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Rezumat 
Este stabilit, că impactul asupra mediului cauzat de apele reziduale purificate la stațiile de 

epurare (SEB) este determinat de mai mulți factori: de performanța instalațiilor de 

purificare, de volumul și gradul de poluare a apelor reziduale, specificul poluanților 

înlăturați și capacitatea de epurare a SEB. Cel mai înalt grad de epurare a apelor reziduale 

(AR) este realizat la stația de tratare a Î.M. „Regia Autosalubritate”. Un nivel înalt de 

poluare a mediului este cauzat de AR de la Î.M. „Vinăria Bardar” S.A. și epurate la stația 

locală. Depășirile pentru CCO-Cr sunt de 1,61 ori, pentru primul caz și 1,04 ori pentru al 

doilea caz. Pentru CBO5 depășirile constituie 2,54 ori, și 1,82 ori, respectiv. Apa din iazul 

„Negară Vasile”, indică la faptul, că după oxigenul dizolvat, CCO-Cr, azotul amoniacal și 

azotul de nitrit, corespunde clasei II de calitate, după conținutul azotului de nitrat și cloruri 

- la clasa I, după conținutul de sulfați - la clasa V, fier total – la clasa a IV și după conținutul 
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de zinc - calitatea de clasa III. Un impact esențial asupra SEB Chișinău, este cauzat de SA 

„JLC” Lactate, mun. Chișinău, unde  concentrația tuturor poluanților din AR deversate în 

canalizare depășește valorile limite admisibile. 

Cuvinte cheie: performanța instalațiilor, levigat, specificul poluanților, osmoza inversă, 

factori determinanți, încărcătura de poluanți.  
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Introducere 

Autorii au cercetat impactul antropic asupra apelor de suprafata, in ecosistemul 

urban Chisinau [1,2]. A fost analizat conținutului compușilor de azot in probele de apa 

din obiectele acvatice a ecosistemului urban Orhei, care demonstrează, ca cel mai inalt 

grad de poluare dupa compusii azotului este apa reziduală (AR) epurată la stația de 

epurare [3]. Este stabilit, ca gradul de poluare a apei r. Răut este mai inalt in aval de or. 

Orhei, fapt care se explica prin deversarea apelor epurate de la statia de epurare (SEB) 

amplasata pe deal, si a apei râușorului Ivanos care  traverseaza orasul Orhei unde are loc 

poluarea lui esentială. 

Analizele chimice a apelor de suprafață din ecosistemele urbane Telenești și 

suburbane Sărătenii Vechi și Țânțăreni au indicat depășiri ale conținutului de N-NH4
+ și 

N-NO2
- în probele din r. Ciulucul Mic și r. Răut în limitele ecosistemelor studiate din 

r-nul Telenești [4]. Este stabilită și dinamica procesului de poluare a apelor de suprafață 

cauzată de ecosistemul urban Telenești. 

Studiul [5] demonstrează, că un impact esențial asupra mediului este cauzat de 

gradul de epurare inadecvat al AR la SEB SRL ,,Glorin-Inginering”. În [6] sunt 

prezentate rezultatele privind impactul deversărilor din activitățile întreprinderilor 

(exprimat prin încărcătura AR deversate pentru epurare la SEB) asupra procesului de 

epurare a AR la SEB Chișinău. A fost stabilit, că gradul de epurare a AR la SEB Chișinău 

este determinat de încărcătura (volumul AR și gradul de poluare) introdusă pentru 

epurare la SEB și de capacitatea de purificare a SEB Chișinău. Ne cătând la faptul, că 

ecosistemele urbane (Telenești, Orhei, Bălți și Chișinău) dispun de SEB, dar datorită 

faptului că gradul de epurare a apelor uzate la aceste stații este necorespunzător, acestea 

(apele epurate), servesc ca o sursă de poluare majoră a apelor de suprafață.  

În legătură cu efectuarea cercetărilor privind impactul antropic asupra mediului 

cauzat de ecosistemele urbane, prezenta interes dependența acestuia (impactului) de SEB 

și de specificul acestora.  

Scopul lucrării constă în stabilirea factorilor determinanți care cauzează impactul 

asupra mediului generat de apele reziduale purificate la stațiile de epurare la diverse 

întreprinderi. 

 

Materiale și metode 

În calitate de obiect de studiu au servit apele uzate generate la SA „JLC” Lactate, 

mun. Chișinău, Î.M. „Vinăria Bardar” S.A., str. Uzinelor 3, comuna Bardar, r-nul 

Ialoveni, levigatul format la depozitul de deșeuri menajere solide din com. Bubueci și 

apa de suprafață din iazul G.Ț. „Negară Vasile”, s. Ignăței, r-nul Rezina. 

Pentru analizele specifice se prelevează un volum suficient de probă (1500-5000 

ml) conform modului de lucru pentru fiecare încercare. Sunt folosite recipiente care nu 
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produc pierderi prin adsorbție, volatilizări sau contaminări cu substanțe străine. Regulile 

generale de prelevare a probelor de apă uzată sunt cuprinse în standardul SM SR ISO 

5667-10:2007, în care sunt descrise și tehnicile care trebuie utilizate pentru a nu modifica 

compoziția apei în timpul prelevării. În decursul prelevării apei uzate se fac înregistrări 

ale observațiilor referitoare la proprietățile organoleptice: mirosul, turbiditatea și 

culoarea. Conservarea probelor de apă se realizează în funcție de tipul analizelor care 

urmează a fi efectuate. Metoda de conservare este prevăzută în standardul de analiză a 

parametrului de calitate a apei sau în ghidul SR EN ISO 5667-3:2018. Această procedură 

se execută în cazul când nu este posibilă efectuarea încercărilor de laborator în termen 

de 24 de ore. 

     Pentru cercetare a fost utilizată apa bidistilată: Bidistilator Boeco Bidest 4, Germania. 

La păstrarea și conservarea probelor de apă și a soluțiilor chimice a fost utilizat frigiderul 

Klab R 700CX, Italia. Parametrii fizico-chimici au fost determinați conform standardelor 

naționale [8]. 

     Toate analizele chimice au fost realizate în laboratorul acreditat „Laboratorul 

Investigații de Mediu” S.R.L., care are statut de persoană juridică de drept privat, și este 

responsabil juridic pentru activitățile sale de laborator în conformitate cu cerințele 

documentului de referință SM EN ISO/IEC 17025:2018. 

 

Rezultate și discuții 

Rezultatele privind caracteristica apelor reziduale deversate în sistemul de 

canalizare de SA „JLC” Lactate, mun. Chișinău și valorile limitat admisibile (VLA) din 

Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25-11-2013 Anexa 1 [9] sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Caracterisctica apelor reziduale deversate în sistemul de canalizare de SA 

„JLC” Lactate, mun. Chișinău 

Nr. 
Parametrul 

de calitate 
Valoarea obținută 

VLA  

 

1 
pH, temperatura 

de măsurare 

9,67 

18,6°C 

9,14 

19,9°C 

10,27 

20,5°C 

6,09 

20,2°C 

10,98 

17,8°C 

10,98 

17,8°C 

9,15 

19,2°C 
6,5-8,5 

2 
Materii în 

suspensie (MS) 
360,8 604,0 587 1016 784,0 124,0 105,2 350 

3 

Consumul chi-

mic de oxigen 

(CCO-Cr) 

3439,5 1869,2 2055,0 16932,2 2829,5 542,1 371,6 500 

4 

Consumul 

biochimic de 

oxigen (CBO5) 

1726,0 980,8 1083,9 8200,0 1376,0 213,2 179,0 225 

5 Cloruri (Cl-) 132,373 508,998 83,037 391,737 320,512 59,665 46,769 300 

6 
Azot amoniacal 

(N/NH4
-) 

14,6 4,86 9,6 22,9 17,1 4,36 2,06 30 

7 
Fosfor total 

(Ptotal) 
10,65 6,51 6,90 21,86 14,84 4,55 1,31 5 

8 

Agenți de 

suprafață anio-

nici (MBAS), 

(detergenți) 

0,8 0,45 0,42 0,56 0,37 0,46 0,22 2,5 

9 

Substanțe 

extractibile cu 

solvenți (grăsimi) 

117,4 276,0 443,4 236,6 315,0 79,0 38,0 25 
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Rezultatele indică faptul, că practic, după toți poluanții din AR deversate în 

canalizare sunt depășite valorile limite admisibile. Cele mai mari depășiri sunt pentru 

CCO-Cr de la 3,7 la 33,9 ori, CBO5 de la  4,4 la 36,4 ori, pentru cloruri fiind depășiri  de 

la 1,1 la 1,7 ori. Conținutul fosforului total depășește limita admisibilă de la 1,2 la 4,4 

ori, iar pentru grăsimi de la 1,5 la 17,7 ori (tab. 1). 

Rezultatele privind procesul de epurare a apelor reziduale la Stația de tratare a 

levigatului la ÎM „Regia Autosalubritate”, str. Uzinelor 205/2, mun. Chișinău, generat la 

depozitul de deșeuri menajere solide din comuna Bubueci sunt prezentate în tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Dinamica procesului de epurare a levigatului de la depozitul de deșeuri 

menajere solide din comuna Bubueci 
Nr.  Parametrul de 

calitate 

Valoarea obținută VLA  
 Intrare  Ieșire Intrare  Ieșire 

1 pH, temperatura de 

măsurare 

8,39 

19 °C 

5,26 

17,4 °C 

8,56 

20,4 °C 

6,82 

19,3 °C 
6,5-8,5 

2 Materii în suspensie 

(MS), mg/dm3 

238 < 10 77,0 < 10 350 

3. Consumul chimic de 

oxigen (CCO-Cr), 

mg/dm3O 

4265,6 < 30 4100,4 53,0 500 

4. Consumul biochimic 

de oxigen (CBO5) , 

mg/dm3O 

2101,0 4,1 2075,5 15,5 225 

5 Cloruri (Cl-), mg/dm3 2285,867 1,411 

Osmoza 

inversă 

2032,520 18,414 

Osmoza 

inversă 

300 

6 Azot amoniacal (N-

NH4
-), mg/dm3N 

864,9 1,78 1876,6 5,3 30 

7 Fosfor total (Ptotal), 

mg/dm3 

5,07 0,01 11,2 0,014 5 

 

Datele obținute demonstrează, că stația de tartare a levigatului generat la depozitul 

de deșeuri din com. Bubueci, dispune de un grad înalt de purificare pentru toți poluanții 

care se conțin în levigat. Prin implementarea metodei de purificare a levigatului cu 

osmoză inversă are loc un grad înalt de epurare chiar și pentru poluanții, care prin metoda 

biologică au un grad de epurare foarte mic (cloruri, sulfați) [7]. 

În tabelul 3 sunt prezentate rezultatele procesului de purificare a apelor reziduale 

de la Î.M. „Vinăria Bardar” S.A., str. Uzinelor 3, comuna Bardar, r-nul Ialoveni. 

Rezultatele obținute  indică la faptul, că AR epurate la ÎM „Vinăria Bardar” nu 

corespund cerințelor HG 950/2013, Anexa 1. Depășirile VLA pentru CCO-Cr constituie 

1,61 ori pentru primul caz și 1,04 ori pentru al doilea caz. Pentru CBO5 depășirile sunt 

de 2,54 ori și 1,82 ori, respectiv (tab. 3). Aceasta se explică prin gradul de epurare 

necorespunzător al AR. 

Datele indică faptul, că conform cerințelor HG 890 din 12.11.2013 privind 

caracteristica apelor din iazul cercetat, are depășiri numai după conținutul de sulfați, și 

constituie 2,26 ori, și fier total, - de 5,9 ori (tab. 4). Analiza calității apei iazului cercetat 

conform HG nr. 890 demonstrează, că după conținutul oxigenului dizolvat, CCO-Cr, 

azot ammoniacal și azot de nitrit, apa se referă la clasa 2 de calitate, după conținitul 
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azotului de nitrat și cloruri - la clasa 1 de calitate, iar după sulfați — clasa V, fier total—

clasa a IV și zinc - clasa III de calitate. 

 
Tabelul 3.  Dinamica procesului de purificare a apelor reziduale de la vinăria Bardar  

Nr.  Parametrul de calitate Valoarea obținută VLA 

Intrare Ieșire Intrare Ieșire 

Cazul I Cazul II  

1 pH, temperatura de 

măsurare 

7,85 

18 °C 

8,03 

18,4 °C 

7,54 

20,1 °C 

8,00 

20,3 °C 
6,5-8,5 

2 Materii în suspensie 

(MS), mg/dm3 

55,6 < 10 539,0 14,4 35 

3. Consumul chimic de 

oxigen (CCO-Cr), 

mg/dm3O 

321,3 200,7 808,4 129,9 125 

4. Consumul biochimic de 

oxigen (CBO5), mg/dm3O 

165,0 63,5 400,6 45,6 25 

5 Azot amoniacal (N-

NH4
+), mg/dm3 

41,2 21,6 12,8 14,7 2 

6 Fosfor total (Ptotal), 

mg/dm3 

4,59 4,49 8,14 4,44 2 

 

Depășirile VLA pentru azotul amoniacal este de 10,8 ori pentru prima probă și 7,4 

ori pentru cazul doi. Pentru fosfor total, depășirile constituie 2,5 ori și 2,22, respectiv.   

În tabelul 4 este prezentată caracteristica apei de suprafață din iazul G.Ț. „Negară 

Vasile”, s. Ignăței, r-nul Rezina. 

   

Tabelul 4. Caracteristica apei din iazul G.Ț. „Negară Vasile”, s. Ignăței, r-nul Rezina 
Nr.  Parametrul de calitate Valori obținute Valorile limită 

1 pH, temperatura de măsurare 8,06; 18,4 °C 6,5 – 9,0 

2 Reziduu sec 890,0 1000 

3 Oxigen dizolvat (O2) 7,7 > 5,5 

4 Consumul chimic de oxigen* (CCO-Cr) < 30,0 30 

5 Azot amoniacal (N/NH4
-) 0,12 0,8 

6 Azot de nitrit (N/NO2
-) 0,033 0,12 

7 Azot de nitrat (N/NO3) 0,32 5,6 

8 Cloruri* (Cl-) 54,507 250 

9 Fosfor total (Ptotal) 0,087 0,4 

10 Duritate totală 6,25 9 

11 Sulfați (SO4
-2) 452,0 200 

12 Fier total (Fetotal) 0,47 0,08 

13 Zinc (Zntot) < 0,1 0,15 

 

În baza rezultatelor obținute privind evaluarea impactului asupra mediului a apelor 

uzate epurate, pe ex. stațiilor de epurare Chișinău [1, 2], Orhei [3] Telenești [4], Bălți [5] 

se poate conchide, că valoarea impactului asupra mediului cauzat de apele epurate la 

SEB este determinată de performanța instalației (procedeul de purificare care stă la baza 

funcționării SEB), încărcătura (volumul, gradul de poluare a AR supuse epurării și natura 

poluanților) poluanților și capacitatea de epurare a acesteia. 
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Concluzii 

1. O încărcătură de poluanți esențială asupra procesului de epurare a SEB Chișinău 

este cauzată de AR neepurate de la SA „JLC” Lactate, mun. Chișinău. Conform HG-

950/2013, Anexa 1, practic, după toți poluanții din AR deversate în canalizare sunt 

depășite valorile limite admisibile. Depășirile sunt pentru CCO-Cr de la 3,7 la 33,9 ori, 

CBO5 de la 4,4 la 36,4 ori, cloruri de la 1,1 la 1,7. Conținutul fosforului total depășește 

limita admisibilă de la 1,2 la 4,4 ori, iar pentru grăsimi de la 1,5 la 17,7 ori. 

2. Cercetările indică, la faptul, că impactul asupra mediului cauzat de apele 

reziduale purificate la stațiile de epurare este determinat de mai mulți factori: 

performanța instalațiilor de purificare, volumul, gradul de poluare a AR, specificul 

poluanților necesari de înlăturat și capacitatea de purificare a instalației. Cel mai înalt 

grad de epurare a AR este realizat la stația de tratare a levigatului generat la depozitul de 

deșeuri din com. Bubueci, la ÎM „Regia Autosalubritate”, str. Uzinelor 205/2, mun. 

Chișinău. Acest grad înalt se explică prin faptul, că în cadrul instalației se utilizează 

osmoza inversă. Procesul dat asigură un grad înalt de purificare și pentru poluanții, care 

prin metoda biologică au un grad de epurare foarte mic (cloruri, sulfați).   

3. Un grad înalt de poluare a mediului este cauzat de AR generate la Î.M. „Vinăria 

Bardar” S.A., comuna Bardar, str. Uzinelor 3, r-nul Ialoveni, și supuse epurării la stația 

de epurare locală. Depășirile pentru CCO- Cr, constituie 1,61 ori, pentru primul caz și 

1,04 ori pentru al doilea caz. Pentru CBO5 depășirile sunt de 2,54 ori, și 1,82, respectiv, 

pentru primul și al doilea caz. Aceasta, se explică, prin gradul de epurare 

necorespunzător al apelor reziduale. 

4. Caracteristica apei din iazul „Negară Vasile”, conform cerințelor HG nr.890 din 

12.11.2013 privind calitatea mediului pentru apele de suprafață, indică la faptul, că după 

conținutul oxigenului dizolvat, CCO-Cr, azot amoniacal și azot de nitrit, apa corespunde 

clasei II de calitate, după conținutul azotului de nitrat și cloruri - la clasa I  de calitate, 

iar după sulfați — clasa V, fier total—clasa a IV și zinc - clasa III de calitate. 

Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului 20.80009.7007.11: „Evaluarea 

stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile”. 
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