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În perioada 2007-2010, în cadrul contractelor de colaborare cu Agenţia Elveţiană pentru
Cooperare şi Dezvoltare (SDC) şi Skat, ECOTOX a participat la promovarea conceptului
sanitaţiei ecologice în Republica Moldova prin informarea, instruirea populaţiei cu privire la
diverse subiecte legate de apă, igienă şi sanitaţie.

Astfel, ECOTOX a fost implicat în activităţile SDC din cadrul programului pentru Republica
Moldova Apă şi Sanitaţie în s. Ruseştii-Noi, r.Ialoveni, s.Soltăneşti, r.Nisporeni, s.Fundul
Galbenei, r. Hînceşti, s. Bravicea, r.Călăraşi, s.Caracui, r. Hînceşti. În total au fost instruiţi c-ca
2 mii de elevi, profesori, preşcolari, părinţi, specialişti în domeniul agriculturii, ocrotirii sănătăţii,
reprezentanţi ai administraţiei publice locale.

În 2010 ECOTOX, în colaborare cu specialiştii Institutului de Zoologie al AŞM, Institutului de
Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N.Dimo” al AŞM şi Centrului Naţional de Sănătate
Publică, prin realizarea investigaţiilor experimentale, au elaborat recomandări provizorii referitor
la utilizarea urinei umane în calitate de fertilizant. Aceste investigaţii necesită a fi continuate
pentru elaborarea regulamentului utilizării corecte a facilităţilor sanitare de tip EcoSan.

Pentru sporirea calificării în domeniu, doi membri ai ECOTOX au fost instruiţi în cadrul
training-ului internaţional Ecological Alternatives in Sanitation, organizat de Agenţia Suedeză
pentru Dezvoltare şi Cooperare (Swedish International Development Cooperation Agency) şi
Institutul Suedez de Mediu (Swedish Environment Institute) în perioada 2006-2008, obţinînd
certificatele respective.

În 2008-2010 a fost realizat proiectul Better livelihoods and health conditions for rural Moldova
through community Empowerment
(WECF) cu suportul
financiar din partea Ministerului Afacerilor Externe din Olanda, realizat în s.Crişcăuţi,
r.Donduşeni. Proiectul a fost unul deosebit prin caracterul său, deoarece îmbina aspectul de
mediu, cel social şi cultural (în special, problemele legate de apă şi sanitaţie, atragere a
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publicului în procesul de ladoptare a deciziilor).

În cadrul acestui proiect ECOTOX a investigat starea fântânilor din s.Crişcăuţi (împreuna cu
copiii şi activiştii satului) şi a identificat principalele lor surse de poluare; ca rezultat, unii
gospodari şi-au curăţit fântânile, iar în rezultatul insistenţei noastre, a femeilor din sat şi a
administraţiei locale, Consiliul raional Donduşeni a alocat fonduri pentru construcţia unei noi
fântâni la grădiniţa de copii din sat.

Pe lîngă aceasta, ECOTOX a construit 2 toalete publice de tip ecosan (cu sistem de separare
a urinei) la grădiniţa de copii şi gimnaziul din sat, ceea ce a permis îmbunătăţirea condiţiilor
sanitare în aceste instituţii publice.
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Facilitătile sanitare la grădiniţa de copii din s.Crişcăuţi

Tot în cadrul acestui proiect au fost construite şi cinci toalete individuale de tip ecosan.

Procesul de instruire în instituţii de învăţămînt preuniversitar
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