiectul principal.
− Apa potabilă
Gradul de acceptarea a măsurilor pentru îmbunătățirea calității apei din sursele
disponibile va crește funcție de integrarea în obiectivele proiectului a acțiunilor concrete
și rapide de furnizare a apei potabile curate.

•

A doua Adunare a cetățenilor

A doua Adunare a cetățenilor a fost organizată în data de 13.11.2010 la căminul cultural al
localității Fofeldea (anexa A3). Cu ocazia acestei întâlniri, au avut loc discuții individuale
între participanți respectiv cu partenerii de proiect. Printre participanți s-au aflat și alți săteni
interesați, care până în acel moment nu fuseseră implicați direct în proiect. Și aceștia
urmăriseră derularea proiectului, apreciindu-l pozitiv. Primarul comunei, Ionel Vișa, a
participat la această întâlnire și a apelat la înțelegerea cetățenilor, explicând că schimbările
mari nu pot fi obținute decât pas cu pas.

Fig. 17:

Adunarea cetățenilor, în dreapta: primarul Ionel Vișa, Gabriela Cotaru

Fig. 18:

Discuții individuale între participanți, respectiv cu partenerii de proiect

Fig. 19:

A doua Adunare a cetățenilor, Dr. Banaduc în acțiune

În cele ce urmează sunt evidențiate principalele puncte din discursul primarului comunei:
− proiectul beneficiază de reacția proponderent pozitivă din partea grupului țintă.
−

inițiativa și implicit șansele îmbunătățirii pe termen mediu a condițiilor sanitare și
ecologice din localitatea Fofeldea se bucură de apreciere.

−

conform situației actuale, nu se întrevede introducerea într-un viitor apropoiat a
sistemelor centralizate de evacuare a apei reziduale în Fofeldea; prin urmare, proiectul
reprezintă o șansă pentru localitate.

−

problema aprovizionării centralizate cu apă potabilă este de actualitate, și ar putea fi
soluționată într-o etapă ulterioară a proiectului.

−

apel către cetățeni pentru menținerea implicării și a atitudinii pozitive față de continuarea
proiectului.

Partenerul de proiect Dr. Doru Banaduc de la Universitatea Sibiu a expus încă o dată
corelația între tratarea deșeurilor sanitare, instalațiile tehnico-sanitare, calitatea apei potabile
disponibile la nivel local, și prevenirea bolilor.
•

Concluziile celei de-a doua Adunări a cetățenilor:

−

Atitudinea de principiu față de proiect este pozitivă.

−

Atât primarul comunei cât și alte persoane active s-au pronunțat în favoarea continuării
proiectului.

−

Lista de participanți arată că cca. 50% din gospodăriile din Fofeldea s-au declarat
interesați de implementarea soluției TTC (anexa A4).

−

Persoanele interesate de a se (re)stabili la Fofeldea ar putea juca un rol în sprijinirea
proiectului.

−

Aprovizionarea cu apă potabilă a localității va fi inclusă în obiectivele unui proiect
ulterior.

În vederea includerii aprovizionării cu apă potabilă într-un proiect ulterior, după încheierea
întâlnirii, titularii de proiect, partenerii și sătenii au inspectat zona alimentării sursei publice
de apă din Fofeldea. Zona este utilizată intens pentru pășunat, există mai multe captări de
izvoare neacoperite sau acoperite provizoriu. Nu există măsuri pentru protejarea surselor de
apă.
•

Discuții

În repetate rânduri s-a dovedit că implicarea autorităților este importantă, și în același timp
problematică. Acțiunile paralele, în special demersurile în vederea introducerii unui sistem
centralizat de colectare și tratare a apei reziduale în localitățile implicate, au fost
contraproductive, încetinind desfășurarea proiectului. De aici se poate deduce, printre altele,
că pentru o colaborare cât mai bună în cadrul unui proiect principal, este necesar de
angajamente mult mai ferme și de un nivel de acceptare mult mai ridicat a soluțiilor
descentralizate, acceptare care trebuie să se oglindească inclusiv într-o participare
financiară din surse românești.
• Concluzii
Interesul locuitorilor satului Fofeldea față de proiect s-a manifestat în special cu ocazia celei
de-a doua Adunări a cetățenilor, când aceștia nu au participat doar în mod pasiv, ci au dat
dovadă de inițiativă în discuții și au fost interesați de schimbul de experiență, cu efecte
pozitive asupra proiectului. Toți cei prezenți, împreună cu primarul comunei, s-au exprimat în
favoarea continuării proiectului, fiind îndeplinită astfel una din cele trei premise esențiale
pentru implementarea unui proiect principal.
Următorul pas după obținerea consimțământului din partea cetățenilor este crearea
premiselor la nivel de politică comunală și definirea cadrului legal în vederea implementării
unui proiect principal. În acest context, de importanță majoră sunt hotărârea consiliului
comunal și acordul expres al autorităților privind instalarea sistemului TTC, tratarea apei gri,
și valorificarea fecalelor și a urinei cu monitorizare și consultare științifică. Aprovizionarea cu
apă potabilă din resurse locale se va include în obiectivele unui proiect ulterior.
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Pregătirea proiectului principal (martie 2011 – februarie 2012)

Desfășurarea proiectului descrisă mai sus precum și rezultatele obținute constituie baza
pentru considerentele privind etapa următoare, și anume pregătirea proiectului principal.
Pe lângă obiectivele deja concretizate, s-au conturat 3 priorități/etape de lucru, reprezentând
premisele de bază ale unui proiect principal:
1. emiterea unui regulament la nivel local / a unei hotărâri a consiliului comunal
2. evaluarea eligibilității de către autoritățile competente
3. Utilizarea, la nivel comunal, a fluxurilor de materii rezultate din aplicarea tehnicilor decrise
4. finanțarea.

•

Hotărârea consiliului comunal

În data de 29 iulie 2011 s-a emis o hotărâre a consiliului comunal cu privire la proiect.
Conform analizei și confirmării hotărârii de către prefectura județului Sibiu, proiectul
corespunde cerințelor legale (anexa A5).
•

Discuții cu reprezentanții administrației comunale și autoritățile competente

La sfârșitul lunii martie 2011, au avut loc discuții cu reprezentanții administrației comunale
pe de o parte și cu autoritățile pentru problemele de mediu și gospodărirea apei pe de altă
parte. Ambele runde de discuții au reprezentat pași importanți în desfășurarea etapei
pregătitoare.
În cele ce urmează, sunt prezentate pe scurt tema și rezultatele acestor discuții.
a.) Discuțiile cu reprezentanții administrației comunale
− Primarul comunei a adus în discuție în repetate rânduri posibilitatea introducerii și
exploatării unui sistem sanitar centralizat, bazat pe spălarea cu apă a toaletelor, în
paralel cu sistemul toaletelor uscate non-mix. Această variantă a fost respinsă de
către titularul de proiect.
−

Cu condiția ca obiectivul proiectului principal să fie introducerea TTC în toată
localitatea Fofeldea, lucru confirmat de titularul de proiect, autoritățile comunale
renunță la alte cereri de finanțare.

−

Hotărârea consiliului comunal privind implementarea proiectului principal reprezintă
condiția de baza pentru inițierea analizei proiectului de către autoritățile competente și
pentru îndeplinirea condițiilor pentru acordarea sprijinului financiar.

b.) Discuțiile cu reprezentanții agenției pentru probleme de mediu și gospodărirea apei
− Există un consens privind faptul că obiectivele proiectului necesită creșterea
substanțială a numărului gospodăriilor în care se preconizează introducerea TTC,
urmată de valorificarea materiilor disponibile și a îmbunătățirii simultane a situației
ecologice și sanitare.

•

−

Hotărârea consiliului comunal reprezintă o condiție de bază pentru rezolvarea
adreselor respectiv analiza solicitărilor de către autoritatea competentă.

−

S-au solicitat informații și s-au discutat în special probleme legate de procedeele de
valorificare a fecalelor și a urinei, și de situația acestor sisteme novatoare în
Germania/Europa.

Utilizarea fluxurilor de materii rezultate din aplicarea tehnicilor decrise

Valorificarea fecalelor pentru producerea biogazului sau ca și îngrășământ pentru
ameliorarea calității solului este posibilă din punct de vedere tehnic, subiectul fiind discutat și
lămurit. S-au făcut studii și cercetări referitoare la utilizarea urinei în cadrul Universității
Sibiu, bazate pe cercetările actuale în domeniu: „… urina rezultată din toaletele uscate nonmix poate fi utilizată drept îngrășământ.” (anexa A6)

5.1

Obiectivele proiectului principal

În baza rezultatelor anteproiectului, a variantelor prezentate și a proceselor de ameliorare
preconizate în localitatea Fofeldea, se va elabora documentația de solicitare a finanțării
pentru proiectul principal.
Cele mai multe dintre premisele și obiectivele specificate în anteproiect au fost confirmate și
s-au dovedit fezabile. Nu doar problematica nou ivită a aprovizionării cu apă potabilă, ci și
experiențele acumulate în domeniul tehnic, procedural și socio-cultural, fac necesară
reanalizarea unor aspecte în cadrul proiectului principal.
Se prevede colaborarea și cu alți parteneri din regiune atunci când este necesar, de ex.
administrații comunale, producători, furnizori de servicii, organizații, grupuri de interese.
În ciuda impedimentelor cunoscute și a chestiunilor nerezolvate cu ocazia implementării
anteproiectului, colaborările de până acum precum și sprijinul activ acordat de către
cetățeni, consiliul comunal și primarul comunei reprezintă premise bune pentru pregătirea și
implementarea proiectului principal în localitatea Fofeldea.
Obiectivele prioritare ale viitorului proiect principal rezultă din derularea și din rezultatele
anteproiectului, fiind consemnate, în esență, și în hotărârea consiliului comunal:
a. Îmbunătățirea condițiilor sanitare și protecția mediului
b. Aprovizionarea cu apă potabilă curată și asigurarea resurselor locale
c. Crearea unor noi valori prin valorificarea fecalelor în cadrul economiei de subzistență
respectiv a unei dezvoltări locale și regionale moderne
d. Măsuri și instrumente auxiliare
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Considerații finale

În cadrul proiectului, în localitățile transilvănene Fofeldea și Hosman au fost introduse, ca
sistem novator, toalete non-mix (TTC), parțial în combinație cu bazine de fitoepurare pentru
apa gri (PkaGW), înlocuind latrinele existente, în patru gospodării private.
Proiectul a fost realizat cu succes în cadrul unui anteproiect. Au fost atinse obiectivele
privind introducerea, în cadrul unor situri cu scop demonstrativ, unui sistem sanitar novator
de evacuare a fecalelor și a apei gri în localitatea Fofeldea, în vederea îmbunătățirii calității
mediului.
În acest fel, s-au creat premisele promovării acestui sistem sanitar novator TTC în regiunea
vizată de proiect, demonstrând modalitățile reducerii treptate a poluării apelor naturale.
Proiectul prezentat a creat premisele esențiale pentru inițierea unui proiect ulterior,
continuator al obiectivelor anterioare, realizabil în termen previzibil în regiunea vizată de
proiect.
Implementare tehnică
Activitățile de proiectare pentru construcția amenajărilor au fost prestate de către Büro
Holzapfel. Transportul pieselor necesare din Germania la Fofeldea a fost redus la strictul
necesar, preferându-se produse și servicii la nivel local. Comunicarea permanentă,

supervizarea lucrărilor de instalare și controlul calității acestora de către titularul de proiect
respectiv de către partenerii români la fața locului au avut ca rezultat montarea și
exploatarea corespunzătoare a instalațiilor pilot.
Asistența științifică
Universitatea Sibiu a fost implicată în proiect, ocupându-se de analiza probelor de apă și de
cercetarea legată de stadiul actual al metodelor de valorificare a urninei. În afară de
aceasta, sprijinul profesional al acestei instituții privind contactele cu autoritățile competente
respectiv la desfășurarea adunărilor cetățenilor a contribuit în mod esențial la reușita
proiectului.
Finanțare
Proiectul prezentat a fost finanțat în proporție de 52% de către Fundația RFG pentru Mediu
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Procentajul rămas precum și diferite servicii necesare
au fost acoperite din mijloace și resurse proprii ale partenerilor de proiect.
Echipa de proiect își exprimă recunoștința față de Fundația RFG pentru Mediu (Deutsche
Bundesstiftung Umwelt) pentru asistența oferită în implementarea proiectului, pentru
înțelegerea și sprijinul arătat.
Weimar, mai 2012
Dipl.-Ing. (FH) Karsten Holzapfel
Büro Holzapfel – ökologische Abwasserkonzepte
Solicitant și destinatarul subvenției
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Anexa A1
Raport privind analiza apei potabile din localitatea Fofeldea

Proiectul
"Proiect sanitar durabil, cu valoare de model
pentru localitatea Fofeldea (România)"
Raport 1: Evaluarea calităţii apei din surse de alimentare cu apă,
din zona în care va fi implementat proiectul
Introducere
În localitatea Fofeldea (comuna Hosman, judeţul Sibiu) populaţia utilizează ca şi
surse de apă potabilă fântânile din gospodăriile proprii sau fântânile publice, în localitate
nefiind reţea centralizată de alimentare cu apă potabilă. De asemenea, în localitate nu
există reţea de canalizare motiv pentru care în cele mai multe gospodării sunt utilizate
latrinele, iar apele gri sunt deversate direct în pârâul care străbate localitatea, acest mod
de gestionare a dejecţiilor umane şi a apelor gri poate determina poluarea chimică şi
contaminarea bacteriologică a pânzei freatice şi implicit a surselor de alimentare cu apă
ale populaţiei. Astfel, pentru evitarea îmbolnăvirii populaţiei şi pentru protecţia mediului
se impune un management corect al dejecţiilor şi al apelor gri.
Conform legii prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după
cum urmează:
a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la
prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent
dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în
alte recipiente;
b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea,
procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate
consumului uman (Legea 458/2002, art. 2).
Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, să fie lipsită de microorganisme,
paraziţi sau substanţe care, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană.
Aspecte metodologice
A fost analizată chimic şi bacteriologic apa din şase fântâni din zona în care va fi
implementat proiectul:
1. fântâna fam. Cotaru (Hosman) – cod probe 1.
2. fântâna fam. Solomon Elena (Fofeldea) – cod probe 2
3. fântâna fam. Solomon Gheorghe (Fofeldea) – cod probe 3
4. sursă publică (Fofeldea) – cod probe 4
5. fântâna fam. Cei care construiau în curte – cod probe 5
6. fântâna fam. Chirtop – cod probe 6
În cazul fiecărei surse de apă analizată au fost determinaţi 15 indicatori fizicochimici şi 6 indicatori bacteriologici (tab. 1, tab. 2), conform legislaţiei în vigoare (Legea
458/2002, Legea 311/2004). Probele de apă au fost prelevate conform standardelor, în
luna septembrie 2009.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tab. 1. Parametri fizico-chimici determinaţi pentru evaluarea calităţii apei
din sursele de alimentare din zona de referinţă
Parametri
Unităţi de măsură
Standarde de analiză
fizico-chimici
conductivitate
µS
SR EN 27888/97
Ph
Unitǎţi Ph
SR ISO 10523/97
CCO-Mn
mg O2/l
SR ISO 6060/96
SO42mg/l
Cl
mg/l
SR ISO 9297/98
NH4+
mg/l
STAS 6328/85
NO22mg/l
SR ISO 6777/96
NO3mg/l
SR ISO 7890/1-98
PO43mg/l
DT
Grade germane
STAS 3326/76
Dt
Grade germane
Dp
Grade germane
MTS
mg/l
Detergent
mg/l
CBO5
mg/l
-

Tab. 2. Parametri bacteriologici determinaţi pentru evaluarea calităţii apei
din sursele de alimentare din zona de referinţă
Nr. Parametri fizico-chimici
Unităţi de măsură
Standarde de analiză
crt.
1.
Bacterii coliforme
Nr. coliformi totali/100cm³ STAS 3001/91
apă
ISO 9308-1
2.
Nr./100cm³ apă
ISO 9308-1
Escherichia coli
3.
Bacterii
coliforme Nr. coliformi fecali /100cm³ termotolerante
apă
4.
Nr./100cm³ apă
STAS 3001/91
Clostridium perfringens
SR ISO 6461-1;2/98
5.
NTG 22ºC
Nr. colonii/ml apă
STAS 3001/91
EN ISO 6222
6.
NTG 37ºC
Nr. colonii/ml apă
STAS 3001/91
EN ISO 6222

Rezultate - Caracterizarea surselor de apă evaluate
Valorile parametrilor fizico-chimici şi bacteriologici evaluaţi sunt prezentate în
tabelele 3 şi 4.
Sursa 1 – fântâna familiei Cotaru (Hosman)
Sursa nr. 1 este de tip puţ cu diametru mediu cu ghizdurile de piatră, cu distribuţie
realizată prin hidrofor, sistem de furtune şi robinete.

Valorile parametrilor fizico-chmici (tab. 3) şi bacteriologici (tab. 4) analizaţi se
înscriu în limitele admise pentru apa potabilă cu excepţia substanţelor oxidabile (CCO-

Mn) a căror concentraţie
indică un aport de matrie
14,59 grade germane o
preponderent de prezenţa
permanentă.

depăşeşte concentraţia maximă admisă de 5,28 ori, ceea ce
organică în apa din fântână. Valoarea durităţii totale a apei –
încadrează în clasa apelor relativ dure, aceasta este dată
bicarbonaţilor, duritatea temporală fiind mai mare decât cea

Sursa 2 – fântâna familiei Solomon Elena (Fofeldea)
Sursa nr. 2 este de tip puţ cu diametru mediu, cu ghizdurile de prefabricate inelare
de beton, cu distribuţie realizată prin hidrofor, sistem de furtune şi alternativ cu găleată.

Apa din această fântână nu este potabilă datorită prezenţei bacteriilor coliforme –
inclusiv E. coli (tab. 4), acest fapt indică poluarea apei cu reziduuri fecaloid-menajere. De
asemenea, concentraţia substanţelor oxidabile (CCO-Mn) depăşeşte concentraţia maximă
admisă de 6,64 ori (tab. 3). Valoarea durităţii totale a apei – 37,36 grade germane o
încadrează în clasa apelor foarte dure.

Sursa 3 – fântâna familiei Solomon Gheorghe (Fofeldea)
Sursa nr. 3 este de tip puţ cu diametru mediu, cu ghizdurile de prefabricate inelare
de beton, cu distribuţie realizată prin hidrofor, sistem de furtune şi alternativ cu găleată.

Apa din această fântână nu este potabilă datorită prezenţei în cantităţi mari a
bacteriilor coliforme (inclusiv E. coli), a Cl. perfringens şi a valorii NTG 37ºC, care
depăşeşte valoarea maximă admisă de 62,8 ori (tab. 4), acest fapt indică poluarea apei cu
reziduuri fecaloid-menajere. De asemenea, concentraţia substanţelor oxidabile (CCOMn) depăşeşte concentraţia maximă admisă de 7,36 ori (tab. 3). Valoarea durităţii totale a
apei – 24,7 grade germane o încadrează în clasa apelor dure, aceasta este dată
preponderent de prezenţa bicarbonaţilor, duritatea temporală fiind mult mai mare decât
cea permanentă.

Sursa 4 – Sursa publică (Fofeldea)
Sursa nr. 4 este de tip cişmea cu curgere permanentă şi jgheab betonat pentru
adăpatul vitelor. Deşi este inscripţionată ca fiind apă nepotabilă, apa acestei cişmele este
utilizată şi pentru uz casnic de către locuitorii din vecinătate.

Apa din această sursă nu este potabilă datorită prezenţei în cantităţi mari a
bacteriilor coliforme (inclusiv E. coli) şi a valorilor NTG 22ºC şi NTG 37ºC, care
depăşesc valoarea maximă admisă de 4,83 ori, respectiv 3,4 ori (tab. 4), acest fapt indică
poluarea apei cu reziduuri fecaloid-menajere. Concentraţia substanţelor oxidabile (CCOMn) depăşeşte concentraţia maximă admisă de 6,88 ori şi concentraţia fosfaţilor este cu
0,02 mg/l mai mare decât concentraţia maximă admisă (tab. 3). Valoarea durităţii totale a
apei – 23,79 grade germane o încadrează în clasa apelor dure, aceasta este dată
preponderent de prezenţa bicarbonaţilor, duritatea temporală fiind mult mai mare decât
cea permanentă.

Sursa 5 – fântâna familială (cei care construiau in curte) (Fofeldea)
Sursa nr. 5 este de tip puţ cu diametru mediu, cu ghizdurile de prefabricate inelare
de beton, cu distribuţie realizată prin hidrofor, sistem de furtune şi alternativ cu găleată.

Apa din această fântână nu este potabilă datorită prezenţei în cantităţi mari a
bacteriilor coliforme (inclusiv E. coli), a Cl. perfringens şi a valorii NTG 37ºC, care
depăşeşte valoarea maximă admisă de 83,35 ori (tab. 4), acest fapt indică poluarea apei
cu reziduuri fecaloid-menajere. De asemenea, concentraţia substanţelor oxidabile (CCOMn) depăşeşte concentraţia maximă admisă de 7,52 (tab. 3). Valoarea durităţii totale a
apei – 31,86 grade germane o încadrează în clasa apelor foarte dure, aceasta este dată
preponderent de prezenţa bicarbonaţilor, duritatea temporală fiind mult mai mare decât
cea permanentă.

Sursa 6 – fântâna familială Chirtop (Fofeldea)
Sursa nr. 6 este de tip puţ cu diametru mediu, cu ghizdurile de prefabricate inelare
de beton, cu distribuţie realizată prin hidrofor, sistem de furtune şi alternativ cu găleată.
Valorile parametrilor fizico-chmici (tab. 3) şi bacteriologici (tab. 4) analizaţi se
înscriu în limitele admise pentru apa potabilă cu excepţia substanţelor oxidabile (CCOMn) a căror concentraţie depăşeşte concentraţia maximă admisă de 6,72 ori, ceea ce
indică un aport de matrie organică în apa din fântână. Valoarea durităţii totale a apei –
28,5 grade germane o încadrează în clasa apelor dure, aceasta este dată preponderent de
prezenţa bicarbonaţilor, duritatea temporală fiind mai mare decât cea permanentă.
Tab. 3. Valorile parametrilor fizico-chmici pentru sursele de apă evaluate (1 – 6) şi
valoarea maximă admisibilă conform legii (Legea nr. 458/2002, Legea nr. 311/2004)
Parametri
U.M.
Valoare/sursă apă
1
2
3
4
5
6
Max.admis
conductivitate
µS
579
1463
976
879
1044
950
2500
CCOMn
mgO2/l 26,4
33,2
36,8
34,4
37,6
33,6
5
SO4
mg/l
52,5 137,3 97,4
55,3
66,9
25,5
250
Cl
mg/l
11,2 71,75 11,76 13,75 22,54 7,94
250
NH4
mg/l
0
0
0,032
0
0,298 0,505
0,5
NO2
mg/l
0,009 0,01
0,04
0
0,04
0,03
0,5
NO3
mg/l
7,54
7,61
1,16
7,35
1,95
4,15
50
PO4
mg/l
3,3
0,04
0,03
0,42
0,36
0,63
0,4
DT
Grade
14,59 37,36 26,59 23,79 31,86 28,5
germane
Dt
Grade
11,82 26,88 24,7 21,34 26,82 27,83
germane
Dp
Grade
2,77 10,48 1,89
2,45
5,04
0,67
germane
MTS
mg/l
/
/
/
2
/
/
25
Detergent
mg/l
/
/
/
0
/
/
0
Ph
Unitati
6,5
6,86
6,95
6,91
6,92
6,78
6,5-9,5
Ph
CBO5
mg/l
0,23
0,72
0,51
0,26
0,9
0,71
3

Tab. 4. Valorile parametrilor bacteriologici pentru sursele de apă evaluate (1 – 6) şi
valoarea maximă admisibilă conform legii (Legea nr. 458/2002, Legea nr. 311/2004)
Parametri
U.M.
Valoare/sursă apă
1
2
3
4
5
6
Max.admis
Bacterii
Nr. coliformi
0
7
26
9
94
0
0
coliforme
totali/100ml
apă
Nr./100ml
0
2
9
2
23
0
0
Escherichia
apă
coli
Bacterii
Nr. coliformi
0
2
14
4
63
0
0
coliforme
fecali /100ml
termotolerante apă
Nr./100cm³
0
0
5
0
7
0
0
Clostridium
apă
perfringens
NTG 22ºC
Nr. colonii/
3
21
42
483
96
2
100
ml apă
NTG 37ºC
Nr. colonii/
2
12
1256
68
1667
0
20
ml apă
Concluzii
Apa din marea majoritate a surselor de apă (2, 3, 4 şi 5) analizate din localitatea
Fofeldea este contaminată bacteriologic, fapt care indică o poluare cu reziduuri fecaloidmenajere.
Conform normativelor apa din aceste surse nu poate fi folosită ca apă potabilă,
pentru prepararea alimentelor sau pentru spălatul dinţilor şi a feţei.
Toate cele şase surse de apă analizate se caracterizează prin depăşirea
concentarţieie maxime admisibile a substanţelor oxidabile.
Este imperativă găsirea unor soluţii de ameliorare a calităţii apei pentru
alimentarea cu apă a localnicilor.
Bibliografie
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
Legea nr. 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind
calitatea apei potabile
SR EN 27888/97
SR ISO 10523/97
SR ISO 6060/96
SR ISO 9297/98
SR ISO 6777/96
SR ISO 6461-1;2/98
ISO 9308-1
EN ISO 6222
STAS 6328/85
STAS 3001/91
STAS 3326/76

Anexa A2
Invitația la „Ziua toaletei deschise“

”Un Proiect sanitar modern pentru Fofeldea”

INVITAȚIE
către localnicii satului Fofeldea și hârtibăcieni interesați
vă invităm cu drag să participații la ”Ziua

Când?

toaletei deschise” în Fofeldea / Hochfeld

31. August 2010
Orele 17.00 – 19.00

Unde?

În Fofeldea / Hochfeld
La locațiile Familiilor:


Maior Elena,

Str. Tribunului Nr. 122



Subțirel Nicolae,

Str. Tribunului Nr. 127



Tierhas Tatiana,

Str. Trebonid Nr. 133

La 3 locații din Fofeldea s-au instalat toalete uscate non-mix moderne în case, deasemenea a fost
montată un bazin de fiteoepurare pentru apă gri. Beneficiari au cules primele experiențe, fântânele
și sursele de apă publice au fost analizate.
În această zi aveți ocazia de a viziata instalațiile construite, de a vă fi explicate direct la locație și
de a discuta cu cei care la folosesc deja.
Echipa proiectului vă oferă la un punct de informare apropiat mai multe materiale despre temă,
scurte secvențe de filme și schimbul de informații despre temele legate de problemele sanitare,
apă potabilă și apele uzate precum și despre posibilitățile de elimninare și folosire a stofelor
rămase și reciclabile.
Ne bucurăm să vă întâlnim
Echipa Holzapfel și partener

Invită: Biroul Holzapfel, Germania, Proiectant; Asociația Hosman Durabil, partener de proiect; Universitatea
Lucian Blaga Sibiu, partener de proiect

Anexa A3
Invitația la cea de-a doua Adunare a cetățenilor

Asociația „Hosman Durabil” – Asociația cultural edilitar
„August Treboniu Laurian” – Primăria Comunei Nocrich

organizează în data de
13 noiembrie 2010, la ora 12
în Sala Caminului Cultural

ADUNARE OBȘTEASCĂ
cu locuitorii și fii satului Fofeldea
Se vor purta discuții despre continuarea proiectul sanitar – toalete și epurare apei - și
posibiliăți de aducțiune apei.
13.00

Informații și discuții individuale
experiențe, filme, materiale informative

14.00

Cuvînt de deschidere
Ionel Vișa, primar
Joachim Cotaru, Hosman Durabil

14.10

Experiențele și rezultatele proiectului model sanitar
dr. Doru Banaduc, Universitatea Lucian Blaga Sibiu
Toaletele, sisteme și folositori lor - Hardy Rößger, Birou Holzapfel

15.00

oportunitîți și șanse de a continua proiectul –
perspective tehnice, economice și eco-sociale
toți parteneri în proiect

15.30

Discuție
Dezbatere moderată privind obiective, poziții și sarcini

16.15

Concluzie și pașii urmator

Anexa A4
Lista participanților la cea de-a doua Adunare a cetățenilor din 13.11.2010
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Anexa A5
Hotărârea consiliului comunal Nocrich nr. 49/2011 din 29.07.2011

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOCRICH

HOTARAREA NR. 49I2OII
Privind aprobarea unui proiect sanitar durabil cu valoare de model pentru
localitatea Fol'eldea

Consiliul Local al comuneiNocrich, jud. Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din
data de 29.07 .2011

Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Visa lonel.
privind aprobarea unui proiect sanitar durabil cu valoare de model pentru localitatea
Fofeldea.

Avand in vedere cererea cu nr.3471119.07.201 I a dornnr"rlLri Cotaru Joachim,
presedintele Asociatiei " Hosman Durabil" si analizand proiectul depus de acesta
Examinand referatul nr.3472119.07.2011 intocmit de consilierul prinrarului
comunei Nocrich prin care se motiveaza necesitatea initierii unui proiect de hotarare
privind aprobarea urrui proiect sanitar durabil cu valoare de model pentru localitatea
Fofeldea.
Tiriand corrt de avizttl favorabil al cornisiei de specialitate in domeniLr
In temeiul arI.36 alin (2) lit. b. coroborat cLr alin (4) lit. f. art. 36 alin.2lit. (d)
coroborat cu alin. (6) lit (a) pct. (14), art.36 alin (2) lit. e coroborat cu alin. (7) lit. a, art.
45 alin.l,lit.f, art.l l5 alin.l lit.b din Legea 21512001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1. Proiectul principal precorrizat pentrlr localitatea Fofeldea, denr.rrnit "Proiect
sanitar durabil, cu valoare de rriodel, pentnr satul Fofeldea" beneficiaza de sustinerea
activa a autoritatilor administratiei publice locale de la nivelLrl comunei Nocrich.
Art.Z.ln vederea modernizarii sisterrului sanitar aferent tererrurilor si cladirilor aflate
in proprietate privata sau publica, se va da prioritate realizarii sistemelor cu toalete uscate
non-ntix, precum si a statiilor de epurare pebaza de plarrte pentru tratarea apei gri.Dupa
tratarea lor in vederea deversarii intr-un emisar sau in vederea infiltrarii in sol, valorile
minime ale gradului de epurare al apelor reziduale generate de alte sisteme sanitare
trebuie sa corespunda valorilor apei gri eplrrate prirr rnetode biologice.
Art.3. In cazul obtinerii aLrtorizatiilor si avizelor necesare potrivit legislatiei in
vigoare, pe viitor se intentioneaza utilizarea pe plan local a materiilol valorizabile
rezultate din sistemele sanitare.
Art. 4. Pe termen mediu, alimentarea localitatii Fofeldea cu apa potabila se va asigura
din resursele de apa naturale disponibile la nivel local, respectiv izvoare sau panza
freatica.Masuri le necesare vor face obiectu I proiectu lui principal.
Art.5. In vederea implementarii efective a proiectulr-ri sanitar se vor obtine toate
autorizatiile, acordurile si avizele necesare inclusiv acordul fiecarui proprietar de
gospodarie din localitatea Fofeldea de catre Asociatia Hosmarr Durabil.

Art. 6. Autoritatile administratiei publice locale vor fi insarcinate sa intreprinda pasii
necesari si sa initieze cooperarile necesare in vederea implementarii öbiectivelor
mentionate, inclusiv adoptarea in vederea concretizarii proieciului de alte hotarari in
functie de necesitati.
Art.7. Consiliul Local al comunei Nocrich imputerniceste pe domnul Visa lonel,
primarul comunei Nocrich, sa reprezinte interesele comunei Nocrich, in relatia de
cooperare cu Asociatia "Hosman Durabil", precum si cu alte societati, institutii, asociatii
in vederea implementarii proiectului mention at la art. I .
Art.3. Hotararea se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Sibiu in vederea
exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Nocrich, asociatiei ,oHosman
Durabil", iar la cunostinta publica va fi adusa prin grija secretarului Comunei Nocrich,
judetul Sibiu.
Adoptata la Nocrich la data de29.07.2011
Presedinte de sedi
Visa Mircea Romu
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Anexa A6
Stadiul actual al cercetărilor privind valorificarea urinei colectate

"Proiect sanitar durabil, cu valoare de model
pentru localitatea Fofeldea (România)"
Raport 2:
Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul valorificării urinei umane colectate în
sistemul EcoSan
1. Introducere
În natură, elementele circulă din mediu în organismele vii, ca şi substanţe
nutritive şi din organisme în mediu sub formă de reziduuri formând ciclul nutrienţiilor.
Omul consumă substanţe nutritive sub formă de produse alimentare, pentru a-şi
întreţine activitatea vitală şi elimină produşii de metabolism în principal prin fecale, urină
şi transpiraţie, însă spre deosebire de alte organisme omul nu mai întoarce direct în
mediul său de viaţă aceste elemente, ci le transportă, acumulează şi concentrează prin
sisteme de canalizare departe de locul de origine, perturbând astfel ciclul nutrienţilor şi
cheltuind sume mari de bani şi energie pentru managementul acestora, nu de puţine ori
defectuos şi cu repercusiuni negative asupra mediului şi sănătăţii oamenilor. În acelaşi
timp societatea umană pentru a obţine recolte, este obligată să introducă îngrăşminte
aduse de departe şi uneori sintetizate artificial cu efecte conexe negative asupra mediului
şi sănătăţii oamenilor.
60-70% din nutrienţii obţinuţi prin agricultură sfărşesc prin a fi evacuaţi în urma
proceselor fiziologice ale oamenilor în toalete. Urmând principiile dezvoltării durabile
nutrienţii din fecalele şi urina oamenilor ar trebui utilizaţi în producţia de plante în loc să
fie aruncaţi (cu toate costurile de rigoare) în unităţi de epurare şi ulterior în diverse
cursuri de apă. Există ţări (ţările nordice) ale Europei în care aproximativ jumătate din
aceşti nutrienţi sunt utilizaţi în agricultură iar altele, printre care se numără şi România în
care această sursă de venit şi modalitate de a nu produce probleme de mediu este aproape
inexistentă.
Utilizarea unei sanitaţii ecologice (ansamblu de măsuri pentru protecţia sănătăţii
omului şi a mediului şi reciclarea şi gestionarea eficientă a deşeurilor umane) corecte,
restabileşte circuitul firesc al nutrienţilor în mediul de viaţă, asigurând totodată confortul
şi siguranţa sănătăţii omului, prin recuperarea, tratarea şi reutilizarea dejecţiilor umane.
În localităţile urbane cu un anumit tip de clădiri (blocuri, cartiere de blocuri) şi cu
spaţii verzi şi agricole subdimensionate sunt necesare toaletele cu jet de apă şi canalizarea
aferentă. Preţul în resurse al utilizării acestui sistem este pe masură: 15.000 de litri de apă
pe an de persoană la care se adaugă costurile de întreţinere ale instalaţiilor de canalizare
şi de epurare propriuzisă, şi costurile de mediu (care includ poluarea generată de
deversarea apelor reziduale în cursurile de apă). În cazul acestui sistem de toalete cu jet
de apă se consumă importante cantităţi de apă, care din resursă se transformă în deşeu, iar
aceste ape uzate (denumite ape negre – conţin fecale, urină şi alte ape reziduale
menajere), în majoritatea cazurilor, sunt deversate în ecositemele acvatice (cursuri de apă,
lacuri, mări) generând poluare. Epurarea apelor reziduale menajere, colectate în sisteme
de canalizare centralizate, implică costuri ridicate şi nu rezolvă ciclarea nurienţilor (N, P,
K) din urină şi fecale.
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Costurile prohibitive ale acestui sistem de toalete cu canalizare fac ca în prezent
în mediul rural şi în localităţile urbane de mici dimensiuni şi chiar în anumite cartiere ale
oraşelor mari (inclusiv Bucureştiul) să fie încă utilizate toaletele cu groapă (latrinele)!
Latrinele au o adâncime relativ mare, dejecţiile putându-se astfel infiltra în sol şi poluând
apa chiar din fântana posesorului latrinei şi toată pânza freatică a zonei respective. Astfel
apa din fântanile, izvoarele şi cursurile de apă din zonă devin improprii utilizării atât de
către oameni cât şi de câtre animale. În plus mirosul neplacut şi prezenţa unor insecte
potenţiali vectori pentru organisme patogene creează un permanent pericol pentru
sănătatea umană şi a altor organisme domestice şi sălbatice.
Pe Glob aproximativ 2,4 miliarde de oameni în zone rurale sau urbane nu au acces
la servicii de sanitaţie adecvate. În ţările în curs de dezvoltare, peste 90% din apele
reziduale sunt deversate neepurate în cursurile de apă, în lacuri sau în mări
(Langergraber, Muellegger, 2005).
Sanitaţia ecologică este o alternativă a sistemului de toalete cu canalizare, aceasta
presupune colectarea separată a fecalelor (brownwater), urinei (yellowwater) şi apelor gri
(ape rezdiuale menajere fără fecale şi urină) şi utilizarea acestora, după tratarea adecvată,
în agricultură, respectând principiile dezvoltării durabile.
2. Sanitaţia ecologică (EcoSan)
Abordarea EcoSan se bazează pe principiul utilizării sustenabile a resurselor şi
presupune o abordare holistă a sanitaţiei din perspectivă ecologică şi economică. Scopul
principal este ciclarea locală a nutirenţilor şi apei cu pierderi materiale şi energetice cât
mai mici. Nutrienţi din produsele de excreţie umane (fecale şi urină) sunt reciclaţi prin
utilizarea acestora în agricultură (fig. 1).
EcoSan este un sistem de management ecologic şi economic al apei, nutrienţilor şi
fluxului de energie (Otterpohl, 2002). Paradigma sanitaţiei ecologice se bazează pe
abordarea ecosistemică şi pe circuitul nutrienţilor în sistemele ecologice.
Conceptul EcoSan consideră fecalele şi urina umane ca fiind resurse de nutrienţi
şi nu deşeuri, prin urmare acestea trebuie gestionate astfel încât să poată fi refolosite.
Sistemul EcoSan: reduce riscul de îmbolnăvire relaţionat cu sanitaţia,
contaminarea apei şi deşeurile; previne poluarea apelor freatice şi de suprafaţă; previne
degradarea fertilităţii solului; optimizează managementul nutrienţilor şi resurselor de apă
(Werner et. al, 2004).
Sanitaţia ecologică implică aspecte tehnice, economice, sociale, politicoadministrative, legislative şi de atitudine.
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SURSA
DE APĂ

APĂ
Apă
(potabilă)

PRODUCŢIE

Apă subterană
Apă de suprafaţă
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apă de ploaie
apă gri
fecale
urină
deşeuri solide

Produse şi alte
materiale

NUTRIENTI
Alimente
nutrienţi

AGRICULTURĂ
Fig. 1. Ciclul nutrienţilor în sistemul EcoSan (după Langergraber şi Muellegger, 2005)
În continuare vom prezenta principalele aspecte thnice ale sitemului EcoSan.
EcoSan este un sistem descentralizat de gestionare a dejecţiilor umane şi apelor
gri, cu control la sursă a poluanţilor şi reducerea consumului de apă, prin utilizarea unor
metode precum: toalete uscate (cu colectarea separată a urinei şi fecalelor), tehnologia de
sanitaţie cu vacuum (vacuum sanitation technology), pişoar fără apă (waterless urinals).
În cazul Proiectului sanitar durabil, cu valoare de model pentru localitatea
Fofeldea (România) metoda de sanitaţie care se implementează se bazează pe colectarea
separată a fecalelor şi urinei prin utilizarea toaletelor uscate cu deviere de urină.
Tipul de toalete uscate cu deviere de urină (fig. 2) au fost concepute astfel încâ
urina să poată fi colectată gravitaţional şi drenată din partea frontală a toaletei în timp ce
fecalele sunt colectate tot gravitaţional printr-un orificiu larg din partea posterioară a
toaletei.
Cele două secţiuni ale toaletei sunt în mod expres separate pentru a fi asigurată
separarea fecalelor de urină. Atât persoanele de sex feminin cât şi cele de sex masculin
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trebuie să şadă pe toaletă în timpul utilizării acesteia, pentru o deviere corectă a urinei în
compartimentul special desemnat colectării acesteia.

Fig. 2. Schiţă toaletă uscată cu deviere de urină;
a. vedere generală, b. vedere din lateral, c. vedere de sus.
După utilizarea toaletei, se presară deasupra compartimentului pentru fecale un
strat foarte subţire de var, sol, cenuşă, rumeguş sau un amestec din acestea. Menţionăm
că materialul de acoperire folosit trebuie selectat în concordanţă cu tipul de sol pe care
vor fi aplicate materiile fecale după compostare.
Apa utilizată pentru igiena anală trebuie ţinută separat pentru a nu dilua fecalele
şi/sau a nu polua urina cu germeni patogeni. Aceasta face ca pentru scopul mai înainte
amintit să existe facilităţi separate. Cu toate acestea, se poate permite utilizarea unor
cantităţi relativ mici de apă pentru igiena anală.
Este foarte important ca fecalele să rămână separate şi cât mai uscate. Curăţarea
cu apă pentru igienizarea toaletei trebuie făcută în aşa fel încât aceasta să se amestece cât
mai puţin posibil cu fecalele.
În cazul proiectului în speţă, fiecare unitate (toaletă uscată cu deviere de urină)
este dotată cu un container etanş cu un volum de 250 l pentru urină (volum care este
suficient pentru o persoană adultă pentru jumătate de an) şi un container etanş de 100 l
(volum care este suficient pentru o persoană adultă pentru un an) pentru fecale, ceea ce
asigură o perioadă relativ lungă de stocare a urinei şi fecalelor şi o frecvenţă relativ
scăzută de golire a toaletei.
Fecalele după compostare şi urina după o periaoadă de minim 6 luni de depozitare
(pentru distrugerea agenţilor patogeni) sunt utilizate ca fertilizatori în agricultură (fig. 3).
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Toaletele cu sistem de separare a urinei exclud utilizarea apei pentru spălarea
excrementelor. Într-un astfel de sistem, dejecţiile umane nu sunt transportate şi
concentrate undeva, loc unde apar probleme de depăşire a capacităţii de epurare naturală
fie în mediul acvatic, fie în mediul terestru, ci depozitate şi tratate într-un mod specific şi
cu cheltuieli minime, pentru a fi utilizate ulterior în agricultură, fără a se aduce prejudicii
mediului şi excluzând transmiterea agenţilor patogeni.

Substanţe

Tratare

Utilizare

urină

Igienizare
pentru stocare
sau uscare

Fertilizator
lichid sau
uscat

fecale

Descompunere
anaerobă, uscare,
compostare

Biogaz,
îmbunătăţirea
solului

Fig. 3. Gestionarea dejecţiilor umane în sistemul EcoSan (modificat, după GTZ, 2002)
3. Aspecte privind utilizarea urinei colectată în sistemul EcoSan
Pentru a putea identifica modalităţi de utilizare a nutrienţilor din dejecţiile umane
este necesar a se cunoaşte compoziţia acestora şi cantităţile generate.
Compoziţia şi cantitatea dejecţiilor umane depinde de dietă, de obiceiurile
alimentare, de vârstă şi de sex.
În medie o persoană adultă generează pe an, aproximativ 500 – 540 l urină şi 25 –
50 kg fecale – substanţă uscată (Vinneras, 2002; Palmquist şi Jőnsson, 2004).
Comparativ cu fecalele, urina conţine nutirenţi (N, P, K) în cantităţi mai mari (tab.
1). Din totalul nutrienţilor conţinuţi în deşeurile menajere (urină, fecale, ape gri), urina
conţine aproximativ 80% din azot, 50 din % fosfor, 60% din potasiu, în timp ce fecalele
conţin aproximativ 10% din azot, 25% din fosfor şi 20% din potasiu (Vinneras et al.,
2006).
Fracţiunile de urină conţin 98% din azotul excretat de om, 65% din fosfor şi 80%
din potasiu. Majoritatea azotului din urina umană este într-o formă favorabilă-asimilabilă
plantelor.
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Urina şi fecalele umane conţin cantităţi mici de metale grele (tab. 1), dar acestea
sunt mai mici decât cantităţile prezente în dejecţiile animale de la fermele zootehnice, iar
cantitatea de cadmiu este mai mică decât cea conţinută în fertilizanţii de sinteză chimică
(Jőnsson et al., 2005), fapt ce recomandă dejecţiile umane ca fertilizaţi „curaţi”.
Urina eliminată în medie, de o persoană pe an, conţine 7,5 Kg de nutrienţi – azot,
fosfor şi potasiu, la care se adaugă micro-elemente necesare plantelor – cupru, zinc,
mangan în forme foarte uşor de asimilat de către plante. Această cantitate de nutrienţi
este suficientă pentru obţinerea unei cantităţi de de 250 kg de grâu.
Tab. 1. Compoziţia medie a urinei şi fecalelor pentru o persoană pe zi
(după Benneto et al, 2009)
Principalii constituienţi
Unitate de
Urină
Fecale
măsură
Materie uscată
mg/(pers. zi)
600000
45000
Materie organică uscată mg/(pers. zi)
45000
42000
N-total
mg/(pers. zi)
10000
1500
P-total
mg/(pers. zi)
1000
500
K
mg/(pers. zi)
2600
550
Na
mg/(pers. zi)
3500
150
Ca
mg/(pers. zi)
210
1000
Mg
mg/(pers. zi)
120
200
Cl
mg/(pers. zi)
4800
60
S-total
mg/(pers. zi)
800
200
Cd
mg/(pers. zi)
0,0002
0,2
Cr
mg/(pers. zi)
0,01
0,02
Cu
mg/(pers. zi)
0,05
1,5
Hg
mg/(pers. zi)
0,0004
0,02
Ni
mg/(pers. zi)
0,04
0,2
Pb
mg/(pers. zi)
0,01
0,02
Zn
mg/(pers. zi)
0,25
10
Urina şi fecalele umane sunt considerate o sursă valoroasă de nutrienţi şi
substanţă organică pentru sol, acestea putând înlocui fertilizatorii de sinteză chimică.
Aportul de materie organică al fecalelor compostate corespunzător contribuie la formarea
humusului, creşte capacitatea de reţinere a apei, previne scăderea fertilităţii solului şi au
rol în ameliorarea structurii solului. Fecalele compostate stimulează activitatea benefică a
florei microbiene din sol.
Dintre ţările care utilizează la scară destul de largă acest tip de fertilizatori
amintim: Japonia, Coreea, China, Brazilia, Argentina, Suedia, etc.
Întreaga cantitate de azot, fosfor şi potasiu din urină şi fecale poate fi reciclată
prin utilizare pentru fertilizarea terenurilor, cu excepţia unor mici cantităţi de azot care se
pierd sub formă de amoniu în timpul depozitării şi manipulării urinei (Jőnsson, 2001). S-a
estimat că azotul care se pierde sub formă de amoniu, prin evaporaţie este de 0,01% 0,003% din cantitatea totală de azot (Sirkka, 1999; Remy et al., 2006).

6

Urina se poate utiliza ca fertilizator în stare lichidă, după o perioadă de depozitare
(pentru distrugerea agenţilor patogeni) sau în stare uscată - uscarea implică utilizarea unei
tehnologii adecvate şi costuri mai ridicate decât simpla depozitare.
Urina este din punct de vedere microbiologic curată, atunci când provine de la o
persoană sănătoasă. Riscul contaminării urinei provine din amestecul cu fecalele.
Urina umană stocată are în mod normal un pH mare (8,6 - 9,2) ceea ce poate
induce un efect pozitiv al urinei, prin omorârea unor bacterii şi viruşi.
În cazul utilizării urinei ca fertilizator în stare lichidă, bibliografia de specialitate,
recomandă ca durata depozitării să fie de şase luni, la o temperatură de aproximativ 20°C
(Jőnsson 1999, Langergraber, 2005), dar există şi studii care recomandă ca timpul de
depozitare să fie de minim o lună, la temperatura de 4°C (Berndtsson, 2006). Urina
stocată pentru o perioadă scurtă de timp – minim o lună, la 4° C poate fi utilizată doar în
cazul culturii plantelor care vor fi procesate înainte să fie consumate de om sau de
animale; urina stocată şase luni la 20°C poate fi utilizată în cazul oricărui tip de cultură
(Hőglund, 2001).
Tehnic, pentru îndepărtarea agenţilor patogeni din urină pot fi utilizate
pasteurizarea sau sterilizarea prin fierbere, presurizare sau expunere la radiaţii
ultraviolete (Maurer et al., 2006). Aceste tehnici sunt costisitoare, de aceea singura
metodă utilizată şi testată este stocarea în condiţii de pH şi temperatură controlate.
Înainte de aplicarea pe terenurile agricole, urina trebuie să fie diluată cu apă de
ploaie în proparţii variabile (cel mult în proporţie de 1:1, Benetto et al., 2009), în funcţie
de tipul de sol şi de tipul de cultură. În diluţie de 5 - 10%, urina poate fi utilizată ca
fertilizant cu azot pentru pajişti şi plante ornamentale. Nediluată, urina poate fi aplicată
pe soluri brune (Otterpohl et al., 2003).
Aplicarea urinei pe trenurile agricole se face în perioadele când plantele cultivate
pot utiliza cel mai eficient nutrienţii.
Pentru evitarea pierderii de azot după împrăştierea urinei umane pe câmp, se
recomandă împrăştierea acesteia după prelucrarea mecanică a solului (arat, grăpat).
Pentru eficienţă maximă în fertilizare, se recomandă ca urina să fie aplicată pe sol
înainte de irgaţii sau in timpul precipitaţiilor pentru o mai bună împrăştiere şi pătrundere
în sol. De asemenea, poate fi aplicată pe sol seara, când evaporaţia este mai scăzută.
Există programe de cercetare prin care a fost evaluat impactul utilizării urinei ca
fertilizator în cazul mai multor tipuri de culturi agricole şi păşuni, evaluările s-au realizat
atât in situu cât şi prin experimente de laborator.
În Suedia, utilizarea urinei în cultivarea cerealelor a fost mai bine studiată,
constatându-se sporuri la recolta de cereale egale atât în cazul utilizării fertilizatorilor
minerali cât şi a urinei umane. Majoritatea fermelor organice, ale căror produse agricole
au mare căutare pe piaţă deşi sunt mai scumpe decât cele obţinute prin agricultura
intensivă, utilizează urina umană ca şi îngrăşământ lichid datorită conţinutului ei valoros
de macronutrienţi şi a nivelului scăzut de metale grele.
În cazul culturilor de orz (Horedum vulgare), dacă cantitatea de urină utilizată
pentru fertilizare este moderată, aplicarea pe sol se realizează corect şi urina este
incorporată direct în sol, azotul din urină are aceeaşi valoare de fertilizare ca şi azotul din
fertilizanţii minerali comerciali, iar orzul absoarbe aproape întreaga cantitate de azot din
urină (Richert Stintzing et al., 2002).
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În Finlanda au fost realizate studii comparative ale producţiei a două culturi (în
câmp) de castraveţi (Cucumis sativus), una fertilizată cu urină şi cealată fertilizată cu o
cantitate echivalentă de fertilizator mineral comercial. S-a constatat că producţia a fost
echivalentă. În castraveţii fertilizaţi cu urină nu au fost identificate microorganisme
(coliformi, enterococi, clostridii, etc.). Gustul castraveţilor din cele două culturi a fost
asemănător. (Heinonen-Tanski, van Wijk-Sijbesma, 2005).
Studii realizate la Universitatea Kuopio din Finlanda de către prof. Pradhan şi
echipa sa, arată faptul că fertilizare cu urină sau cu urină în combinaţie cu cenuşă de
mesteacăn este benefică pentru cultura de roşii (Solanum lycopersicum). A fost evaluată
producţia de roşii (culturi în sere) în patru variante experimentale: lotul martor – fără
fertilizare, un lot fertilizat cu urină, un lot fertilizat cu urină în amestec cu cenuşă de
mesteacăn şi un lot pe care s-a aplicat un fertilizator mineral comercial; în toate variantele
experimentale tipul de sol a fost acelaşi şi s-a utilizat acelaşi soi de roşii. Producţia cea
mai mare a fost obţinută în cazul lotului fertilizată cu urină, lotul fretilizat cu urină
amestecată cu cenuşă şi lotul fertilizat cu fertilizator mineral comercial au avut producţie
comparabilă. În ceea ce priveşte calitatea roşiilor, s-a constat că roşiile provenite din lotul
fertilizat cu urină în amestec cu cenuşă au fost mai mari, mai bogate în magneziu şi mai
gustoase.
Cantităţile de urină aplicate pe unitatea de suprafaţă şi frecvenţa de aplicare se
stabilesc în funcţie de tipul de sol, calitatea acestuia, condiţiile climatice specifice şi în
funcţie de speciile de plante cultivate.
De exemplu, pentru cultura de orz, în condiţiile climatice ale Suediei, cantitatea
de azot necesară este de 100 kg/ha pentru o perioadă de creştere de 90 – 110 zile
(Kirchmann and Petterson, 1995) prin extrapolare putem determina cantitatea de urină
care trebuie aplicată pe ha şi unitatea de timp pentru o fertilizare optimă.
Un aspect important care trebuie să fie luat în considerare la fertilizarea cu urină
este evitarea suprafertilizării. O cantitate prea mare de azot în sol poate determina
acumularea în plante a azotaţilor – substanţe toxice pentru om şi animale. De asemenea,
surplusul de azot în sol poate genera poluarea apelor fereatice cu azotiţi şi azotaţi, prin
infiltrare cu apele de precipitaţii, sau chiar poluarea cursurilor de apă prin spălare în
timpul precipitaţiilor.
În cazul în care, urina produsă este în cantitate mai mare decât cea necesară
fertilizării ternurilor aferente, necesitatea de azot a trenurilor poate fi crescută prin
cultivarea pomilor sau a plantelor căţărătoare înalte. De asemenea, pot fi utilizate
procedee de scădere a conţinutului de azot din urină prin amestecul cu cenuşă de lemn
sau cu var – aceste componente precipită fosfatul de calciu şi determină creştrea pH-ului
urinei, astfel amoniul se transformă în amoniac, care se evaporă, proces care implică
pierderea unei cantităţi de azot (Heinonen-Tanski, van Wijk-Sijbesma, 2005). De
menţionat, este faptul că eliminarea amoniacului generează poluarea atmosferei şi un
miros neplăcut, de aceea acest tip de tratament, în general, nu este recomandat. Pe de altă
parte, o valoare mai mare a pH-ului distruge enterobacteriile şi Salmonella (HeinonenTanski et al., 1998).
Urina poate fi, de asemenea, utilizată ca nutrient suplimentar în compostul de
grădină.
Pentru fermieri, împrăştierea urinei pe câmp are sens doar dacă beneficiile
materiale sunt mai mari decât costurile necesare (transport, ore muncă/împrăştiere) şi
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dacă nu există repercusiuni negative asupra mediului şi sănătăţii umane şi a animalelor
domestice. Valoarea financiară a urinei este bazată pe efectul fertilizant al nutrienţilor
conţinuţi, favorabili plantelor de cultură, astfel se poate reduce sau chiar renunţa la
utilizarea fertilizanţilor artificiali.
Utilizarea urinei umane în acvacultură este o altă posibilitate, dar studiile acest
domeniu sunt la început (Golder et al, 2007).
Riscurile utilizării urinei ca şi fertilizator sunt:
- suprafertilizarea – poluarea apelor freatice şi ecosistemelor acvatice cu azotaţi şi
azotiţi;
- contaminarea cu agenţi patogeni (bacterii, virusuri, prioni). Urina provenită de la
persoanele sănătoase este sterilă, contaminarea urinei este legată de contactul cu fecalele
în timpul colectării. Acest risc poate fi uşor înlăturat prin tratarea corespunzătoare a
urinei (stocare un timp suficient în condiţii controlate de temperatură şi pH) înainte de
aplicare pe sol;
- poluarea solului cu metale grele. Conţinutul de metale grele în urina utilizată ca
îngrăşământ agricol constituie un factor restrictiv. Problema o constituie faptul că
metalele grele rămân în sol pentru o perioadă foarte lungă de timp şi există pericolul
pentru sănătatea umană a bioacumulării prin intermediul reţelelor trofice. În acest sens,
cele mai periculoase metale grele (peste concentraţiile maxime admise) pentru om sunt
cadmiul, mercurul şi plumbul, în timp ce cuprul, zincul şi cromul (peste concentraţiile
maxime admise) sunt toxice pentru plante. În zonele cu soluri poluate cu metale grele nu
se recomandă utilizarea urinei ca fertilizator;
- compactarea solului datorită unor tehnici şi cantităţi inadecvate de aplicare a
urinei;
- dispersia în mediu a unor substanţe farmaceutice şi hormoni, care se elimină în
cantităţi destul de mari prin urină. Impactul asupra mediului a acestor categorii de
substanţe a fost foarte puţin studiat până în prezent, dar există unele studii care indică că
anumite substanţe farmaceutice sau hormoni au efecte toxice;
În ţări dezvoltate (ţările europene nordice) în care urina umană este utilizată în
fertilizarea solului nu a fost observat un impact negativ asupra dezvoltării culturilor,
asupra activităţii microorganismelor din sol şi asupra calităţii produselor agricole
obţinute.
4. Concluzii
(din perspectiva utilizării urinei colectate în sistemul implementat la Fofeldea)
Ţinând seama de particularităţile edafo-climatice ale zonei de referinţă, urina
colectată în toaletele uscate poate fi utilizată pentru fertilizarea solului.
Recomandăm aplicare urinei în stare lichidă, după o perioadă de stocare de şase
luni (pentru sterilizare).
Cantităţile de urină care vor fi aplicate pe unitatea de suprafaţă, periodicitatea şi
tehnicile de aplicare trebuie stabilite în funcţie de tipul de cultură. În acest sens vom face
studii în luna martie a acestui an.
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