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Rezumat
Studiul include calculul concentraţiei amoniacului în apele fl. Nistru şi afluenţilor lui de 
dreapta în diferiţi ani. Conţinutul amoniacului neionizat a fost mai mare de 0,025 mg/
dm3 (obligatoriu vieţii piscicole) pe porţiunile fluviului: s. Naslavcea – 0,051 mg/dm3, or. 
Soroca,  aval – 0,0450 mg/dm3, aval revărsarea r. Bâc – 0,0750 mg/dm3, s. Sucleia – 0,0376 
mg/dm3, s. Olăneşti -  0,0425 mg/dm3, s. Palanca - 0,0290 mg/dm3. În apa afluenţilor 
conţinutul NH3 a fost de la 0,011 la 1,140 mg/dm3 (50C), iar la 150C – de la 0,026 la 3,280 
mg/dm3 (r. Ichel, s. Ratuş, şi, respectiv, r. Bâc, aval or. Călăraşi).
Cuvinte cheie: amoniul sumar, amoniac neionizat, fl. Nistru, afluenţii de dreapta,   valoarea 
obligatorie NH3.
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Introducere
În mediile acvatice amoniul total există în două forme chimice: amoniac neionizat 

(NH3) şi ioni de amoniu (NH4
+) cu un procent diferit al amoniacului în funcţie de pH 

şi temperatură [21, 24, 32]. Forma ionizată a amoniului (ionul de amoniu - NH4
+) are 

o toxicitate minoră comparativ cu cea a amoniacului (NH3) [5]. Pentru păstrăvul tânăr, 
de exemplu, la temperatura de 140C, conţinutul O2 de 9,5-10 mg/dm3, al amoniacului 
de 0,2-12,8  mg/dm3 şi pH-ul 7,55-9,3 timpul de rezistenţă este de la 390 min (6,5 
ore) la 8-10 min [28]. Directiva Consiliului din 18.07.1978 privind calitatea apelor 
dulci, care trebuie să fie protejate sau ameliorate pentru a se întreţine viaţa piscicolă  
(Anexa I. Lista parametrilor) prevede ca amoniacul neionizat în apele salmonicole şi 
ciprinicole poate fi în concentraţii de £0,005 mg/dm3 (orientativ) şi £0,025 mg/dm3 
(obligatoriu) şi ai amoniului total (NH3+NH4

+) de 0,02-0,04 şi <=1 mg/dm3. Amoniacul 
prezintă pericol pentru diversitatea biologică acvatică, în concentraţii de la 0,03 până 
la 2 mg/dm3 NH3, în funcţie de specie şi vârstă [8]. Cerinţele Directivei sunt preluate în 
Hotărârea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă [13] (capitolul II. 
Substanţele specifice, care se introduc în apele de suprafaţă, pct. 8) (tab. 1).

Tabelul 1. Аmoniacul neionizat şi amoniul total din lista parametrilor fizici şi chimici 
aplicaţi pentru apele salmonicole şi  ciprinicole, valori minime, mg/dm3 

Parametrii 
Ape salmonicole Ape ciprinicole
G I G I

Аmoniacul neionizat (NH3) <=0,005 <=0,025 <=0,005 <=0,025
Amoniul total (NH3+NH4

+) <=0,04 <=1 <=0,02 <=1
G = orientativ; I = obligatoriu.
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Capitolul IV din Hotărârea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013  (Substanţele 
periculoase, altele decât substanţele prioritar periculoase, pct. 10, 1) include familii şi 
grupe de substanţe cu efect nociv asupra mediului acvatic: substanţe care influenţează 
negativ balanţa de oxigen, în special amoniacul şi nitriţii [13].

În Ghidul Canadian privind calitatea apei pentru protecţia vieţii acvatice [6] sunt 
specificate liniile directoare privind conţinutul în ape a amoniacului (NH3, mg/dm3) în 
funcţie de pH (6,0-10,0)  şi temperatura apei (0-30°C), ca limită inferioară de predicţie 
a amoniacului de 0,019 mg/dm3 [9, 10]. 

Într-un studiu referitor la riscul ecologic al impactului amoniacului asupra 
nevertebratelor, cât şi al peştilor, s-a constatat că 5% din speciile acvatice ar prezenta 
o reducere de 20% a creşterii sau reproducerii lor la concentraţia de 0,041 mg/dm3 [7].

Deoarece calitatea apei este un factor foarte important asupra stării biotei acvatice 
şi în Republica Moldova, prezentul studiu include evaluarea conţinutului amoniacului 
neionizat (NH3), care este unul dintre poluanţii toxici în apele din fl. Nistru şi afluenţii 
lui de dreapta, reieşind din informaţia existentă a concentraţiei totale a compuşilor 
amoniului (NH3+NH4

+) [1-3, 16-20, 25, 26, 29, 30, 33, 34] în funcţie de pH (6,0-10,0)  
şi temperatura apei, selectând-o pe cea de 50C şi 150C.

Materiale şi metode
Pentru determinarea concentraţiei amoniacului (NH3) în apele de suprafaţă din 

Republica Moldova în funcţie de pH şi temperatură a fost utilizată metoda de calcul 
[21, 24, 32], fiind elaborat de Institutul de Ecologie şi Geografie şi standardul naţional 
SM 353:2020 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniac (NH3). Metodă de 
calcul” [22].  Metoda se aplică pentru concentraţia 0–4 mg/dm3 a compuşilor de amoniu 
(NH3+NH4

+). Eroarea metodei este de 4,56%; 5,46% şi 2,91% pentru temperaturile de 
50C, 150C şi respectiv de 250C, valoarea medie fiind de 4,32 % [22].

Evaluarea concentraţiei amoniacului (NH3) în apele de suprafaţă din Republica 
Moldova a fost realizată în baza informaţiei din publicaţiile ştiinţifice din diferiţi 
ani  (1980-2020), Anuarul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (valoarea maximă, 
anii 2015 şi 2016) [1-3, 16-20, 25, 26, 29, 30, 33, 34] şi proiectele de cercetări 
aplicative realizate de Laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate al Institutului 
de Ecologie şi Geografie: 06.411.020A. „Structura, funcţionalitatea, stabilitatea, 
dinamica şi bioproductivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica 
Moldova” (2004-2010);  1.817.08.05A. „Impactul factorilor naturali şi antropici asupra 
geo- şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării  
managementului  resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative” (2011-
2014) şi 15.817.02.21A „Crearea şi ţinerea Băncii de date a registrului sistemului 
informaţional automatizat al fondului ariilor naturale protejate de stat” (2015-2019), 
privind concentraţia compuşilor amoniului (NH3+NH4

+) şi valoarea pH-ului. Calculul 
s-a realizat în funcţie de pH-ul 7,0-10,0 şi temperatura apei, care variază pe anotimpuri, 
dar şi pe timpul de zi şi noapte, selectată fiind temperatura de 50C şi 150C.

Rezultate şi discuţii.
Reieşind din informaţia că apele râurilor mici din republică se caracterizează 

printr-un grad înalt de poluare cu ioni de amoniu [12], a fost calculat conţinutul 
amoniacului neionizat (NH3) în apele fl. Nistru şi afluenţilor lui de dreapta în baza 
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informaţiei existente a concentraţiei totale a compuşilor amoniului (NH3+NH4
+) şi pH-

ul apei din diferiţi ani (1980-2019) [1-3, 16-23, 28, 29, 32, 33, 36, 37].
Specific proprietăţilor amoniacului neionizat este că procentajul lui la temperaturile 

de la 00C până la 300C şi pH-ul 7,0-10,0 este în creştere de 2,2-10,8 ori, iar cu modificarea 
pH-ului la aceeaşi temperatură concentrația procentuală a  amoniacului neionizat în apă 
creşte de sute de ori. De ex., la temperatura de 100C procentul NH3 de la pH-ul 7,0 la 
pH-ul 10,0 creşte de 395 ori, iar la 00C fiind o creştere de 594 ori, deci şi conţinutul NH3 
(mg/dm3) va creşte în ape odată cu temperatura şi pH-ul [21].

Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane în Republica Moldova este 
cauzată în cele mai multe cazuri de: scurgerile apelor meteorice, diferite depozite, 
câmpuri agricole, şeptelul casnic, evacuările de ape uzate insuficient epurate sau 
neepurate provenite din sectorul casnic şi industrial, etc. În anuarul Inspectoratului de 
Protecţie a Mediului se specifică că din 133 staţii de epurare a apelor uzate în raioanele 
din bazinul fl. Nistru în a. 2018 cu epurare normativă funcţionau doar 6 unităţi (4,5%), 
cu epurare insuficientă – 94 unităţi (70,7%),  cu epurare parţială – 11 unităţi (8,2%) şi 
nu funcţionau 22 (16,6%) de sisteme de tratare [3].  

În Cadastrul Apelor este specificat că prin deversarea apelor uzate în apele de 
suprafaţă din bazinul fl. Nistru în a. 2012 s-a deversat 193,173 tone de amoniu, ceea 
ce constituie cca  66% din totalul pe republică (291,431 tone), distribuirea pe raioane 
fiind menţionată în tabelul 2 [18]. Cea mai mare cantitate de amoniu a fost deversată în 
municipiile Chişinău, Tighina, Bălţi şi în raioane fiind deversat amoniu în cantitate mare: 
Orhei – 14,78 tone, Călăraşi – 4,197 tone, etc. (tab. 2). În r-nul Soroca s-au deversat 0,46 
mln. m3 de ape uzate, dar nu este specificată prezenţa amoniului în apele deversate.

Tabelul 2. Cantitatea amoniului deversat în obiectele acvatice de suprafaţă 
din bazinul fl. Nistru, a. 2012

Unitatea
teritorial- administrativă NH4

+, tone Unitatea 
teritorial- administrativă NH4

+, tone

Total pe republică 291,431 r-nul Ialoveni 0,013
mun. Chişinău 21,058 r-nul Ocnița 0,469
inclusiv, or. Chişinău 3,607 r-nul Orhei 14,78
or. Vadul lui Vodă 0,274 r-nul Rezina 0,007
or. Cricova 17,177 r-nul Sîngerei 1,767
mun. Bălti 52,441 r-nul Soroca 0,000
mun. Tighina 60,231 r-nul Străşeni 0,034
r-nul Anenii Noi 3,140 r-nul Ştefan-Vodă 1,395
r-nul Călăraşi 4,197 r-nul Teleneşti 2,012
r-nul Căuşeni 2,813 UTDS Nistrului 1,330
r-nul Donduşeni 0,372 or. Slobozia 0,622
r-nul Drochia 2,273 or. Dnestrovsc 0,708
r-nul Floreşti 2,453 Total în bazinul fl. Nistru 193,173

Conţinutul amoniacului neionizat în apa din fl. Nistru. În marea majoritate a 
probelor de apă studiate din fl. Nistru concentraţia amoniului sumar (NH3+NH4

+) era 
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mică în diferiţi ani (1981-2019), astfel şi conţinutul amoniacului era mai mic de 0,025 
mg/dm3, spre exemplu în apele şi sursele bibliografice menţionate în tabelul 3, fiind 
mai mare pe unele porţiuni: s. Naslavcea – 0,051 mg/dm3, or. Soroca, aval – 0,045 mg/
dm3, aval revărsarea r. Bâc – 0,075 mg/dm3, s. Sucleia – 0,0376 mg/dm3, s. Olăneşti - 
0,0425 mg/dm3, s. Palanca - 0,029 mg/dm3. În capitolul 3.2 (Regimul hidrochimic în 
apele Nistrului inferior) din publicaţia Juravleova L. A. (1992) [34], este menţionat că 
conţinutul N-NH4

+ în apa Nistrului inferior în anii 1985-1988 a variat de la 0,369 mg/
dm3 la 0,752 mg/dm3, iar al amoniacului neionizat calculat – de la 0,0005 mg/dm3 la 
0,029 mg/dm3.

Tabelul 3. Concentraţia (NH3+NH4
+), sursele bibliografice, pH-ul şi conţinutul 

amoniacului neionizat (NH3) în apele din fl. Nistru calculat la temperatura de 50C şi 150C.

Secţiunea fl. 
Nistru 

Sursa 
bibliografică pH, un

(NH3 + 
NH4

+), mg/
dm3

NH3
mg/dm3

50C 150C
s. Naslavcea [1, 2] 8,8 0,10-0,36 0,0065-0,023 0,014-0,051

or. Otaci [1, 2, 19] 7,9-8,3 0,03-0,16 0,0004-0,0034 0,002-0,0079

or. Soroca,  
amonte [17] 7,2-8,2 0,23-0,46 0,0008-0,0079 0,0019-0,018

aval [17] 8,4 0,73 0,019 0,045
lacul Dubăsari,
or. Rezina baraj [1, 2, 19, 29] 8,1-8,7 0,10-0,51 0,0019-0,0052 0,0044-0,013

or. Vadul lui 
Vodă [1, 2, 29, 33] 8,0-8,6 0,15-0,56 0,0032-0,011 0,0074-0,025

s. Gura Bâcului, 
amonte revărsarea 
r. Bâc

[1, 19] 8,0-8,3 0,3-0,31 0,0034-0,0065 0,0078-0,0148

s. Gura Bâcului, 
aval revărsarea 
r. Bâc 

[16, 20] 7,6-7,8 7,35-24,7 0,032-0,170 0,075-0,400

aval revărsarea 
r. Bâc [20] 7,7 1,64 0,009 0,0210

or. Tighina [19, 29] 7,85-8,0 0,5-0,73 0,0039-0,0079 0,0091-0,0185

s. Sucleia [29] 8,2 0,95 0,0163 0,0376

s. Olăneşti [1, 19, 29] 7,95-8,2 0,4-0,67 0,0036-0,0082 0,009-0,019

s. Palanca [1, 2, 34] 7,1-8,6 0,26-0,752 0,0005-0,013 0,0012-0,029

Conţinutul amoniacului în apa afluenţilor de dreapta ai fl. Nistru. Conţinutul 
amoniului (NH4

+) în apele de suprafaţă din republică variază anual [11, 16]. Conform 
datelor prezentate de Inspectoratul Ecologic de Stat, de exemplu, concentraţia (a. 2001-
2014) în apa din lacul Ghidighici, baraj, a fost în descreştere şi a variat de la 4,4 mg/dm3 

la 0,11 mg/dm3, iar în r. Bâc aval de mun. Chişinău (s. Sângera) fiind în creştere – de la 
16,4 mg/dm3 (a. 2001) la 77,0 mg/dm3 (a. 2012) şi ulterior în descreştere până la 25,4 
mg/dm3 (a. 2014) [16].  
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În apa unor porţiuni ale afluenţilor de dreapta ai fl. Nistru concentraţia amoniului 
(NH3+NH4

+) era mică în diferiţi ani (1981-2019) şi conţinutul amoniacului fiind mai 
mic de 0,025 mg/dm3: r. Răut (amonte mun. Bălţi şi aval s. Vărvăreuca), r. Căinar (s. 
Gura Căinarului), r. Ciulucul Mare, Ciulucul Mic, r. Camenca (s. Gura Camencii), r. 
Cogâlnic (s. Cişmea), etc.

Este semnificativă informaţia privind concentraţia amoniului (NH3+NH4
+) în apa 

din r. Răut, aval de or. Orhei (a. 2016), care a fost de 0,07-0,56 mg/dm3 [2], amoniacul 
fiind calculat la 0,0057-0,013 mg/dm3, fapt ce se deosebeşte de informaţia Gladchi 
(2015-2018) [11], în care este menţionată concentraţia amoniului total, s. Ustia, de 
0,72-3,4 mg/dm3, amoniacul fiind calculat la temperatura de 50C de 0,029-0,35 mg/dm3 
şi la cea de 150C - de 0,065-0,528 mg/dm3 (tab. 4).

În apa din unele porţiuni ale râurilor Răut, Ciulucuri, Camenca, Cubolta, Bâc, 
Ichel şi Botna conţinutul amoniacului calculat pentru temperatura de 50C a fost de 
la 0,011 (r. Ichel, s. Ratuş)  la 1,14 mg/dm3 (r. Bâc, aval or. Călăraşi ), iar la cea de 
150C a fost de la 0,026 (r. Ichel, s. Ratuş) la 1,8 mg/dm3 (r. Bâc, aval mun. Chişinău, 
s. Sângera), 2,7 mg/dm3 - r. Bâc, s. Gura Bâcului, şi 3,28 mg/dm3 - r. Bâc, aval or. 
Călăraşi, fiind depăşită concentraţia de 0,025 mg/dm3 NH3 în majoritatea cazurilor la 
ambele temperaturi de 1,04-131,2 ori (tab. 4).

Tabelul 4. Conţinutul amoniacului (NH3) în apele din afluenţii de dreapta ai fl. Nistru

Râul Secţiunea recoltării Sursa 
bibl.

pH, 
un

(NH3+
NH4

+), 
mg/dm3

NH3
mg/dm3

50C 150C

r. Răut mun. Bălţi, amonte [17] 7,7-8,1 0,24-1,30 0,0013-
0,0057

0,0031-
0,013

or. Bălţi, aval [17, 18] 7,95-
8,4 4,7-17,3 0,081-

0,47
0,186-
1,06

or. Floreşti, aval [1, 2] 8,1 0,50 0,0068 0,016
s. Vărvăreuca, aval [1, 2] 7,9 0,57 0,0049 0,011
s. Ordăşei [17] 8,6 0,42 0,018 0,039

r. Răut or. Orhei, amonte [1, 2] 7,6 0,43 0,0019 0,0044
 s. Ustia, aval [2] 8,0 0,56 0,0059 0,015

[11] 8,8-9,8 0,72-3,4 0,029-
0,35

0,065-
0,528

r. Camenca s. Gvozdova [17] 8,4 7,6 0,200 0,460
r. Cubolta s. Cubolta [17] 8,4 3,2 0,086 0,196
r. Ciulucul Mic gura de vărsare [17] 8,25 0,72 0,014 0,032
r. Ciulucul Mare gura de vărsare [30] 9,0 3,1 0,300 0,640
r. Ciulucul 
Mijlociu gura de vărsare [30] 7,9-9,0 1,6-2,8 0,014-

0,280
0,060-
0,580

r. Bâc or. Călăraşi,  amonte [17] 8,2 0,76 0,013 0,030
or. Călăraşi,  aval [17] 8,1 83,0 1,14 3,280

or. Străşeni, aval [2, 20, 
30]

7,75-
8,3 2,9-25,6 0,018-

0,55
0,056-
1,260

mun. Chişinău 
amonte SEB

[2, 20, 
34] 7,8-8,5 1,94-9,5 0,017-

0,145
0,039-
0,481
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s. Sângera, s. 
Bulboaca [2, 17] 7,6 - 

8,3 14,8-89,0 0,065-
0,78

0,150-
1,80

s. Gura Bâcului [2, 20] 7,4 - 
8,25 11,5-36,3 0,025-

0,704 0,06-1,61

[30] 8,6 28,8 1,215 2,70
r. Ichel s. Ratuş [17] 8,1 0,82 0,011 0,026

s. Goieni [2, 30] 7,6 - 
8,4

6,7
10,7

0,020
0,290

0,048
0,65

r. Botna s. Ulmu – 
s. Chircăieşti [17] 8,0-8,7 0,59-1,26 0,014-

0,031
0,032-
0,068

În apa din diferiţi ani (1981-2019) pe multe porţiuni, îndeosebi ale afluenţilor 
de dreapta din bazinul fl. Nistru, concentraţia amoniului (NH3+NH4

+) era mare, iar 
în funcţie de pH şi temperatură şi conţinutul amoniacului neionizat calculat depăşea 
valoarea de 0,025 mg/dm3, specificată în cerinţele Directivei Consiliului (78/659/
CEE) privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea 
întreţinerii vieţii piscicole şi Hotărârea Guvernului nr. 802 din 9.10.2013 privind 
condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă [8, 13]. 

Din diverse izvoare istorice se cunoaşte că ihtiofauna de pe teritoriul actual al 
Republicii Moldova până la începutul sec. al XIX era puţin influenţată de factorii 
antropici [31]. Actualmente se observă, că ihtiofauna tuturor ecosistemelor acvatice 
naturale din Republica Moldova a suferit modificări cardinale, caracterul succesional 
al ihtiocenozelor fiind ca model sigur în elucidarea bunăstării ecosistemelor acvatice şi 
al factorilor de impact [4]. 

Unul dintre motivele dispariţiei peştilor în râurile mici din republică fiind şi 
prezenţa amoniacului. Astfel este important de inclus în documentele normative şi de 
monitorizat conţinutul amoniacului neionizat în apele bazinelor acvatice, îndeosebi 
destinate activităţii piscicole, pentru a respecta valoarea de 0,025 mg/dm3 NH3. Prin 
inventarierea de către Inspectoratul de Protecţie a Mediului a modului de folosinţă a  
bazinelor acvatice (a. 2018) s-a constatat că în activitatea piscicolă se utilizează 2307 
bazine acvatice în bazinul fl. Nistru [3].

Unele propuneri ce ţin de prevenirea poluării pentru folosirea raţională a resurselor 
acvatice sunt menționate de Inspectoratul de Protecţie a Mediului [3]. 

Concluzii
În apa din fl. Nistru concentraţia amoniului sumar (NH3+NH4

+) era mică în diferiţi 
ani (1981-2019), concomitent şi conţinutul amoniacului era mai mic de 0,025 mg/dm3, 
fiind mai mare pe unele porţiuni: s. Naslavcea – 0,051 mg/dm3, or. Soroca,  aval -  0,045 
mg/dm3, aval revărsarea r. Bâc – 0,075 mg/dm3, s. Sucleia – 0,0376 mg/dm3, s. Olăneşti 
-  0,0425 mg/dm3, s. Palanca - 0,029 mg/dm3. 

Conţinutul amoniacului neionizat calculat în apa Nistrului inferior (s. Palanca)  în 
anii 1985-1988 a variat de la 0,0005 mg/dm3 la 0,029 mg/dm3. 

În apa afluenţilor de dreapta ai fl. Nistru conţinutul amoniacului calculat pentru 
temperatura de 50C a constituit de la 0,011 (r. Ichel, s. Ratuş)  la 1,14 mg/dm3 (r. Bâc, 
aval or. Călăraşi ), iar la cea de 150C a fost de la 0,026 (r. Ichel, s. Ratuş)  la 1,8 mg/dm3 
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(r. Bâc, aval mun. Chişinău, s. Sângera), 2,7 mg/dm3 - r. Bâc, s. Gura Bâcului, şi 3,28 
mg/dm3 - r. Bâc, aval or. Călăraşi, fiind depăşită concentraţia de 0,025 mg/dm3 NH3 în 
majoritatea cazurilor la ambele temperaturi de 1,04-131,2 ori.

Deci este importantă monitorizarea conţinutului amoniacului neionizat în apele 
de suprafaţă din republică, fiind necesar de găsit un echilibru între pH şi concentraţia 
amoniacului, recomandat fiind pH-ul 7,0-7,5 la deversarea apelor uzate.
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