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Rezumat
A fost stabilită dinamica procesului de epurare a apelor reziduale la Stația de epurare 
biologică (SEB) SRL ,,Glorin-Inginering” Bălţi în perioada 2015-2019. Rezultatele 
demonstrează că în a. 2011-2018, a fost depășită norma după conținutul ionilor de amoniu, 
materii în suspensii și CBO5 (HG 950 din 25.11.13) până la 13.06.2018.  Investigațiile de 
laborator indică o poluare în secțiunea aval SEB, față de amonte după materii în suspensii, 
conținutul ionilor de amoniu și CBO5. Consumul biologic de oxigen în amonte de SEB 
constituie 5,71 mg/dm3, în aval 7,52 mg/dm3 ca rezultat al influenței stației. Cu toate că 
ecosistemul urban Bălți și cele studiate anterior, Telenești, Orhei și Chișinău dispun de 
SEB, din cauza gradului de epurare necorespunzător a apelor reziduale are loc o poluare 
majoră a apelor de suprafață. O sursă de poluare a mediului din ecosistemul urban Bălți o 
constituie și depozitul de nămol de la SEB SRL ,,Glorin-Inginering”. Analizele probelor 
de ape reziduale epurate la SEB Bălți în a. 2020 au demonstrat, că nu au loc depășiri a 
normelor atribuite acestei stații de epurare pentru nici un component.
Cuvinte cheie: ecosisteme urbane, ape reziduale, impact asupra mediului, depozit de 
nămol, sursă de poluare, efect de seră.
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Introducere
Autorii [5, 6, 8] au efectuat cercetări privind impactul antropic asupra apelor de 

suprafață, învelișului de sol și a diversității floristice din ecosistemul urban Chișinău. 
În lucrarea [6] a fost efectuată analiza conținutului compușilor de azot în probele de 
apă prelevate din obiectele acvatice din ecosistemul urban Orhei, care demonstrează, 
că cel mai înalt grad de poluare o are apa de la stația de epurare. Este stabilit, că gradul 
de poluare a apei r. Raut este mai înalt în aval de or. Orhei, ceea ce se explică prin 
deversarea apelor epurate de la SEB, care este amplasată pe deal, și a apei râușorului 
Ivanos care traversează orașul Orhei unde are loc poluarea lui esențială.

La efectuarea analizelor chimice a apelor de suprafață din ecosistemele urbane 
Telenești și suburbane Sărătenii Vechi și Țânțăreni au fost înregistrate depășiri ale 
conținutului de N-NH4

+ și N-NO2
- în probele prelevate din r. Ciulucul Mic și r. Răut 

în limitele ecosistemelor studiate din r-nul Telenești [7]. În această lucrare a fost 
demonstrat gradul de poluare a apei râului Răut cu amoniu și fosfați în amonte și aval 
de or. Orhei, cauzat de deversarea apelor epurate necalitativ. Este evidențiat, că una 
din sursele principale de poluare a apei r. Răut din cadrul ecosistemului urban Orhei o 
prezintă apele epurate necalitativ la SEB.

În legătură cu efectuarea cercetărilor privind evaluarea impactului antropic asupra 
mediului în ecosistemul urban Bălți, prezintă interes și studiul impactului SEB din 
ecosistemul dat.
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Scopul lucrării consta în evaluarea impactului stații de epurare biologică SRL 
,,Glorin-Inginering” Bălţi asupra mediului precum și asupra r. Răut.

Materiale și metode
Obiect de studiu a servit SEB Bălți. Această întreprindere funcţionează din 1976 

şi pentru menţinerea regimului tehnologic de epurare au fost efectuate unele modificări. 
Volumul insuficient de ape, contra capacităţii de proiect, a impus implementarea 
modificărilor în procesul tehnologic. Din cele 3 secții ale bazinului de aerare, una 
funcţionează intensiv, a doua e în rezervă iar secția a treia nu funcționează. Sistemul 
de monitorizare a calităţii apelor evacuate şi influenţa deversărilor asupra receptorului 
se derulează în limita posibilităţilor tehnice de care dispune Centrul de Investigații 
Ecologice (CIE) al Agenției Ecologice Bălţi. 

Pentru evaluarea impactului asupra mediului a SEB Bălți au fost efectuate calcule 
pentru stabilirea volumului de nămol depozitat în paturile de uscat, emisiile care sunt 
generate de nămolul depozitat și cantitatea de metan care se conține în emisiile de 
biogaz generat de nămolul cercetat.

Pentru evaluarea procesului de epurarea a apelor reziduale (AR) la SEB și a 
impactului acesteia asupra mediului au fost prelevate probe de apă reziduală, până 
la intrare și după epurare (la ieșire). Probele de AR au fost prelevate în următoarele 
stațiuni: la intrare - stațiile nr. 76-78. La ieșire: ape epurate în stațiile nr. 79-82.

Analiza probelor de ape reziduale prelevate au fost efectuate în laboratorul de 
referință a Agenției de Mediu din Republica Moldova.

Indicatorii fizico-chimici au fost determinați prin metoda ionometrică, a regimului 
de oxigen – titrimetrică, elementele biogene – spectrometrică de absorbție moleculară, 
metalele grele – spectrometrică de absorbție atomică.

Rezultate și discuții
Volumul apelor reziduale epurate la SEB Bălți variază de la un an la altul (fig. 1). 

În perioada de cercetare (2005-2019) valorile au fost cuprinse între 7096,8 și 9789,7 
mii m3. Volumul maxim al apelor epurate a fost înregistrat în anul 2005, iar minim în 
2011. Analizând figura 1, observăm că volumul de AR la SEB în perioada analizată nu 
variază mult de la an la an. 

Menționăm că gradul de poluare a apelor uzate de la staţia de epurare SRL ,,Glorin-
Inginering” la deversarea acestora în receptor, pentru perioada a. 2011-2018, conform 
informațiilor oferite de către Inspectoratul Ecologic de Stat [1] (fig. 2), a fost depășită 
după conținutul ionilor de amoniu și CBO5 (HG 950 din 25.11.13). 

În anul 2018 pe sectorul mun. Bălţi, evaluarea calităţii apelor r. Răut a fost 
monitorizată de către CIE al Agenției Ecologice Bălţi [1]. Rezultatul investigațiilor de 
laborator indică o poluare mai sporită în secțiunea aval de SEB comparativ cu amonte 
după materii în suspensii (MS), conținutul ionilor de amoniu și CBO5. Conținutul 
consumului biologic de oxigen în amonte de SEB constituie 5,71 mg/dm3, în aval 7,52 
mg/dm3 ca rezultat al influenței stației. Începând cu 14.06.2018, conform avizului de 
acordare a normativelor deversărilor limitat admisibile de poluanți cu AR evacuate în 
apele de suprafață, se încadrează în DLA.

Centrul de Investigații Ecologice (CIE) al Agenției Ecologice Bălţi, pe segmentul 
r. Răut (sectorul superior) prelevează probe din 6 stațiuni, unde există potențiale surse 
de poluare (fig. 3). Investigațiile denotă concentrația MS, CBO5 și NH4 mai mică 
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Fig. 1. Dinamica volumului de ape reziduale tratate la SEB Bălți.

Fig. 2. Variaţia concentraţiilor medii a Materii în suspensii, CBO5, NH4
+ la evacuare de la 

staţia de epurare SRL ,,Glorin-Inginering” (2011-2018)[1] 

Fig. 3. Variaţia concentraţiilor medii a Materii în suspensii, CBO5, NH4
+ la evacuare de la 

staţia de epurare SRL ,,Glorin-Inginering” 2018 [1]
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amonte de SEB în comparație cu valorile acestor poluanți în aval. Această dependență 
este demonstrată și pentru SEB Florești.

Pe parcursul anului 2018 au fost prelevate 24 probe de la SEB „Glorin Inginering” 
(la recepţie şi evacuare) şi 4 probe de apă din receptor, amonte şi aval de deversare. 
Rezultatele obţinute demonstrează că eficacitatea de reţinere a suspensiilor este de 87,30 
%, a consumului chimic de oxigen 82,49 %, consumul biologic 84,70 %, şi a ionilor de 
amoniu 84,65 %. Așadar, în baza cercetărilor realizate și prezentate de CIE al Agenției 
Ecologice Bălţi [1], se poate concluziona, că SRL ,,Glorin-Inginering” în perioada a. 
2011-2018 a dus la poluarea apei r, Răut cu MS, CBO5, NH4

+ în urma deversării apelor 
epurate în r. Răut.

Pentru corelarea influenţei deversărilor asupra emisarului, se compară concentraţiile 
de poluanţi din secţiunea aval de deversare cu cele amonte. În baza investigaţiilor de 
laborator [1] constatăm, că volumele de ape uzate deversate produc o concentrare sporită, 
în receptor, a substanţelor organice (CCO şi CBO5) și a conţinutului ionilor de amoniu.

Deoarece SRL ,,Glorin-Inginering” Bălţi reprezintă un obiect strategic unde este 
supus epurării întregul volum de ape reziduale, prezintă interes care este impactul SEB 
asupra mediului în ecosistemul urban.

Pentru evaluarea impactului SEB Bălți asupra r. Răut au fost studiate datele privind 
dinamica procesului de epurare a AR la SRL ,,Glorin-Inginering” pentru perioada 
2015-2019 (tab. 1).

Tabelul 1. Componența apelor uzate neepurate și tratate la Stația de epurare din mun. 
Bălți (Informație prezentată de către SRL ,,Glorin-Inginering”)
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Norma SEB Bălți 25 1000 11,25 200 12,48 7,28 n/n 1,73 400 0,5 5 10

20
19

* 292 869 283 104 32,3 10,5 197 2,09 1,78 40,4
** 8974,8 15,63 812 12,5 100 8,32 0,44 4,49 1,48 218 0,08 0,37 0,72

20
18

* 318 836 270 88 35,8 11,3 201 1,91 1.38 29.7
** 8316,3 13,22 738 12,9 87 5,28 0,37 4,45 1,61 213 0,05 0,28 0,53

20
17

* 391 851 347 98 38,2 12,4 215 1,8 2,89 78,9
** 8926,2 14,16 769 12,9 97 5,43 0,36 5,07 1,61 215 0,05 0,44 0,58

20
16

* 322 934 278 109 33,3 10,97 250 1,84 2,34 23,1
** 7653,4 15,14 850 12,9 104 5,66 0,37 4,44 1.73 255 0,05 0,39 0,53

20
15

* 359 1051 2957 117 31,1 10,94 295 1,74 2,58 20,9
** 7666,4 14,27 978 13,4 121 5,39 0,39 5,28 1,72 310 0,05 0,34 0,57
HG 950 din 25-11-2013; * Caracteristica apei reziduale neepurate; ** Caracteristica apei 

reziduale epurate.
Volumul apelor uzate în perioada 2015-2019 s-a mărit de la 7666360m3 în a. 2015 

cu 1308423 m3 în a. 2019 (tab. 1, fig. 1) . Gradul de epurare a AR după CBO5 în 2015 
depășea norma stabilită de 11,25 mg/l, cu 20%, iar în a. 2019 depășirea a constituit 11%. 
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Conținutul azotului amoniacal, nitriți, nitrați, fosfor, produse petroliere și grăsimi nu 
depășesc normele stabilite pentru SEB din ecosistemul urban Bălți. Gradul de înlăturare 
a ionilor de clor la această SEB practic nu are loc, ceea ce confirmă rezultatele obținute 
în lucrarea [2].

Pentru stabilirea gradului de poluare a AR care ajung la SEB Bălți și gradul de 
epurare a acestora, care ulterior sunt deversate în r. Răut, în a. 2020 au fost prelevate 
probe de apă și analizate în laboratorul de referință al Agenției de Mediu (tab. 2). 

Datele din tabel demonstrează că, după epurare, nu au loc depășiri a valorii pH. 
Indicatorii regimului de oxigen CBO5 (norma 12,48) nu depășesc normele atribuite 
SEB Bălți, care constituie -11,25. Conținutul elementelor biogene: N-NH4

+ (12,48), 
N-NO2

- (7,28) și P2O5 (1,73 mg/dm3), deasemenea nu sunt depășite.
După indicatorii regimului de oxigen și elemente biogene, apele după epurare la 

SRL „Glorin-Inginering” se încadrează în clasa a III-a de calitate a apelor de suprafață. 
Analiza conținutului de metale grele în AR epurate indică la faptul, că nu sunt depășite.

Tabelul 2 . Caracteristica indicatorilor probelor de ape prelevate la SEB 
SRL „Glorin-Inginering” Bălţi (18.09.2020)

Nr. 
d/o

Parametru 
investigat

Unități 
de 

măsură

Intrare la SEB Ieșire de la SEB
76 77 78 79 80 81 82

Valori determinate
I. Indicatori fizico-chimici

1 pH Unit. pH 7,08 7,11 7,06 7,25 7,62 7,60 7,56
II. Indicatorii regimului de oxigen

2
Consumul chi-
mic de oxigen 

(CCOCr)
mgO/dm3 277,2 342,7 292,3 36,8 49,9 29,0 33,8

3
Consumul bio-
chimic de oxi-

gen (CBO5)
mgO/dm3 68,6 104,2 61,4 4,76 4,42 4,74 5,12

III. Elemente biogene
4 Amoniu mgN/dm3 5,638 5,505 5,719 6,263 6,735 4,178 5,025
5 Nitriți mgN/dm3 0,04 0,027 0,028 0,207 0,113 0,068
6 Nitrați mgN/dm3 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343 ˂0,343
7 Fosfați mgP/dm3 2,428 2,952 2,519 0,467 0,438 0,464 0,454
8 Fosfor total mgP/dm3 2,428 2,952 2,519 0,467 0,438 0,464 0,454

IV. Metale grele
9 Cu µg/dm3 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 4,192
10 Zn µg/dm3 11,01 3,629 7,757 4,092 5,847 7,88 7,69
11 Ni µg/dm3 1,459 1,291 ˂3,0 1,343 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0
12 Pb µg/dm3 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0
13 Cr µg/dm3 2,085 2,093 1,993 2,775 2,843 2,53 2,792

În componența IM Regia „Apă-Canal” Bălţi se găsește și SEB s. Sadovoe. Staţia 
de epurare s. Sadovoe cu capacitatea de 400 m3/diurnă este învechită și deteriorată. 
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AR sunt supuse epurării mecanice și se acumulează în două acumulatoare cu Vtot = 
4000 m3 fără deversare în obiective acvatice, ulterior sunt transportate la staţia de 
epurare orăşenească. În anul 2016, conform datelor IM Regia „Apă-Canal” Bălţi au 
fost transportate 255 m3 de ape reziduale.

Staţia de epurare a SRL „Glorin-Inginering” după proiect are capacitatea de 
epurare a 60 mii m3/diurnă. Media zilnică a apelor epurate în anul 2018 a constituit 
22,78 mii m3/ 24 ore.

Impactul SRL „Glorin-Inginering” asupra mediului este cauzat și de nămolul care 
se formează la SEB în rezultatul depozitării acestuia pe teritoriul stației. Platforma 
de nămol de la SEB constă din 32 unităţi cu suprafaţa de 20 ha, Vtotal al nămolului 
depozitat constituie 450 mii m3. Din 32 unităţi, la 25 umplerea este de 30%, în 7 unități 
sedimentele lipsesc. Staţia de pompare de drenaj – pompează apele limpezite de la 
acumulatoarele de nămol la camera de recepţie a staţiei de epurare cu ajutorul pompelor 
de tipul CD-250. Starea tehnică de funcționare este satisfăcătoare.

Pentru evaluarea impactului SEB asupra aerului atmosferic au fost efectuate 
calculele privind emisiile care au loc de la nămolul depozitat în paturile de uscare. 
În acest scop a fost calculat volumul nămolului stocat. Volumul ce este depus în 
toate paturile constituie 105468,75 m3 nămol. Cantitatea de nămol care va genera 
biogaz constituie 70312,5 m3. Volumul de biogaz generat de acest nămol va constitui: 
70312,5×15 = 1054687,5 m3. Volumul de CH4 care se conține în volumul de biogaz 
eliminat constituie: 1054687,5 × 0,65 = 685546,875 m3 metan. Masa reală a metanului 
degajat va constitui: mr CH4 =M CH4 × 44,64 × 685546,875×10 -6 = 489,645 t CH4 [7, 8].

Nămolul depozitat pe această platformă servește ca sursă de poluare, cu 489,645 
t CH4 cu contribuții asupra efectului de seră. De menționat, că coeficientul de cauzare 
a efectului de seră a metanului este de 21 ori mai mare decât a dioxidului de carbon. 

Rezultatelor obținute în prezenta lucrare și cele precedente [1, 5, 6] privind dinamica 
gradului de poluare a apelor de suprafață de către ecosistemele urbane, demonstrează 
că necătând la prezența sistemelor de purificare a AR în toate ecosistemele urbane 
studiate Chișinău, Orhei, Telenești și Bălți, servesc ca o sursă esențială de poluare a 
apelor de suprafață.

Concluzii
1. A fost stabilită dinamica procesului de epurare a apelor reziduale la SEB 

Bălţi în perioada 2015-2019. Investigațiile de laborator indică o poluare mai mare în 
secțiunea aval SEB, față de amonte după materii în suspensii, conținutul ionilor de 
amoniu și CBO5.

2. Stația de Epurare biologică Bălți, ca și cele studiate anterior, Telenești, Orhei 
și Chișinău, din cauza gradului de epurare necorespunzătoare a apelor, servesc ca sursă 
esențială de poluare a apelor de suprafață.

3. O altă sursă de poluare cauzată de SEB este cea a solului și îndeosebi a aerului 
atmosferic de nămolurile care se generează în procesul de epurare a apelor reziduale, 
și se depozitează pe terenurile aferente SEB pentru uscare. Impactul nămolurilor 
depozitate este cauzat de emisiile de metan, amoniac, dioxid de carbon, etilmercaptan, 
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metilmercaptan și alți poluanți care se formează în procesul anaerob de fermentare, 
care are loc în nămolul depozitat.

Prezentul articol a fost elaborat în cadrul realizării proiectului 20.80009.7007.11: 
„Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării 
durabile”.
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