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Rezumat
În articol este prezentată sinteza informaţiei privind componenţa apelor uzate tratate 
prin tehnologiile folosite în Republica Moldova. Pentru estimarea reutilizării în 
agricultura irigată a apelor uzate se compară parametrii fizico-chimici şi bacterieni 
ai apelor cu valorile lor maxime pentru irigarea culturilor agricole propuse de Statele 
Unite, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi unele ţări europene. S-a constat că apele uzate 
menajere şi industriale, tratate prin tehnologiile existente în republică, pot fi folosite fără 
restricţii în irigarea culturilor alimentare cu şi fără prelucrate, cu unele excepţii (ZUC**, 
or. Orhei; „UNILOS”, Aerotancuri Verticale, Federaţia Rusă; „BIOTAL”, Ucraina, fără 
epurare suplimentară).
Cuvinte cheie: tehnologii de tratare, parametrii apei tratate, reutilizarea apelor uzate, 
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Introducere
Pentru îmbunătăţirea calităţii apelor naturale ale Uniunii Europene joacă un 

rol important Directiva privind tratarea apelor reziduale urbane [1], care este unul 
dintre documentele de bază pentru protecţia mediului şi a sănătăţii umane. În UE ce 
colectează cca 95% a apelor reziduale, marea majoritate (88,7 %) din apele reziduale 
în UE conform art. 4 din Directivă sunt epurate prin tratare secundară sau biologică, 
respectând cerinţele din anexa I a Directivei [1]. Capitolul 2 din al nouălea Raport al 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European 
şi Comitetul Regiunilor cu privire la stadiul punerii în aplicare a Directivei 91/271/CEE 
a Consiliului privind tratarea apelor urbane reziduale [2] include reutilizarea apelor 
reziduale (pct. 2.8). 

Cota apelor reziduale tratate şi reutilizate variază între 0,08 % în Marea Britanie şi 
97 % în Cipru, cu o medie de 2 % în UE. Reutilizarea are loc în principal în agricultură şi 
ocazional în industrie şi în alimentaţia acviferă. În concluziile din Raport este menţionat, 
că în pofida nivelului ridicat de punere în aplicare a Directivei privind tratarea apelor 
urbane reziduale, persistă un şir de provocări, cum ar fi reutilizarea în mai mare măsură 
a apelor reziduale tratate, asigurând în acelaşi timp o apă de calitate adecvată. [2].  
Lipsa resurselor de apă dulce datorită creşterii numărului populaţiei şi degradării 
calităţii apei devine o mare provocare pentru activitatea agricolă [3]. Secetele severe fac 
dificilă asigurarea unei aprovizionări stabile a agriculturii cu apă. Ca resursă alternativă 
de apă, reutilizarea apei uzate pentru agricultură prezintă interes la nivel internaţional 
[4]. Studiile demonstrează că mai mult de 10% din populaţia lumii consumă produse 
agricole cultivate prin irigarea cu ape uzate [5]. Reutilizarea apei reziduale are loc 
prin metoda directă, când apa la irigare vine direct din staţia de tratare, iar reutilizarea 
indirectă a apelor uzate este o metodă în care efluenţii sunt evacuaţi din staţia de epurare 
a apei reziduale şi colectate în lacuri/bazine speciale. În ambele cazuri de reutilizare 
a apei uzate calitatea ei trebuie să corespundă pentru irigare, obiectiv ce poate fi uşor 
realizat prin controlul calităţii efluentului [6].

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a elaborat pentru prima dată recomandările 
privind refolosirea apei uzate pentru irigare în 1973 şi acest lucru a devenit standardul 
internaţional. Recomandările diferă privind limita microbilor, în funcţie de metoda de 
irigare şi de tipul de recoltare a roadei. De asemenea, se ţine cont de efectul de atenuare 
a riscului, care provine de la întregul proces de producţie agricolă în determinarea 
limitelor bacteriene admise [5]. Agenţia Protecţiei Mediului din Statele Unite  
(US EPA) a adoptat standarde stricte de eliminare totală a riscului de infectare a 
produselor la irigare [7].

Prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea 
apelor urbane reziduale sunt transpuse parţial în Regulamentul privind cerinţele de 
colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare 
pentru localităţile urbane şi rurale din Republica Moldova [8].

În contextual reutilizării apelor uzate tratate, problemă evidenţiată de Institutul 
de Economie, Finanţe şi Statistică, care necesită a fi soluţionată în republică [9], 
scopul prezentului studiu este sinteza parametrilor (chimici şi microbiologici) de 
calitate a apelor uzate, tratate prin tehnologiile de import sau naţionale în vigoare în 
Republica Moldova, expertizate de Institutul de Ecologie şi Geografie, în comparaţie 
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cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii [5] şi a Agenţiei de Protecţie a 
Mediului din Statele Unite [7] pentru o nouă şi durabilă practică a reutilizării apei 
reziduale în agricultura republicii, dar şi pentru implementarea Protocolului privind 
Apa şi Sănătatea în anii 2016-2025, ce prevede în Indicatorii-ţintă (pct. 8) stoparea 
deversării apelor uzate netratate în mediu (în 10 oraşe până în 2025) şi (pct. 12) 
elaborarea normelor de utilizare a apelor uzate din staţiile de epurare în scopuri de 
irigare (aplicarea către 2022 a regulamentului de utilizare a apelor reziduale în scopuri 
de irigare) [10].

Material şi metode
Evaluarea calităţii apelor uzate (menajere şi industriale) tratate prin tehnologiile 

valabile în republică pentru utilizarea în irigaţii, denotă că în Republica Moldova nu 
există un document normativ pentru evaluarea calităţii apei pentru irigaţii, îndeosebi de 
reutilizare a apelor uzate. 

Tratarea apelor uzate în republică se efectuează atât prin tehnologii de import 
cât şi autohtone. Ca material pentru articol este folosită informaţia din Expertizele 
ecologice a tehnologiilor de tratare a apei uzate (elaborate de Institutul de Ecologie şi 
Geografie), ce reprezintă sisteme specifice (staţii de epurare, fose septice, separatoare 
de hidrocarburi şi grăsimi), bazate pe diverse procese fizice, chimice şi biologice, 
utilizate pentru diminuarea concentraţiei poluanţilor din apele reziduale. Valorile 
parametrilor de calitate a apelor uzate tratate prin diferite metode şi tehnologii, valabile 
în republică, sunt comparate cu recomandările Agenţiei de Protecţie a Mediului din 
Statele Unite [11], a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) [5] şi alte ţări (Italia [12],  
Portugalia [13]).

Rezultate şi discuţii
În Clasificatorul activităţilor din economia Republicii Moldova [14] sunt specificate 

activităţile economice, care consumă apă şi, evident, rezultă ape uzate: industria 
prelucrătoare (lemn, produse vegetale şi animaliere, hârtie, metale, materiale de 
construcţie, deşeuri, etc).

Analiza statistică a situaţiei principalelor surse de ape uzate în Republica Moldova 
în a. 2015 a relevat că evacuarea totală a apelor reziduale a constituit 672 mil. m3, din 
acestea 666 mil. m3 (99%) au fost evacuate în apele de suprafaţă, inclusiv normativ 
purificate – 112 mil. m3 (cca 16%), insuficient purificate -7,0 mil. m3 (cca 1,0%), fără 
epurare - 1,4 mil. m3 (0,2%), iar 8 mil. m3 de ape poluate au fost evacuate în mediu [15]. 
Astfel la tratarea şi deversarea în sistemul de canalizare şi/sau în emisare a apelor uzate 
în Republica Moldova nu se respectă strict condiţiile normative naţionale [8]. 

În republică sunt tehnologii de import şi naţionale de tratare a apelor uzate propuse 
spre implementare, care au un design compact (cu excepţia zonei umede din or. 
Orhei), consum energetic redus, sistem automatizat de deservire, rezistenţă termică, 
sunt uşor de instalat şi corespund standardelor de mediu europene, naţionale şi din 
ţările producătoare [16 ]. Dar pentru a fi reutilizată apa reziduală trebuie să corespundă 
cerinţelor specifice domeniului de utilizare, reglementate prin document normativ 
naţional, care actualmente lipseşte. 

Normele privind calitatea apei de irigare şi standardele de calitate a apei (unii 
indicatori bacterieni (coli-formi), suspensiile, CBO, CCO-Cr, Ntotal, Ptotal şi pH-ul) 
pentru irigarea culturilor agricole destinate consumului uman, recomandate de Agenţia 
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de Protecţie a Mediului din Statele Unite (US EPA) [11], Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) [5] şi alte ţări, cum ar fi Italia [12] şi Portugalia [13], sunt prezentate 
în tabelul 1.

Tabelul 1. Normele privind calitatea apei de irigare şi standardele pentru reutilizarea 
apei uzate în agricultură.

Parametrii OMS1 [5] US EPA [11] Italia [12] Portugalia [13]
ST Nr ST Nr Nr ST Nr

Coliformi
(CFU)/100 mL)

FR E. coli 
≤1000 CA ND

 FC (media)

E. coli 
≤ 100 (max) 
≤ 10 (80%)

LC 
(a)

FC 
≤ 100

R E. coli 
≤10,000 CAP FC 

≤ 200 (media) LF FC 
≤1000 

Particule 
în suspensii 
(mg/L)

- CA ≤ 30
≤ 10 ≤ 60

CAP

CBO (mg/LO) -
CA ≤10 ≤20 -

CAP ≤30
CCO (mg/LO) - - - - ≤100 - -
Ntot (mg/L) ≤15
Ptot (mg/L) ≤2
pH - 6,0–9,0 6,0-9,5 6,5-8,4
CFU - numărul de coli-formi. ND - nedetectat; CF – coli-form fecal; Nr - normele privind calitatea apei 
de irigare; ST - standardul pentru reutilizarea apei uzate: fără restricţii – FR; restricţii – R; culturi ali-
mentare – CA; culturi alimentare prelucrate – CAP; culturi de consum uman – CCU; legume fierte – LF; 
legume crude – LC; 1. Nivelul strict de monitorizare a verificării pentru fiecare tip de irigare şi valoarea 
medie. (a) Nu sunt incluse legumele ale căror părţi comestibile sunt în contact cu solul irigat, iar irigarea 
poate fi utilizată numai prin picurare.

Componenţa apelor uzate menajere şi industriale la ieşirea din staţia de tratare prin 
tehnologiile avizate de Institutul de Ecologie şi Geografie [16], conform documentelor 
de descriere a tehnologiei, prezentate de solicitant, normele la deversarea apei epurate 
în corpurile de apă din republică [8], standardele de calitate a apei pentru uz în irigare 
conform recomandărilor US EPA [11], a OMS [5] şi alte altor ţări, sunt prezentaţi în 
tabelele 2 şi 3.

Tabelul 2. Componenţa şi standardele de calitate a apelor uzate menajere la ieşirea din 
tehnologia de tratare valabilă în republică.
Fig. 4. Funcţia din-
tre adâncimea medie 

 şi adâncimea 

maximă  a văilor 
râurilor în secţiunile 
barajelor din Repub-
lica Moldova

Parametrii

StC

CBO5 CCO-Cr SS NH4
+ Ntotal pH Coli-index

mg/L O mg/L Un. (CFU)
/100 ml

ZUC*, în sate. 2,1-6,8 22 2-3 0,2- 0,6 CA
ZUC**, în or. Orhei. 5 15 10 25 5x103 CAP/R
Kaldnes, „BIOTEC”, 
Italia 10,8-20 36,8-90 10 4,3 6,9 CA

„SALHER”, Spania < 15 - ≤ 
26 

< 15- ≤ 
64 

< 2 – 
≤ 10 CAP
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Tabelul 2 (Continuare).
DINOTEC, Spania 20 45 13 <3,1 7,5 CA
KLARO, Germania 6-12 39-51 6-20 7-12 Lipsă FR, CA
Compact WW, AQUA 
SYSTEM Plus, sistemul 
ETK, România

20 65-98 18-35 1,5-2 10 6 - 9 FR, CA

aquaClean®, Criber Net, 
IntelliBIO, România 8,3 – 25 15 – 125 4,7-49 0,04-2,6 4,56-

15,6
6,5 – 
8,5

CA/ 
CAP

„PEST, PE, PP”, Rain-
park, Ucraina 5-15 40-80 10-20 1,5-1,9 6,5-

8,5 CA

„BIOTAL”, Ucraina ≤ 3 – 
≤ 5-7 

≤ 25- ≤ 
50

≤ 3 - 
≤5-8 ≤ 0,2 - ≤ 1 < 1000 R/

CCU
 „UNILOS”, Aerotan-
curi Verticale, Federaţia 
Rusă

2,2 -10 <30 5,2 < 15 0,31< 2 7,4 130 R/
CAP

SL-BIO DUO, Polonia 12-31 85-119 14-22 7,7-
7,9 CAP

BIOPROSES, Turcia 20 70 CA
August IR KO, Lituania 5 3 1 15 CA
REŞETILOV, Letonia 2 – 20 - 3 -25 3 - 0,4 CA
„RICO d.o.o.”, Slovenia 25 125 35 CAP
R A D I A L P L U S , 
AQUAOM, VAVI-
BLOC, BIOFIX-U,RM

6-20 36,8- 100 6-30 7-12 10 6,9 CA

Valori la deversarea în 
corpurile de apă 25 125 35 2 10 6,5-

8,5
RM–Republica Moldova; SS-particule în suspensii; CFU-numărul de coli-formi. StC-standard de calitate a apelor 
uzate: fără restricţii–FR; restricţii–R; culturi alimentare – CA; culturi alimentare prelucrate–CAP; culturi de consum 
uman – CCU. Zone Umede Construite: ZUC*, titular Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia Naţională de Dezvoltare 
Rurală din Republica Moldova, fundaţia „SKAT”: Satele: Chişcăreni (r-nul Sângerei), Rusca (r-nul Hânceşti), Eca-
terinovca (r-nul Cimişlia), Crihana (r-nul Orhei) şi Ignăţei (r-nul Rezina); ZUC**, or. Orhei, compania „Posch and 
Partners”. 

Informaţia din tabelul 2 şi 3 denotă că tehnologiile de tratare a apelor uzate 
menajere şi industriale, valabile în republică, pot asigura în marea majoritate valorile la 
deversarea în corpurile de apă, la irigarea fără restricţii, a culturilor alimentare cu şi fără 
prelucrate, în unele cazuri fiind cu restricţii (ZUC**, or. Orhei; „UNILOS”, Aerotancuri 
Verticale, Federaţia Rusă; „BIOTAL”, Ucraina, fără epurare suplimentară).

Tabelul 3. Componenţa şi standardele de calitate a apelor uzate industriale la ieşirea 
din tehnologia de tratare valabilă în republică.

Tehnologia / valori la deversare în corpurile de apă, RM 
[8]

Parametrii

CBO5 CCO-Cr SS HC pH
StC

mg/L O mg/L Un.

„ECOBIOX”, spălare a automobilelor, Italia 15-30 30-60 45-90 6,5-8,5 CAP

CUSS Gmbh, Bruchweg, producerea berii, Germania 18 145 74 7,8-8,1 CAP

Rainpark, SG, HC, Federaţia Rusă 15 0,3 CA

„ЛИВНЕВКА”, SG, HC, ЖИРОЛОВ, ЛОСБЕЛ, Belorusia 10 0,2-5,0 CA

BONCOM, prelucrarea strugurilor, RM 16,0-
18,2 14-20 CA

BONCOM, fermentare, RM 3 3 CA
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Tabelul 3 (Continuare).
 „Aquaprotect Plus”, Tratare borhot, RM 25 125 15 6,0-6,5 CAP

Separator de HC NGP şi NGP-S, RM 2,4 8,7 0,08 CA

Valori la deversare în corpurile de apă, RM [8] 25 125 35 0,5 6,5-8,5

RM – Republica Moldova; SS-particule în suspensii; HC-hidrocarburi; SG-separatoare grăsimi. StC-standard de 
calitate a apelor uzate: culturi alimentare – CA; culturi alimentare prelucrate – CAP.

Însă pentru a obţine valorile parametrilor de calitate a apei uzate (menajere şi 
industriale) tratate prin tehnologiile expuse în tabelele 2 şi 3 este necesar de respectat 
recomandările producătorului sistemului tehnologic (condiţiile de transport, instalare, 
funcţionare, protecţie a utilajului şi accesoriilor), iar calitatea apei evacuate în staţiile de 
epurare şi la ieşire trebuie să respecte condiţiile normative naţionale de colectare, epurare 
şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru 
localităţile urbane şi rurale [8]. Ulterior, la luarea deciziei de reutilizare a apelor uzate 
epurate, de consultat/corelat cu normele privind calitatea apei de irigare şi standardele 
de calitate a apei pentru irigarea culturilor agricole destinate consumului uman (tab. 1), 
îndeosebi cele recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Agenţia de Protecţie 
a Mediului din Statele Unite [5, 11]. De asemenea, în baza informaţiei privind parametrii 
fizico-chimici ai apei uzate tratate pot fi calculaţi coeficienţii de irigare: riscul de sodiu 
SAR [17], Stebler [18], procentul de sodiu schimbabil [19], etc. 

Concentraţia maximă a microelementelor recomandate de Organizaţia Naţiunilor 
Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) [20], Agenţia de Protecţie a Mediului 
din Statele Unite [11], Grecia [21] şi Italia [12] (tab. 4) poate fi un argument pentru 
admiterea conţinutului lor în apele folosite pentru irigare în republică.

 Tabelul 4. Concentraţia maximă de microelemente în apa de irigare, mg/L.

Parametrii Instituția, țara
FAO [25] US EPA [11] Grecia [26] Italia [12]

Aluminiu, Al 5,0 5,0 5,0 1,0
Arseniu, As 0,1 0,1 0,1 0,02
Bor, B 0,7 0,75 2,0 1,0
Cadmiu, Cd 0,01 0,01 0,01 0,005
Crom, Cr 0,1 0,1 0,1 0,1
Cobalt, Co 0,05 0,05 0,05 0,05
Cupru, Cu 0,2 0,2 0,2 1,0
Fluor, F 1,0 1,0 1,0 1,5
Fier, Fe 5,0 5,0 3,0 2,0
Plumb, Pb 5,0 5,0 0,1 0,1
Mangan, Mn 0,2 0,2 0,2 0,2
Mercur, Hg - - 0,002 0,001
Nichel, Ni 0,2 0,2 0,2 0,2
Seleniu, Se 0,02 0,02 0,02 0,01
Vanadiu, V 0,1 0,2 0,1 0,1
Zinc, Zn 2,0 2,0 2,0 0,5
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Reutilizarea apei în întreaga lume în 2011 a fost de 7 km3 de apă reziduală municipală 
tratată (0,59% din consumul total de apă). Global se preconizează că până în 2030 
reutilizarea apei va prezenta 1,66% (26 km3 pe an) din utilizarea totală, irigarea agricolă 
fiind principala aplicaţie pentru reutilizarea apei. Pentru a micşora supraexploatarea 
resurselor de apă este oportună reciclarea apelor uzate [22]. 

Normele privind calitatea apei de irigare şi standardele pentru reutilizarea apei 
uzate în agricultură propuse de diferite ţări, expuse în prezentul studiu, pot servi ca 
suport pentru elaborarea normativului naţional de reutilizare a apelor uzate în scopuri 
de irigare după tratarea lor prin staţiile de epurare autorizate în Republica Moldova, 
deoarece în Indicatorii-ţintă pentru implementarea Protocolului privind Apa şi 
Sănătatea în anii 2016-2025 [10] se prevede (pct. 8) stoparea în Republica Moldova a 
deversării apelor uzate netratate în bazinele naturale de apă (în 10 oraşe până în 2025) şi  
(pct. 12) elaborarea normelor de utilizare a apelor uzate din staţiile de epurare 
în scopuri de irigare (aplicarea către 2022 a regulamentului de utilizare a apelor 
reziduale în scopuri de irigare). Importantă este respectarea condiţiilor de reutilizare 
a apelor uzate în irigaţii îndeosebi pentru protecţia sănătăţii populaţiei, expuse în  
reglementările OMS [23]. 

Concluzii
1. Apele uzate menajere şi industriale, tratate prin tehnologiile existente în republică, 

pot fi folosite fără restricţii în irigarea culturilor alimentare cu şi fără prelucrare, dar în 
unele cazuri cu restricţii (ZUC**, or. Orhei; „UNILOS”, Aerotancuri Verticale, Federaţia 
Rusă; „BIOTAL”, Ucraina, fără epurare suplimentară).

2. Este important de respectat parametrii fizico-chimici şi microbiologici de calitate 
în ape la reutilizare, recomandate de FAO şi US EPA, care pot fi un argument pentru 
reglementarea conţinutului lor în apele folosite pentru irigare în republică.

3. Pentru a micşora supraexploatarea resurselor de apă şi a oportunităţilor ratate 
de reciclare a apelor uzate trebuie de îmbunătăţit potenţialul de reutilizare a apei uzate 
(menajere şi industriale) din Republica Moldova lărgind domeniul/tipurile şi eficienţa 
procesului de tratare a lor.
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