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Rezumat: Studiile bazate pe dezvoltarea durabilă au 
drept scop identificarea solutiilor pentru epurarea 
apelor uzate menajere, care sa presupuna cheltuieli de 
investiţii reduse, costuri mai mici de exploatare, 
producţie mică de nămol si integrare armonioasă în 
mediu. In urma acestor studii realizate si in comuna 
Bengesti, judetul Gorj, s-a realizat construirea unei 
instalaţii de epurare a apelor menajere rezultate din 
gospodării individuale unifamiliale şi colectivităţi 
mici, care sa fie bazata pe tehnologii convenţionale si 
anume pe utilizarea unor plante in fitoremediere. 
 
Cuvinte cheie: plante, epurare, ape uzate 
 
1.CONCEPTUL DE 
DEZVOLTARE DURABILĂ 
             Conceptul de dezvoltare durabilă a 
luat naŞtere acum 30 de ani, ca raspuns la 
apariţia problemelor de mediu Şi a crizei 
resurselor naturale. Conferinţa privind 
Mediul de la Stockholm din anul 1972 este 
momentul în care s-a recunoscut că 
activităţile umane contribuie la deteriorarea 
mediului înconjurător, punînd în pericol 
viitorul planetei.  
În anul 1983, Şi-a început activitatea, 
Comisia Mondiala pentru Mediu Şi 
Dezvoltare (WCED), după o rezoluţie 
adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite.  
În anul 1985 a fost descoperită gaura din 
stratul de ozon de deasupra Antarcticii Şi prin 
Convenţia de la Viena a început căutarea 
unor soluţii pentru reducerea consumului de 
substanţe care afectează stratul protector de 
ozon care înconjoară Planeta. 
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Abstract: The studies based on sustainable 
development aimed at identifying solutions for 
wastewater treatment, involving low investment costs, 
lower operating costs, low sludge production and 
smooth integration into the environment. Following 
these studies in Bengeşti village, Gorj county, was 
made a construction of facilities for water sewage 
treatment from individual single-family households 
and small communities, which is based on 
conventional technologies, namely on the use of plants 
in phyto-remediation.  
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1. THE CONCEPT OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
            Sustainable development concept was 
born 30 years ago, in response to the 
emergence of environmental issues and 
natural resources crisis. The Conference on 
Environment in Stockholm in 1972 is the 
moment when was acknowledged that human 
activities contribute to environmental 
damage, endangering the future of the Earth. 
In 1983 the World Commission on 
Environment and Development (WCED), 
was begun working, after a resolution 
adopted by the United Nations General 
Assembly.  
In 1985 it was discovered the ozone hole over 
Antarctica and by the Vienna Convention has 
began looking for solutions to reduce 
consumption of substances that damage the 
protective ozone layer that surrounds the 
Earth. In 1987, a year after the catastrophe at 
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În anul 1987, la un an de la catastrofa de la 
Cernobâl, în cadrul Raportului WCED de la 
Brundtland, a fost formulată cea mai citată  
definiţie a dezvoltării durabile: “Dezvoltarea 
durabilă este cea care urmăreŞte nevoile 
prezentului, fară a compromite posibilitatea 
generaţiilor viitoare de a-Şi satisface nevoile 
lor”. 
             In contextul dezvoltării durabile Şi 
conform legislaţiei în vigoare, sunt realizate 
studii Şi cercetări cu privire la găsirea unor 
soluţii pentru protecţia, prevenirea Şi 
combaterea poluării factorilor de mediu, 
pentru identificarea surselor alternative de 
energie, pentru sortarea, depozitarea Şi  
reciclarea controlată a deŞeurilor industriale, 
agricole Şi menajere. 
 
2.ASPECTE PRIVIND 
PROCEDEELE INTENSIVE ŞI 
EXTENSIVE DE EPURARE A 
APELOR UZATE 
          Metodele convenţionale de epurare 
(intensive sau artificiale) utilizează tehnologii 
artificiale, bazate pe echipamente mecanice, 
fiind energointensive si sunt adecvate 
aglomerărilor umane cu densitate mare a 
populaţiei (peste 100 locuitori/ha), la care 
lungimea specifică a reţelei publice de 
canalizare (km reţea/locuitor) este mică şi 
marii industrii, unde valoarea terenului este 
foarte mare. 
 Principalele metode convenţionale 
(intensive) de epurare sunt: 
� Staţii de epurare cu nămol activ - 

instalaţiile de nămol activ se compun din 
două compartimente: bazin de aerare Şi 
decantor secundar. 

� Filtre biologice - filtrarea apei uzate se 
realizeaza prin medii poroase sau filtre de 
nisip verticale Şi orizontale ( fig. 1). 

Chernobyl, in the report from WCED in 
Brundtland, was formulated most quoted 
definition of sustainable 
development: "Sustainable development is 
the one that follows the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations to satisfy their needs.” 
            In the context of sustainable 
development and compliance with current 
legislation, studies and researches are made 
on finding solutions for protection, 
prevention and fighting the environmental 
pollution factors, to identify alternative 
sources of energy, for sorting, storing and 
recycling of hazardous industrial, agricultural 
and household waste.  

2. ASPECTS OF INTENSIVE AND 
EXTENSIVE PROCESSES OF 
WASTEWATER TREATMENT 
            Conventional methods of 
treatment (intensive or artificial) use artificial 
technologies, based on mechanical 
equipment, being energy intensive and are 
suitable for human settlements densely 
populated (over 100 inhabitants / ha), where 
specified length of the public sewage network 
(km network/inhabitant) is small and large 
industries where the land value is very high 
[1]. 
            The main conventional methods 
(intensive) of the treatment are: 
o Wastewater treatment with active sludge -

 activated sludge installations consist of 
two components: aeration basin and 
secondary clarifier 

o Biological filters – filtering water through 
porous mediaor vertical and  horizontal 
 sand  filters (fig. 1).  

 
Fig. 1. Filtru biologic utilizat în depoluarea Fig. 1.  Biological filter used in intensive 
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intensiva a apelor uzate 
� Contactori biologici rotativi ( fig. 2). 

 

remediation of wastewater 

o Rotating biological contactors (fig. 2). 

 
Fig. 2. Contactor biologic rotativ utilizat în 

depoluarea intensiva a apelor uzate 
 

              Metodele alternative de epurare 
(extensive) se bazează pe utilizarea 
proceselor de epurare care se desfăşoară în 
natură şi necesită suprafeţe de teren mult mai 
mari în raport cu cele convenţionale. 
Utilizarea acestor soluţii este favorizată în 
zonele rurale, unde terenurile sunt mai ieftine 
şi în zone izolate Şi constau în: 
�  Infiltrarea şi  percolarea ( în 

varianta orizontală Şi verticală) ( fig. 3) 

Fig. 2. Rotating biological contactor used in 
intensive remediation wastewater 

  Alternative methods of 
treatment (extensive) based on the use of 
purification processes taking place in nature 
and require much larger land area compared 
with conventional ones. Using these solutions 
is favoured in rural areas where land is 
cheaper and in isolated areas and consists of:  

o Infiltration and percolation (in the 
horizontal and vertical variant) (fig. 3)              

 
Fig. 3.  Infiltrarea şi percolarea utilizate în 

depoluarea extensiva a apelor uzate 
 
3.  FITOREMEDIEREA APELOR 
UZATE 
 ● fitoremedierea = set de tehnologii, 
care utilizează plantele pentru epurarea apelor 
contaminate ( phyto = plantă şi remediation = 
corectarea răului ), avind la baza capacităţile 
unor plante de a bioacumula poluanţii 
 ● macrofitele din bazinele naturale 
acumulează metale grele (cupru, mercurul, 
zincul) 
 ● plantele superioare au capacităţi 

Fig. 3. Infiltration and percolation used in exte
remediation of wastewater 

3. PHYTOREMEDIATION OF 
WASTEWATER                                    
Phytoremediation = a set of technologies that 
use plants for cleaning contaminated 
water (phyto = plant and remediation = 
correction), the process is based on the 
capacity of plants to bio-accumulate 
pollutants: 

� macrophytes  from natural basins 
accumulate heavy metals (copper, mercury, 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011 

 

133 
 

mari de bioacumulare: ciuma apei (Elodea 
canadensis), menta de apă (Mentha 
aquatica), salata de apă (Pistia stratiotes), 
zambila de apă (Eichornia crassipes), 
sârmuliţa (Vallisneria spiralis), stuful 
(Phragmites communis, Salvinia, Spirodella, 
Lemna, Ceratophyllum demersum), papura 
(Typha sp., T. latifolia, T. Angustifolia),  
rogozul (pipirig) (Scirpus sp.), mana de apă 
mare (Glyceria maxima), iarba albă (Phalaris 
arundinacea).  
a. Epurarea prin metoda spaţiului radicular 
de tip vertical ("vertical subsurface flow" 
sau vSSF sau "vertical sub-surface 
constructed wetlands" sau vSSFCW ). 
- apa uzată brută se distribuie alternativ, 
uniform pe suprafaţă, cu ajutorul unei reţele 
de conducte amplasate aerian; doza de 
alimentare se determină astfel încât să se 
obţină în primele momente un luciu de apă pe 
toată suprafaţa filtrului, ceea ce va asigura o 
infiltrare uniformă în toată masa acestuia; 
corpul filtrant se alcătuieşte multistrat: în 
stratul superior se utilizează nisip grosier, 
urmat de un strat intermediar din pietriş mic, 
iar la bază un strat din pietriş mare, în care se 
înglobează şi drenul de colectare, prevăzut la 
capătul amonte cu un tub de ventilaţie. 
b. Epurare prin metoda spaţiului radicular 
de tip orizontal ("horizontal subsurface 
flow" sau hSSF  sau "horizontal sub-
surface constructed wetlands" sau 
hSSFCW) 
- apa uzată decantată se introduce în mod 
distribuit la un capăt, în zona superioară a 
stratului filtrant, iar apa epurată se colectează 
la capătul opus, printr-un dren transversal, 
aşezat la partea inferioară a patului; 
umplutura este zonificată, la intrare şi la 
ieşire se prevede o umplutură din pietriş 
mare-bolovăniş mic, iar în zona de epurare 
activă din nisip grosier-pietriş mic.  
   În ambele metode de epurare cu 
utilizarea spaţiului radicular, se poate folosi o 
mare varietate de plante macrofite care cresc 
repede, îşi dezvoltă rădăcini puternic 
penetrante şi bogat ramificate, suportă bine 
lungi perioade secetoase şi inundarea 
periodică. Cea mai răspândită este  trestia. 
Dintre metodele de plantare, cel mai des 

zinc) 
� higher plants have high capacity for 
bioaccumulation: plague water (Elodea 
Canadensis), water mint (Mentha 
aquatica), water lettuce (Pistia 
stratiotes), water hyacinth (Eichornia 
crassipes), wire plant (Vallisneria 
spiralis), reed (Phragmites 
communis, Salvinia, Spirodella, Lemna, 
Ceratophyllum demersum), bulrush (Typha 
sp., T.latifolia, T.Angustifolia), sedge 
(rush) (Scirpus sp.) handful of high 
water (Glyceria maxima), white 
grass (Phalaris arundinacea). 
a. The purification method of vertical 
root space (vertical subsurface flow "or 
VSSF or "sub-surface vertical Constructed 
Wetlands "or VSSFCW). 
Raw sewage is distributed alternative, 
uniform on surface, with a pipeline air set;  
supply dosage is determined so as to obtain 
in the first moments a gloss of water over the 
entire filter, which will ensure a uniform 
infiltration throughout its all mass; the body 
multilayer filter is formed: on the top layer is 
used coarse sand, followed by a layer of 
small gravel and a layer of large gravel on 
the based, which includes the collection drain 
provided at the upstream end with a vent 
pipe.  
b.  The purification the method of a 
horizontal root space ("horizontal 
subsurface flow" or HSSF or „horizontal 
sub-surface constructed wetlands" or 
HSSFCW)                                                   
Decanted wastewater is introduces in a 
distributed way at one end, in the upper filter 
layer, purified water is collected at the 
opposite end by a transverse drainage, 
located at the bottom of the filter bed; the 
filling is on layers, input and output is 
provided with a filling of great gravel- small 
cobble, while in the active purification 
treatment a bed of coarse sand- small gravel. 
            In both methods of purification 
treatment with using the root space, you can 
use a large variety of macrophyte plants that 
grow quickly, develop penetrating strong and 
richly branched roots, better coping with 
long dry periods and periodic flooding. The 
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utilizate sunt cele cu folosirea rizomilor cu 
muguri sau prin transplantarea plantelor 
mature cu balotul de rădăcini. Desimea de 
plantare recomandată este între 4-8 rădăcini 
(plante)/m². 
   Procesul de epurare are loc în 
stratul filtrant şi constă în descompunerea 
materiei organice, retenţia fosforului, 
nitrificarea compuşilor azotici, rolul 
plantelor fiind de a degrada, extrage sau 
imobiliza poluanţii din apă. 
              Aplicaţiile fitoremedierii sunt: 
Fitoextracţia - tehnologie care realizează 
extragerea poluanţilor de sistemul radicular al 
plantelor şi translocarea acestora în biomasa 
plantelor, care poate fi utilizata ulterior ca 
nutrient esenţial  
Rizofiltraţia - adsorbţia sau precipitarea pe 
rădăcinile plantelor sau absorbţia poluanţilor 
din soluţia din jurul rădăcinilor; plantele cu 
un sistem radicular stabil sunt crescute în 
cadrul unor ape contaminate în vederea 
aclimatizării lor, iar apoi sunt transferate 
către zona contaminată, în scopul colectării 
poluanţilor (când rădăcinile plantelor sunt 
saturate are loc recoltarea lor) 
Fitostabilizarea - imobilizarea poluanţilor în 
sol prin absorbţie (acumularea acestora  
rădăcinile plantelor), prin adsorbţie pe 
sistemul radicular sau prin precipitare în 
interiorul zonei radiculare a plantelor; pH-ul 
poate fi modificat de către exudatele produse 
de rădăcinile plantelor sau prin producerea de 
dioxid de carbon.  
Fitodegradarea (fitotransformarea) - 
îndepărtarea poluanţilor acumulaţi de plante, 
prin intermediul proceselor metabolice din 
cadrul acestora sau îndepărtarea substanţelor 
poluante, datorita efectelor enximelor 
produse de plante.  
Rizodegradarea - distrugerea substanţelor 
poluante de natură organică din sol sau prin 
intermediul activităţilor microbiologice 
desfăşurate în zona radiculară a plantelor; 
exudatele din rădăcini reprezintă substante 
produse de plante şi eliminate prin 
intermediul rădăcinilor; includ: glucide, 
aminoacizi, acizi organici, acizi graşi, steroli, 
enzime.  
Fitovolatilizarea - preluarea şi eliminarea 

most widespread is the cane, reed. Among the 
methods of planting, the most commonly 
used are those with the use of rhizomes with 
buds or transplanting mature plants with 
bundle of roots. The recommended planting 
density is between 4-8 roots (plants)/m².  
The purifying treatment process takes place 
in the filter layer and consists of 
decomposing organic matter, phosphorus 
retention and nitrification of nitrogen 
compounds, the role of plants being to 
degrade, extract, or immobilize pollutants 
from water.  
The phyto-remediation applications are: 
Phytoextraction - the technology that makes 
the extraction of pollutants from the root 
system of plant and their translocation into 
plant biomass, which can then be used as a 
essential nutrient  
Rizofiltration - adsorption or precipitation on 
plant roots or absorption of pollutants from 
the solution around the roots; plants with a 
stable root system are grown up in 
contaminated water in order to their acclimate 
them; and then they are transferred to the 
contaminated area, to collect pollutants (when 
plant roots are saturated takes place their 
harvest)                             
Phytostabilization - immobilization of 
pollutants in soil by adsorption (accumulation 
of these in plant roots), by adsorption on the 
root system or by precipitation inside the 
plant root area; the pH can be modified by the 
exudates produced by plant roots or by 
producing carbon dioxide  
Phytodegradation (phytotransformation)- the 
removal of pollutants accumulated by plants, 
through their metabolic processes or the 
removal of pollutants from the effects of 
enzymes production from plants 
Rizodegradation - the destruction of organic 
pollutants from soil, through microbiological 
activities undertaken in the plant root area; 
the root exudates are substances produced by 
plants and removed through the roots, 
including carbohydrates, amino acids, organic 
acids, fatty acids, sterols, enzymes 
Phytovolatilization – the acquisition and 
disposal of pollutants by a plant, with the 
release of the pollutant 
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unei substanţe poluante de către o plantă, cu 
eliberarea poluantului. 
Controlul hidraulic (fitohidraulică) – 
utilizarea plantelor în preluarea apei freatice, 
prin consumarea acesteia, în vederea 
controlării migraţiei substanţelor poluante. 
Sistemul de acoperire cu vegetaţie - are loc 
pe o perioadă lungă, cu capacitate de 
autoîntreţinere a sistemului de creştere al 
plantelor în materiale, care reprezintă un risc 
pentru mediu; „un covor de vegetaţie” ar 
putea determina reducerea acestui risc la un 
nivel acceptabil şi necesită întreţinere 
minimă.  
 Schema unui proces de epurare a 
apelor uzate cu ajutorul plantelor este redată 
în fig. 4. 

Hydraulic Control (phytohidraulic) - plants 
are used in acquisition of groundwater, by 
consumption, to control the migration of 
pollutants 
The vegetation coverage – it takes place over 
a long period, with self-healing capacity of 
the plant growth system that is a risk to the 
environment, "a carpet of vegetation" could 
reduce this risk to an acceptable level and 
requires minimal maintenance.  
Diagram of a wastewater treatment process 
with help from plants is shown in Fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Utilizarea plantelor în depoluarea 

apelor uzate 
 
4. EPURAREA APELOR UZATE 
PRIN SISTEME “WETLAND” LA 
NIVEL MONDIAL 
              Wetlandurile sunt tehnologii 
avansate de depoluare a apelor uzate, 
generate de activităţi industriale, agro-
zootehnice şi municipale, a celor care după 
ploi torenţiale, spală străzile şi autostrăzile. 
Prin eficienţa lor, wetlandurile s-au impus 
datorită: costurilor reduse de construire şi 
operare, economicităţii energetice, 
monitorizării simple în timp, tehnologiei 
avansate, remedierii peisagistice a zonei şi 
atractivităţii pentru fauna sălbatică.  
    Pentru eficienţa, wetlandului sunt 
importante părţile subacvatice ale plantelor, 
pe care se fixează microorgansimele sub 
forma unui biofilm si au rol important în 
îndepărtarea poluanţilor din apele care trec 

Fig. 4. Using plants in remediation of 
wastewater  

4. GLOBAL WASTEWATER 
TREATMENT THROUGH 
SYSTEMS "WETLAND" 

              The Wetlands are advanced 
wastewater remediation technologies 
generated by industrial activities, municipal 
and agricultural-livestock, of those who after 
heavy rains, washes streets and highways. By 
their efficiency, wetlands were imposed 
because of: reduced costs of constructing and 
operating, economy of energy, simple 
monitoring, advanced technology, 
remediation of the landscape of the area 
attractive for wildlife.  
For wetland efficiency, underwater parts of 
the plants are important, where 
microorganisms are fixed under the form of a 
bio-film and have an important role in 
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prin wetland. 
    Wetlandurile artificiale sunt 
grupate în două categorii: 
1) Free Water Surface (FWS) - imită 
wetlandurile naturale, au ca elemente de bază 
solul, vegetaţia acvatică, microbiota şi apa 
expusă atmosferei; tipul de sol sau substratul 
variază de la prundiş până la argilă şi turbă, 
iar vegetaţia este plantată în bazine puţin 
adânci sau în canale cu apă puţin adâncă. 
2) Subsurface Flow (SF) - se bazează pe 
parametrii inginereşti: reţinerea apei 
contaminate, care trebuie tratată la un anume 
nivel sub suprafaţa substratului (rocă, 
prundiş), fără să vină în contact cu atmosfera; 
acest sistem se mai numeşte “Root Zone 
Method (RZM)” sau “Microbial Rock Filter 
(MRF)”.  
   De exemplu, în Slovenia există 
sisteme naturale de tipul ZUC - sistemul de la 
Sveti Tomaž. Aşezarea Sveti Tomaž este 
situată în N-E Sloveniei, în regiunea Prlekija 
şi a municipalităţii din Sveti Tomaž. Sistemul 
constă intr-o fosă septică pentru faza de 
preepurare, urmata de patru paturi succesive 
(pat de filtrare, doua paturi de epurare şi pat 
de decantare). 
   Reprezentarea schematică a zonei 
umede construite pentru epurarea apelor 
uzate de la Sveti Tomaž este redată în fig. 5. 

removing pollutants from the water passing 
through the Wetland [2]. 
Artificial wetlands  are grouped into two 
categories: 
1. Free Water Surface (FWS) - imitates 
natural wetlands, they have as  basic elements 
the soil, aquatic vegetation and water exposed 
to air; the soil type or the substrate varies 
from gravel to clay and peat, and vegetation 
is planted in the basins shallow or in shallow 
channels with water 
2. Subsurface Flow (SF) - is based on 
engineering parameters: retaining of the 
contaminated water, which has to be treated 
at a certain level below the surface of the 
substrate (rock, gravel), without coming into 
contact with the atmosphere; this system is 
called "Root Zone Method (RZM)" or 
"Microbial Rock Filter (MRF)”.  
For example, in Slovenia there are natural 
systems such ZUC - the system from Sveti 
Tomaž. Sveti Tomaž settlement is located in 
N-E of Slovenia in Prlekija region and 
municipality of Sveti Tomaž. The system 
consists of a septic tank for pre-treatment 
phase, followed by four successive beds 
(filter bed, two treatment beds and 
decantation bed). Schematic representation of 
wet area constructed for wastewater treatment 
from Sveti Tomaž is shown in fig. 5.  

 
Fig. 5. Reprezentarea schematică a zonei 

umede construite 
 

     Plantele contribuie la epurare, prin 
asimilarea nutrienţilor şi a altor elemente în 
biomasa lor şi îndepărtează apa prin 
transpiraţie. Aspiraţia apei creează o mişcare 
a apei în micropori şi interacţiunea între 
bacterii şi apă în apropierea rădăcinilor mici 
s-a constatat a fi benefică epurării. Schema 
secţiunii prin zona umedă este redată în fig. 
6. 

Fig. 5. Schematic representation of 
constructed wet area 

             The plants contribute to treatment, by 
the assimilation of nutrients and other 
elements in their biomass and remove water 
through transpiration. Aspiration of water 
creates a water movement in micro porous, 
and the interaction between bacteria and 
water near the small roots was found to be 
beneficial to the water purge. Scheme by wet 
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 area section is shown in fig. 6. 

 
Fig. 6.  Secţiune prin zona umedă construită 

 
5. PLANTE UTILIZATE ÎN 
EPURARE 
                 Plantele utilizate in fitoepurarea 
apelor uzate menajere sunt redate in fig. 7. 

Fig. 6. Section through constructed wet area 

5. PLANTS USED IN WATER 
PURGE 
    Plants used in plant treatment of household 
water are shown in fig. 7. 

 
Fig. 7. Plante utilizate in fitoepurarea apelor 

uzate menajere 
 
6. STUDIU DE CAZ: EPURAREA 
APELOR MENAJERE, PRIN 
UTILIZAREA PLANTELOR ÎN 
COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA 
 Comuna Bengeşti-Ciocadia este 
situată în nord-estul judeţului Gorj, în drumul 
spre staţiunea montană Rânca, la 12 km de 
oraşul Novaci şi 30 km de Târgu-Jiu. Este o 
comună mică, formată din aproximativ 4000 
de locuitori, care au ca activităţi principale: 
agricultura şi creşterea animalelor. 
               Procedeul propus ca experiment în 
satul Ciocadia este schematizat în fig. 8. 

Fig. 7. Plants used in wastewater plant 
treatment 

6. CASE STUDY: WASTEWATER 
TREATMENT, USING PLANTS IN 
BENGEŞTI- CIOCADIA VILLAGE  
Bengeşti-Ciocadia village is located in north-
east of the Gorj county, on the way to Rânca 
mountain resort, 12 km away from the town 
Novaci and 30 km away from the city Targu-
Jiu. It is a small village, consisting of about 
4,000 people who have as main activities: 
agriculture and animal husbandry. The 
process proposed as an experiment in village 
Ciocadia is outlined in fig. 8.  
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Fig.8. Reprezentarea schematică a 

fitoepurării apelor uzate menajere din 
comuna Bengeşti 

 
 Tehnica fitoepurării are la bază 
următorul principiu: 
- la ieşirea din casă, se colectează apele 
menajere într-o cuvă (bidon) de 150-200 l 
-o pompă trimite aceste ape în două bazine 
verticale (realizate în structură de lemn, 
protejată de un material anticontaminant şi 
etanş, printr-o geomembrană, folii de plastic, 
cauciuc), în alternanţă la fiecare 15 zile  
-la periferie, un drenaj protejat de un 
anticontaminant permite lichidului să se 
scurgă rapid 
- bazinele cu înălţimea de 0,60 m sunt 
umplute cu pietre de grosime 20/40, pe o 
înălţime de 0,40 m şi de nisip mare pe încă 
0,10 m, pe care se plantează plantele locale 
-apele trec repede prin aceste filtre şi sunt 
epurate 80% 
- fundul bazinului trebuie să aibă o pantă 
lejeră, care să evite stagnarea apei şi să 
asigure o distribuire uniformă a acesteia în 
bazinul orizontal 
-după trecerea rapidă prin filtrele verticale, 
apele sunt dirijate în bazinul orizontal cu 
suprafaţa de 10m² ( pentru o familie de 4 
persoane) 
-apa este epurată de plante şi stagnează în 
bazin înainte de a fi evacuată în natură, prin 
forţa apei care vine din bazinul vertical. 
-bazinul orizontal este săpat în sol la o 
adâncime de 0,60 m, marginile fiind protejate 
cu ajutorul unor panouri care să stabilizeze 
bazinul. 
- în interiorul bazinului orizontal se utilizează 
acelaşi material anticontaminant şi 
geomembrana, peste care se pun straturi de 

Fig. 8. Schematic representation of 
wastewater plant treatment in Bengeşti 

village 

              Plant treatment technique is based on 
the following principle:  
-out of the house, sewage is collected in a 
tank (container) of 150-200 l 
- pump sends the water into two vertical wells 
basins (made in wooden structure, protected 
by a ant contaminant material and sealed, 
with a geo-membrane, plastic sheets, rubber), 
alternating every 15 days 
- at periphery, a drainage protected by anti-
contaminant allows fluid to drain quickly  
- basins with the  height of 0.60m are filled 
with stones 20/40 thickness, on a height of 
0.40m and with grit on another 0.10m, where 
local plants are planted  
-water is passing quickly through these filters 
and 80% is treated 
- the bottom should have, to avoid water 
stagnation and to ensure an even distribution 
of water in the horizontal basin 
-after passing quickly through the vertical 
filters, water is directed to the horizontal 
basin with the area of 10m ² (for a family of 4 
persons) 
-water is purified by plants and is stagnating 
in the basin before being discharged in 
nature, through the force of water coming 
down the vertical basin 
-horizontal-basin is dug into the soil to a 
depth of 0.60 m, the edges are protected with 
some panels to stabilize the basin 
-within the horizontal basin is used the same 
anti-contaminant material and geo-
membranes, over them are placed layers of 
rocks 6/10, 40cm in height, above which are 
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pietre de 6/10, pe o înălţime de 40cm, 
deasupra cărora se plantează macrofitele. 
-intrarea apelor în bazinul orizontal se face 
aerian şi în partea opusă ieşirii, care este la 
cel puţin 0,10 m de la suprafaţa pietrelor. 
-la ieşire din bazinul orizontal, se construieşte 
un mic bazin de control al apelor, înainte de a 
le evacua în natură. 
              
7. CONCLUZII 
1. Dezvoltarea durabilă este cea care 
urmăreŞte nevoile prezentului, fară a 
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare 
de a-Şi satisface nevoile lor”. 
 2. Metodele convenţionale de epurare 
(intensive sau artificiale) utilizează tehnologii 
artificiale, bazate pe echipamente mecanice, 
fiind energointensive: staţii de epurare cu 
nămol activ, filtre biologice verticale Şi 
orizontale Şi contactori biologici rotativi. 
3. Metodele alternative de epurare (extensive) 
se bazează pe utilizarea proceselor de epurare 
care se desfăşoară în natură şi necesită 
suprafeţe de teren mult mai mari în raport cu 
cele convenţionale Şi constau în infiltrare şi  
percolare. 
4. Fitoremedierea este un set de tehnologii, 
care utilizează plantele pentru epurarea apelor 
contaminate, avind la baza capacităţile 
acestora de a bioacumula poluanţii. 
5.Wetlandurile sunt tehnologii avansate de 
depoluare a apelor uzate, generate de 
activităţi industriale, agro-zootehnice şi 
municipale, a celor care după ploi torenţiale, 
spală străzile şi autostrăzile. 
6. În contextul dezvoltării durabile, a fost 
efectuat un studiu de caz în comuna BengeŞti 
– Ciocadia, din judeţul Gorj, pentru a 
implementa un sistem de epurare a apelor 
uzate menajere, bazat pe utilizarea plantelor.  
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planted macrophytes 
-the water-entry in the horizontal basin is 
done aerial and opposite the exit, which is at 
least 0.10 m from the rocks surface 
-at the exit from the horizontally basin, is 
built a small water tank for water control, 
before evacuating it in nature. 

7. CONCLUSIONS 

1. The sustainable development is one that 
follows the needs of the present without 
compromising the ability of future 
generations to satisfy their needs.  
2. Conventional methods 
treatment (intensive or artificial) use artificial 
technology based on mechanical equipment, 
being energy intensive: wastewater treatment 
plants purification with activated sludge, 
horizontal and vertical biological filters and 
rotating biological contactors.  
3. Alternative methods 
treatment (extensive) based on the use of 
purification processes taking place in nature 
and requires much larger land area compared 
with the conventional ones and consist of 
infiltration and percolation. 
4. Phyto-remediation is a set of technologies 
that use plants for cleaning contaminated 
water, based on the ability to bio accumulate 
pollutants. 
5. The wetlands are advanced technologies of 
remediation wastewater pollution, generated 
by industrial, municipal and agro-livestock 
activities, which after heavy rains, wash 
streets and highways. 
6. In the context of sustainable development, 
was performed a case study in Bengeşti-
Ciocadia village, Gorj County, to implement 
a treatment system for wastewater, based on 
the use of plants. 
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