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Cod practic: Construcția toaletelor uscate 

cu colectarea separată a excrețiilor 

Sergiu Andreev, Iulian Isac 





Participanții la elaborare 

• WECF – coordonatorul întregului proiect 

• WiSDOM – Sergiu Andreev 

• Responsabilul pentru elaborarea documentului și 
pregătirea drafturilor 

• Responsabil pentru interacțiunea cu MDRC 

• Asociația WiSDOM – resp. p-u depunerea 
documentului 

• ApaSan – contribuitor principal la conținutul CP 

• MM, MDRC, MS, Apa-Canal, ... - contribuitori 



Forma legală aleasă 

Normativ în Construcție de tip Cod Practic 

• Separat, documentul nu este obligator pentru 

execuție 

• Dacă un alt normativ face referință la el, atunci 

devine obligator. 

• Respectiv, prezentul CP va deveni pe deplin 

funcțional atunci, când vor fi modificate alte 

documente normative, care vor face referință la el, 

aproximativ peste 4-6 luni. 



Procedura de adoptare 

Pregătirea 
versiunii 

preliminare 

Depunerea 
draftului la 

MDRC 

Aprobarea 
la Comitetul 
Specializat 

Ancheta 
Publică 

A doua 
ședință a 

Comitetului 

Traducerea 
autentică în 
limba rusă 

Depunerea 
finală a 

pachetului de 
documente 

spre aprobare 



Compartimentele de bază ale CP 

1. Domeniu de aplicare 

2. Referințe normative 

3. Termeni și definiții 

4. Principii generale 

5. Amplasarea TUCSE 

6. Substructura cu două 

camere de colectare 

7. Substructura cu o cameră de 

colectare 

8. Cerințele față de 

suprastructură 

9. Cerințe speciale pentru 

accesul persoanelor în 

scaune cu rotile 

10. Construcția și amplasarea 

vasului de toaletă 

11. Sistemul de conducte 

12. Recipientele pentru fracția 

lichidă 

13. Construcția sistemului de 

ventilație 

14. Exploatarea TUCSE 



Domenii neacoperite 

• Normativele în construcție acoperă doar domeniul 

construcției 

• Respectiv nu se pot referi în același timp și la utilizarea 

produselor acumulate 

• Însă Normativul în Construcție trebuie să prevadă 

normele necesare, care să asigure posibilitatea 

utilizării ulterioare a produselor Ecosan. 

• Actualmente se elaborează o publicație separată, către 

care se va face ulterior referință în prezentul CP.  



Starea actuală 

• Actualmente suntem la ultima etapă – depunerea 

setului de documente și aprobarea de către 

MDRC. 

• Pe data de 6 iunie WiSDOM va depune setul de 

documente. 



Ce urmează 

• După aprobarea finală se preconizează 

modificarea unor normative conexe, de exemplu 

normative, care se referă la construcția instituțiilor 

de îvățământ, care trebuie să facă referință la 

prezentul Cod Practic. 

• Acest lucru se va realiza de către MDRC în 

următoarele luni. 

 



Ce urmează 

• WiSDOM coordonează elaborarea recomandărilor 

privind utilizarea produselor Ecosan, care vor fi 

editate în formă de broșură. 

• Pentru oficializarea recomandărilor avem nevoie 

de susținerea Ministerului Sănătății, Ministerului 

Mediului și a Ministerului Agriculturii 

• Se preconizează ca ApaSan să se implice în 

elaborarea acestor recomandări. 


