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Rezumat 
În studiu este evaluată concentrația amoniacului (NH3) în apele din unele râuri ale bazinului 

hidrografic Dunărea și Marea Neagră. În majoritatea probelor de apă studiate conținutul 

amoniacului neionizat varia în deferiți ani de la mai mic de 0,025 mg/dm3 până la foarte 

mare 6,15 (r. Cahul, s. Gavanoasa) – 6,81 mg/dm3 (r. Cogâlnic, or. Cimișlia), fiind mai mare 

în aval de orașe, comparativ cu cel din amonte. De ex. la temperatura de 5°C: r. Cogâlnic 

(or. Hâncești) conținutul NH3 era mai mare de 300 de ori, or. Cimișlia – 59 ori, iar la 15°C, 

respectiv – 323 ori și  57 de ori. 

Cuvinte cheie: amoniu sumar, amoniac neionizat, bazinul hidrografic Dunărea - Marea 

Neagră, valoarea obligatorie NH3. 
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Introducere 

Caracterizarea bazinului hidrografic Dunărea și Marea Neagră, din limitele 

Republicii Moldova, a fost prezentată detaliat în Planul de gestionare a districtului 

bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră [8]. Râurile din bazinul hidrografic 

au fost delimitate în 39 de corpuri de apă-râuri: r. Cogîlnic cu afluenții Schinoasa și 

Ceaga; r. Cahul;  r. Hadjider cu afluentul Căplani;  r. Sărata cu afluenții Copceac și 

Babei; r. Kîrgij-Kitai; r. Ialpug cu afluenții Lunga și Lunguța, Saraiar, Ialpugel și Șamali, 

Salcia Mare, Salcia Mică și Sălci. În bazin există și un corp de apă artificial (canalul 

Ciumai) și un singur corp de apă-lac – partea moldovenească a lacului Cahul cu o 

suprafață de circa 2 km2. Lungimea minimă și maximă a corpurilor de apă este de 4,2 

km și, respectiv, 42,7 km și cu o lungime medie de 21,8 km. Zona de captare directă a 

corpurilor de apă variază de la 19,2 km2 până la 438,1 km2, cu o suprafață medie de 

172,7 km2 [8]. Calitatea apelor de suprafață este influențată de sursele de poluare 

punctiformă și difuză existente în bazin. Surse punctiforme sunt apele uzate menajere, 

orășenești, industriale deversate, cele pluviale și de drenaj. Sursele difuze de poluare 

reprezintă emisii evacuate în mod dispers în mediu: agricultura (îngrășămintele 

chimice), ferme (deșeuri animaliere), depunerile atmosferice, materialele de construcții, 

industria, traficul auto, așezările umane din mediul rural și urban cu racordare 

insuficientă a populației la rețeaua de canalizare și la stațiile de epurare [4]. 

În bazinul Dunărea-Marea Neagră din cauza debitelor mici a râurilor și a existenței 

surselor punctiforme de poluare (stații cu epurare insuficientă a apelor uzate), se 
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înregistrează 6 (15,8%) corpuri de apă la risc cu lungimea de 168,47 km (20,3%), dintre 

care 3 sunt pe r. Cogîlnic, fiind lipsă tipul posibil la risc. Fără risc de poluare punctiformă 

erau 32 (84,2%) corpuri de apă cu lungimea de 661,54 km (79,7%) (tab. 1). 

Tabelul 1. Tipul de risc la poluarea punctiformă a apelor din 

bazinul Dunărea-Marea Neagră [8] 

Tipul de risc Fără risc Posibil la risc La risc 

Numărul de corpuri de apă-râuri 32 - 6 

Procente, % 84,2 - 15,8 

Lungimea totală, km 661,54 - 168,47 

Procente, % 79,7 - 20,3 

Ponderea terenurilor agricole din bazinul hidrografic Dunărea și Marea Neagră este 

> 80%, iar 36 corpuri de apă (94,7%) cu lungimea de 809,48 km (97,5%) sunt la risc al 

impactului poluării difuze. Drept consecință nu se atinge Obiectivele de mediu pentru 

ape cu referire la starea chimică și/sau ecologică. Din totalul de 38 de corpuri de apă de 

suprafață 2 (5,3%) corpuri de apă cu lungimea de 20,53 km (2,5%) sunt în categoria 

„posibil la risc” și nici un corp de apă nu se regăsește în categoria „fără risc”. Astfel, 

activitatea agricolă este sursa de poluare, care negativ afectează starea corpurilor de apă 

din bazin. Poluanții specifici pentru aceste zone sunt nutrienții de fosfor și de azot, 

inclusiv compușii amoniului (NH3+NH4
+) [8]  (tab. 2). 

Tabelul 2. Corpuri de apă-râuri din bazinul Dunărea-Marea Neagră 

 aflate sub impactul poluării difuze [8] 

Tipul de risc Fără risc Posibil la risc La risc 

Numărul de corpuri de apă-râuri - 2 36 

Procente, % - 5,3 94,7 

Lungimea totală, km - 20,53 809,48 

Procente, % - 2,5 97,5 

Sursa punctiformă din bazinul hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră sunt apele 

uzate deversate în mediu. În bazin funcționează 51 de stații de epurare a apelor uzate cu 

capacitatea sumară de 38 mii m3/zi. Gradul de utilizare a stațiilor de epurare din bazin 

este de doar 13%, condiționat inclusiv de gradul foarte înalt (peste 40%) de uzură și 

deteriorare a sistemelor de canalizare [8].  

În anii 2007-2015 în bazinele naturale receptoare au fost evacuate în medie câte 

1,57 mil. m3, fără epurare fiind 0,16 mil. m³ (cca 10%), epurate insuficient 0,84 mil. m³ 

(54%), convențional pure 0,39 mil. m³ (25%) și epurate suficient doar 0,18 mil. m³ 

(11%). Cea mai mare cantitate de ape uzate fără epurare și cu epurare insuficientă a fost 

deversată în bazinul râurilor Ialpug și Cogîlnic, iar în râurile Kitai și Hadjider nu au fost 

menționate evacuări (tab. 3).  

Reieșind din faptul că calitatea apei este un factor foarte important pentru starea 

biotei acvatice și în Republica Moldova, prezentul studiu include evaluarea conținutului 

amoniacului neionizat (NH3) în apele de suprafață din bazinul hidrografic Dunărea - 

Marea Neagră din limitele Republicii Moldova, unde sunt prezente surse de poluare 
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(punctiforme și difuze), inclusiv cu compuși amoniacali toxici biotei acvatice din apele 

de suprafață. 

 

Tabelul 3. Volumul și ponderea apelor uzate evacuate în bazinul hidrografic  

Dunărea și Marea Neagră (media 2007-2015) [8]. 

Bazinele 

hidrografice 

în bazinele naturale receptoare 

total fără epurare 
epurate 

insuficient 

convențional 

pure 

epurate 

suficient 

mil. 

m³ 
mil. m³ % mil. m³ % mil. m³ % mil. m³ % 

Ialpug 0,73 0,06 8,7 0,44 63 0,17 23 0,01 1 

Cahul 0,23 0 0 0 0 0,18 78 0,05 22 

Cogîlnic 0,50 0,1 21 0,29 58 0 0 0,11 21 

Kitai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sărata 0,08 0 0 0,08 100 0 0 0 0 

Hadjider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

În Directiva Consiliului din 18.07.1978 privind calitatea apelor dulci, care trebuie 

să fie protejate sau ameliorate pentru a se întreține viața piscicolă  (Anexa I. Lista 

parametrilor) se prevede ca amoniacul neionizat în apele salmonicole și ciprinicole poate 

fi în concentrații de  0,005 mg/dm3 (orientativ) și  0,025 mg/dm3 (obligatoriu), iar ai 

amoniului total (NH3+NH4
+) de 0,02-0,04 și <=1 mg/dm3. Amoniacul prezintă pericol 

pentru diversitatea biologică acvatică, în concentrații de la 0,03 până la 2 mg/dm3 NH3, 

în funcție de specie și vârstă [5.]. Cerințele Directivei sunt preluate în documentul 

legislativ național Hotărârea Guvernului nr. 802 din 9.10.2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă 

(capitolul II. Substanțele specifice, care se introduc în apele de suprafață, pct. 8) [7] (tab. 

4).  

Capitolul IV din Hotărârea Guvernului nr. 802 din 9.10.2013  include familii și 

grupe de substanțe cu efect nociv asupra mediului acvatic: substanțe care influențează 

negativ balanța de oxigen, în special amoniacul și nitriții [7]. 

 

 
Tabelul 4. Аmoniacul neionizat și amoniul total din lista parametrilor 

fizici și chimici aplicați pentru apele salmonicole și  ciprinicole. 

Valoarea minimă, parametrii, 

mg/dm3 

Ape salmonicole Ape ciprinicole 

G I G I 

Amoniacul neionizat (NH3) <=0,005 <=0,025 <=0,005 <=0,025 

Amoniul total (NH3+NH4
+) <=0,04 <=1 <=0,02 <=1 

G = orientativ; I = obligatoriu. 

 

Conținutul amoniacului liber (NH3) din cantitatea totală a amoniului (NH3 + NH4
+) 

în ape variază în funcție de pH și temperatură [10,11, 13, 16]. Ionul de amoniu (NH4
+) 

are o toxicitate mică în comparație cu cea a amoniacului (NH3) [3]. Pentru păstrăvul 

tânăr, de exemplu, la temperatura de 140C, conținutul O2 de 9,5-10 mg/dm3, al 
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amoniacului de 0,2-12,8  mg/dm3 și pH-ul 7,55-9,3 timpul de rezistență este de la 390 

min (6,5 ore) la 8-10 min [14]. 

 

Materiale și metode 

Pentru evaluarea concentrației amoniacului (NH3) în apele de suprafață din bazinul 

Dunărea-Marea Neagră în funcție de pH și temperatură a fost utilizat standardul național 

prin metoda de calcul [10], elaborat de Institutul de Ecologie și Geografie în baza 

cercetărilor anterioare [6, 9, 15]. Metoda se aplică pentru concentrația compușilor 

amoniului (NH3 + NH4
+) de 0 – 4 mg/dm3. Eroarea metodei este de 4,56%, 5,46% și 

2,91% pentru temperaturile de 5˚C, 15˚C și respectiv 25˚C, valoarea medie fiind de 4,32 

% [13]. 

Principiul metodei. Pentru determinarea conținutului amoniacului (CNH3) se 

măsoară pH-ul, temperatura apei și se determinată concentrația sumară a compușilor 

amoniului (NH3 + NH4
+) prin metodele oficializate național [12], iar prin metoda de 

calcul [11] se determină cota NH3 (%). Concentrația NH3 (X1, mg/dm3) în apă din totalul 

(NH3 + NH4+ ) se calculează cu formula:   

X1    =   [(CNH3) ×  A]  : 100%        (1) 

în care:  CNH3 - cota conținutului NH3 (%) pentru pH-ul și temperatura probei de apă; 

 A – conținutul  compușilor amoniului (NH4
+ + NH3), mg/dm3, determinat 

experimental în proba de apă conform metodelor în vigoare. 

 Concentrația azotului amoniacal N-NH3, (X2), mg/dm3, se calculează cu 

formula:  

X2 = X1 × 0,8235                  (2) 

Evaluarea concentrației amoniacului (NH3) în apele de suprafață din bazinul 

hidrografic Dunărea - Marea Neagră, din limitele Republicii Moldova, a fost realizată în 

baza informației existente din diferiți ani (1995-2015)  [1, 2, 6, 9, 15] privind 

concentrația compușilor amoniului (NH3 + NH4
+) și valoarea pH-ului. Calculul s-a 

realizat pentru temperaturile de 5°C și 15°C. 

Rezultate și discuții 

Monitorizarea chimică și biologică a apelor de suprafață în bazinul hidrografic 

Dunărea și Marea Neagră se efectuează cu frecvența probelor pe an de 4/2 

(chimic/biologic) în 10 puncte – pe 8 rîuri și 2 lacuri: r. Schinoasa (s. Mihailovca, r-nul 

Cimișlia), r. Cogîlnic (amonte de or. Hîncești și Cimișlia), r. Lunga (amonte și aval de 

or. Ceadîr-Lunga), r. Ialpug (s. Mirnoe, r-nul Taraclia), r. Ialpug (s. Etulia, UTA 

Găgăuzia), r. Salcia Mare (s. Vinogradovca, r-nul Taraclia), bazinul Comrat (or. Comrat) 

și bazinul Taraclia (or. Taraclia) [9]. 

Conținutul amoniacului în apa unor râuri din bazinul Dunărea-Marea 

Neagră. În majoritatea probelor de apă studiate din bazinul hidrografic Dunărea-Marea 

Neagră concentrația amoniului sumar (NH3+NH4
+) varia în diferiți ani (1995-2015) și 

diferit pH (7,75-9,3) de la mică (0,0007 – 0,19 mg/dm3) până la foarte mare (72,6 

mg/dm3) (tab. 5).  

Astfel și conținutul amoniacului neionizat (NH3) calculat variază de la mai mic de 

0,025 mg/dm3 în apele r. Cogîlnic (amonte or. Hâncești, Cimișlia, Basarabeasca), r. 

Lunga (or. Ceadîr Lunga), r. Taraclia (gura de vărsare) și fl. Dunărea (s. Giurgiulești) 

până la foarte mare 6,15 (r. Cahul, s. Gavanoasa) – 6,81 mg/dm3 (r. Cogâlnic, or. 

Cimișlia, albia veche) (tab. 5).  
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Tabelul 5. Conținutul (NH3 + NH4
+) și a amoniacului neionizat în apele din bazinul 

hidrografic Dunărea și Marea Neagră. 

Râul Secțiunea recoltării Sursa 

bibliogr

afică 

pH, 

un 

(NH3 + 

NH4
+), 

mg/dm3 

NH3 

mg/dm3 

5°C 15°C 

r. Cogâlnic amonte or. Hâncești  [9] 8,10 0,055 0,0007 0,0017 

aval or. Hâncești [9] 7,95 24,20 0,21 0,55 

[2] 8,60 0,69 0,0291 0,0648 

am. or. Cimișlia [9] 8,20 0,18 0,003 0,0071 

aval or. Cimișlia [2] 8,75 2,97 0,178 0,406 

albia veche [1] 8,6 72,60 3,06 6,81 

aval or. Cimislia [1] 8,35 2,36 0,057 0,13 

aval or. Cimișlia [9] 8,15 2,74 0,042 0,097 

or. Basarabeasca [9] 8,15 0,19 0,0029 0,0067 

[6] 8,10 2,14 0,0293 0,0678 

r. Ialpug aval Congaz [9] 8,80 0,45 0,029 0,063 

lacul Congaz [9] 9,20 0,87 0,13 0,25 

lacul Taraclia [9] 8,95 0,26 0,023 0,049 

[2] 8,85 0,46 0,0312 0,0656 

lacul Comrat [9] 8,70 0,31 0,016 0,036 

[2] 8,80 0,33 0,0215 0,0465 

estuar [6] 8,70 4,40 0,231 0,507 

s. MirnoeTaraclia [2] 8,80 0,26 0,0169 0,0366 

r. Ialpugel gura de vărsare [15] 8,50 1,83 0,06 0,14 

gura de vărsare [15] 8,60 1,83 0,07 0,17 

liman [6] 8,60 0,65 0,0274 0,061 

r. Cahul s. Gavanoasa,  [15] 8,10 2,90 0,0397 0,0919 

s. Gavanoasa,  [15] 9,30 18,0 3,2 6,15 

r. Lunga amonte or. Ceadîr 

Lunga 

[15] 7,75 0,52 0,0035 0,006 

[2] 8,60 1,06     0,0447 0,0995 

or. Ceadâr Lunga [15] 8,80 28,72 1,9 4,05 

or. Ceadâr Lunga  [2] 8,50 5,28     0,1784 0,4013 

r. Taraclia gura de vărsare [15] 7,80 0,80 0,006 0,013 

gura de vărsare [15] 8,90 21,10 1,70 3,60 

[6] 8,50 2,70 0,091 0,205 

r. Cahul s. Gavanosa [6] 8,10 0,67 0,0061 0,021 

s. Etulia [6] 8,50 2,20 0,074 0,167 

[2] 8,70 0,53 0,0278 0,0611 

fl. Dunărea s. Giurgiulești [2] 8,50 0,23 0,0077 0,0175 
 

Poluarea apelor de suprafață cu amoniac are impact negativ asupra biotei acvatice. 

S-a constatat că din 35 de evaluări doar în 11 cazuri (31%) la temperatura de 50C și în 7 

cazuri (20%) la temperatura de 150C concentrația amoniacului neionizat era mai mic de 
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0,025 mg/dm3, ce nu prezintă pericol pentru biotă, cerințe specificate în Directiva 

78/659/CEE [5] și Hotărârea Guvernului nr. 802 din 9.10.2013 [7]. În 24 (68,5%) de 

cazuri studiate la 5°C și în 28 (80%) de cazuri la 15°C conținutul NH3 era mai mare de 

0,025 mg/dm3, deci calitatea apelor de suprafață din bazinul hidrografic Dunărea - Marea 

Neagră este afectată inclusiv și de prezența amoniacului neionizat în toți cei 20 de ani în 

studiu (fig. 1).  

Figura 1. Procentul apelor de suprafață din bazinul hidrografic Dunărea și Marea 

Neagră cu conținutul de NH3 mai mic și mai mare de 0,025 mg/dm3. 

Conținutul NH3 era mai mare în aval de orașe comparativ cu cel din amonte. De ex. 

la temperatura de 5°C: r. Cogâlnic, aval față de amonte or. Hâncești, era mai mare de 300 

de ori, or. Cimișlia, aval față de amonte, – 59 ori, iar la 15°C, respectiv – 323 ori și  57 

de ori. 

Specific proprietăților amoniacului neionizat este că procentajul lui la temperaturile 

de la 0°C până la 30°C este în creștere de 2,2 - 10,8 ori, iar cu modificarea pH-ului de la 

7,0 la 10,0 la aceeași temperatură procentajul amoniacului neionizat în apă crește de sute 

de ori. 

Deci, este importantă monitorizarea conținutului amoniacului neionizat în apele de 

suprafață din republică, îndeosebi din bazinele acvatice destinate activității piscicole, 

fiind necesar de găsit un echilibru între pH și concentrația amoniacului, recomandat fiind 

pH-ul 7,0-7,5 la deversarea apelor uzate.   

Reieșind din existența în republică a diferitor surse de poluare, inclusiv evacuările 

de ape uzate insuficient epurate sau neepurate,  sunt necesare măsuri de protecție a apelor 

naturale prin instalarea tehnologiilor moderne de epurare a apelor reziduale menajere și 

industriale. 

Unele propuneri ce țin de prevenirea poluării pentru folosirea rațională a resurselor 

acvatice sunt propuse în Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic 

Dunărea-Prut și Marea Neagră [8]. 

Concluzii: 

 Studiul realizat în baza informației din anii 1995-2015 denotă prezența

amoniacului în apele de suprafață din bazinul hidrografic Dunărea-Prut și Marea 

Neagră, conținutul căruia variază de la mai mic de 0,025 mg/dm3 în apele r. Cogîlnic 

(amonte or. Hâncești, Cimișlia, Basarabeasca), r. Lunga (or. Ceadîr Lunga), r. Taraclia 

(gura de vărsare) și fl. Dunărea (s. Giurgiulești) până la foarte mare 6,15 (r. Cahul, s. 

Gavanoasa) – 6,81 mg/dm3 (r. Cogâlnic, or. Cimișlia, albia veche). 

 Este necesară prevenirea poluării apelor naturale și monitorizarea  compușilor

azotului, inclusiv a amoniacului neionizat, pentru a proteja biota acvatică și a asigura 
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calitatea apei pentru diferite necesități, inclusiv vieții piscicole, conform cerințelor 

expuse în Directiva Consiliului din 18.07.1978 și Hotărârea Guvernului nr. 802 din 

9.10.2013. 

 Reieșind din existența surselor de poluare difuză și punctiformă în bazinul

hidrografic Dunărea și Marea Neagră de implementat Planul de gestionare a bazinului 

districtului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră pentru anii 2018-2023 (anexa nr. 

17) în care se prevede: construcția sau reconstrucția stațiilor de epurare a apelor uzate

din localitățile fără stații de epurare a apelor uzate sau care nu funcționează conform 

cerințelor, lichidarea gunoiștilor neautorizate și construcția poligoanelor de selectare, 

colectarea și gestionarea deșeurilor în conformitate cu strategiile elaborate în acest 

domeniu, realizarea activităților de delimitare a fâșiilor riverane de protecție a apelor și 

împădurirea unor sectoare a acestora, identificate ca prioritare. Pentru a estima mai 

calitativ poluarea difuză cu nutrienți de pe terenurile agricole este planificată realizarea 

modelării emisiei de nutrienți în bazinele hidrografice și elaborarea Codului de bune 

practici agricole. 
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