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sandu Maria, tărîţă anatol, lozan raisa, Moşanu elena, ţurcan sergiu, 
goreacioc tatiana

Institutul de Ecologie şi Geografie

rezumat
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu, evaluat pentru apa r. Prut, variază de la 
48,5% la 99%. Spre deosebire de apa r. Prut Initrif al apei afluenţilor lui variază de la 
lipsa nitrificării (2,5%, r. Lăpuşna, s. Voinescu) la 100% (r. Brătuleanca, la Izvor). 
Studiul corelării Initrif din apa r. Prut cu diferiţi parametri de calitate a apei demonstrează 
o influenţă minoră asupra procesului a valorii CA, IPAcc, CBO5 şi CCO-Cr. În apa 
afluenţilor se constată lipsa influenţei asupra nitrificării a CBO5, fiind mică a IPAcc şi a 
CA şi medie a conţinutului în ape a substanţelor chimic degradabile. 
Cuvinte cheie: Indice de nitrificare, r. Prut, afluenţii, parametrii chimici şi biochimici.
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introducere
Calitatea apei din râuri variază în dependenţă de factorii naturali şi impactul antropic. 

Un singur factor poate modifica major calitatea apei. În baza valorii parametrilor fizico-
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chimici şi microbiologici apele de suprafaţă din Republica Moldova se clasifică în 5 
clase de calitate [11]. Râurile mari curg prin regiuni variate din punct de vedere geologic 
şi social, rezultând un amestec al diverselor ape din râurile mici, care traversează 
localităţi rurale şi urbane şi sunt adesea poluate. 

Sursele principale de poluare a apelor din Republica Moldova sunt cele punctiforme 
şi difuze. 

Apele uzate (menajere, orăşeneşti, industriale, pluviale şi de drenaj) şi gunoiştile 
neautorizate reprezintă sursele de poluare punctiformă. În a. 2018 în raioanele din 
bazinul r. Prut existau 87 complexe de evacuare şi epurare a apelor uzate, dintre care nici 
unul nu funcţiona cu epurare normativă, insuficient funcţionau 69 complexe (79%), cu 
epurare parţială erau 6 complexe (cca 7%) şi 12 unităţi (14%) nu funcţionau. Gunoişti 
exploatate în bazinul r. Prut erau 460 şi gunoişti stihiinice au fost depistate 1130 [2]. 
Volumul apelor reziduale formate şi evacuate la întreprinderile Asociaţiei „Moldova 
Apă-Canal” localizate în bazinul r. Prut în a. 2013 [16] a fost în total de 3 2652 mii 
m3 (Ocniţa -56,8; Briceni - 106; Edineţ - 367; Glodeni - 80,5; Făleşti – 148; Ungheni 
– 881; Nisporeni – 128; Leova – 74; Cantemir – 62; Cahul – 749 mii m3), iar în 2017 
[18] – în total 4,3 mln. m3 (1,7 mln m3 convenţional pure, 1,4 mln m3 ape poluate şi 1,2 
mln m3 epurate suficient), fiind confirmată existenţa poluării apei afluenţilor şi a r. Prut 
din motivul funcţionării neeficiente a sistemelor de tratare a apelor uzate. 

Sursele de poluare difuză sunt câmpurile agricole şi crescătoriile de animale, 
apreciate după suprafaţa agricolă şi şeptelul de animale [2, 16].

Amoniacul este şi gaz cu efect de seră ce pătrunde în atmosferă de la instalaţiile 
frigorifice, explozivi, lacuri, vopsele, îngrăşăminte, iar 95 % de emisii sunt produse în 
agricultură [8], care ulterior ajunge în apele naturale. 

Reieşind din existenţa surselor de poluare au fost evidenţiate în Republica Moldova 
zonele sensibile la nutrienţi, inclusiv zonele desemnate ca fiind vulnerabile în baza 
Directivei 91/676/EEC şi zonele desemnate ca fiind sensibile în baza Directivei 91/271/
EEC în bazinul r. Prut, acestea fiind aşezările umane fără instalaţii de tratare a apelor 
uzate (or. Briceni, s. Costeşti, s. Brătuşeni, or. Ocniţa) şi cele cu o descărcare inadecvată 
a apelor uzate şi care nu dispun de sisteme pentru tratarea apelor uzate (oraşele Lipcani, 
Edineţ, Făleşti, Ungheni, Cantemir, Leova) [16].

Scopul prezentului studiu prevede evaluarea indicelui de nitrificare din apa r. Prut 
şi afluenţii lui de stânga, care este procesul de minimizare a concentraţiei ionilor de 
amoniu/amoniacului din apă. 

Un argument al cercetărilor este prezenţa în bazinul r. Prut a zonelor desemnate 
pentru captarea apei potabile din surse de suprafaţă, gestionate de companiile municipale 
de utilizare a apei, inclusiv: Apă-Canal Edineţ – 1 662 200 m3 , Fabrica de zahăr Glodeni 
(Magt-Vest SRL, IM) – 310 500 m3 , Apă-Canal Ungheni – 2 304 500 m3 , Apă-Canal 
Leova – 22 100 m3 , Apă-Canal Cantemir – 13 000 m3 , şi Apă-Canal Cahul – 1 898 
300 m3 (datele anului 2010) [16]. Un alt argument al studiului este şi existenţa în bazin 
a zonelor protejate [13]. 

Materiale şi metode
indicele de nitrificare (i•	 nitrif) a apelor de suprafaţă. Pentru evaluarea 

procesului de nitrificare din apele de suprafaţă a fost elaborat un Indice de nitrificare 
(Initrif) [26], care caracterizează intensitatea nitrificării ionilor de amoniu/amoniacului, ce 
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are loc în condiţii naturale în prezenţa biotei şi al nivelului de poluare existent. Formula 
de calcul al Indicelui de Nitrificare (Initrif) a apelor de suprafaţă include concentraţia 
azotului amoniacal, azotit şi azotat din apa naturală: 

Initrif = (N-NO3 · 100) : (N-NO3
- + N-NO2

-+ N-NH4
+ ),

unde:
N-NO3

- – concentraţia azotului azotat, mg/L; 
N-NO2

- – concentraţia azotului azotit, mg/L;
N-NH4

+ – concentraţia azotului amoniacal, mg/L.
Indicele de Nitrificare a apelor de suprafaţă din r. Prut şi afluenţii lui de stânga a 

fost calculat folosind informaţia referitor la componenţa apei obţinută din cercetările 
efectuate în anii 1995-2015 [10, 14, 17, 23, 25].

•	 indicele de Poluare a apei (IPAcc) a fost calculat conform metodologiei cu 
folosirea celor 5 clase de calitate a apei de suprafaţă [11, 19]. 

•	 Capacitatea de autoepurare s-a determinat folosind raportul CBO5/CCO- 
Cr [24].

studiul corelaţional •	 al Initrif a apelor de suprafaţă în studiu pentru a evidenţia 
influenţa diferitor parametri ai apelor asupra valorii lui, în funcţie de concentraţiile 
acestora, a fost realizat cu implicarea a două variabile numerice [6]. Pragul minim 
acceptat pentru o relaţie semnificativă statistic este considerat de 0,05. 

rezultate şi discuţii
Procesul de nitrificare este semnificativ pentru calitatea apei ecosistemelor fluviale 

(în principal a celor poluate) şi a organismelor, care sunt prezente în ape, deoarece este 
parte integrantă a mecanismului biologic al autoepurării râului şi al ciclului azotului. 
Nitrificarea este utilă şi în timpul reacţiilor de descompunere aerobe şi anaerobe, când 
azotul din substanţele organice este transformat în ioni de amoniu/amoniac, apoi nitriţi 
toxici pentru biota acvatică. Exemplu poate servi concentraţia foarte mică a lor în 
apele pentru a se întreţine viaţa piscicolă (ape salmonicole: ≤ 0,005 mg/L NH3; ≤ 0,04 
mg/L NH4

+; ≤ 0,01 mg/L NO2
-; ape ciprinoide: ≤ 0,005 mg/L NH3; ≤ 0,2 mg/l NH4

+;  
≤ 0,03 mg/L NO2

-) [7] şi limitat (0,5 mg/L NH4
+ şi NO2

-;) pentru apa utilizată în scop  
potabil [12]. 

În rezultatul nitrificării se reduce concentraţia ionilor de amoniu/amoniacului, dar 
se consumă mult oxigen. Pentru oxidarea de 1 mg/L NH4

+ la nitrat, este nevoie cca 
3,6 mg/L oxigen. O alimentare insuficientă de oxigen poate duce la acumularea doar 
a nitriţilor, creându-se situaţii excepţionale [9]. Nitrificarea biologică este folosită în 
prezent şi la eliminarea amoniului din apa destinată consumului potabil. Principalii 
factori care afectează nitrificarea sunt pH-ul, oxigenul dizolvat şi temperatura [1, 20, 
21]. A fost evidenţiat şi rolul sedimentelor subacvatice în procesul de nitrificare, fiind 
menţionat că în râurile mici şi pâraiele nitrificarea poate fi mult mai rapidă decât în 
râurile mari [5].

În dinamica multianuală a ionilor de amoniu în apa r. Prut nu s-au înregistrat 
concentraţii mari [3, 4], dar totuşi se observă o creştere pe parcursul anilor 2009-2015, 
valorile medii variind de la 0,03 mgN/L (2009), la 0,3 mgN/L (2013) şi până la 2,5 
mgN/L (2015).

Nivelul de poluare a apei este influenţat şi de debitul r. Prut, media anuală a căreia 
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la s. Şirăuţi este de 77,7 m3/s, la Centrala hidroenergetică Costeşti - 83,0 m3/s; or. 
Ungheni – 86,7 m3/s; or. Leova – 90,8 şi la gura de vărsare în fl. Dunărea 93,7 m3/s care 
este în creştere datorită revărsării râurilor mici, dar şi deversării apelor uzate. Este în 
descreştere, însă, debitul specific (de la 8,42 l/s/km2 la 3,4 l/s/km2) şi scurgerea (de la 
266 mm la 107 mm) (tab. 1) [16]. 

tabelul 1. Caracteristicile cantitative ale resurselor de apă r. Prut.

Caracteristicile can-
titative

resursele de apă ale r. Prut la staţiile hidrologice 
şirăuţi Costeşti ungheni leova gura de vărsare

debit, m3/s 77,7 83,0 86,7 90,8 93,7
debit, l/s/km2 8,42 7,03 5,71 3,88 3,40
scurgere, mm 266 222 180 122 107

Debitul mediu multianual al afluenţilor de stânga ai r. Prut variază de la 1,21 m3/s 
(Gîrla Mare) la 2,64 m3/s (Camenca). Cel mai mare volum de apă este caracteristic 
pentru r. Camenca, care depăşeşte 83,4 mil. m3, iar cel mai mic – 10 mil. m3 fiind 
pentru Gîrla Mare. Resursele de apă ale r. Prut nu sunt distribuite uniform pe parcursul 
anului. Lunile cu cele mai mari valori ale debitului sunt aprilie, mai, iunie şi iulie.  
Cele mai mari valori ale debitului mediu se înregistrează în luna iunie şi constituie  
124-127 m3/s, iar debitul minim, cu valori mai mici de 60 m3/s, se înregistrează în lunile 
de iarnă [16].

Sursele antropogene ale ionilor de amoniu sunt fermele animaliere, apele reziduale 
menajere, scurgerea de suprafaţă de pe terenurile agricole şi apele reziduale industriale 
[15, 22]. De aceia prezenţa ionilor de amoniu în cantităţi sporite în apele naturale 
reprezintă un indicator al unei poluări recente a apei. 

În a. 2018 în raioanele din bazinul r. Prut existau 87 complexe de evacuare şi epurare 
a apelor uzate, dintre care nici unul nu funcţiona cu epurare normativă, insuficient 
funcţionau 69 complexe (79%), cu epurare parţială erau 6 complexe (cca 7%) şi 12 
unităţi (14%) nu funcţionau [2]. Volumul maxim de ape uzate epurate insuficient se 
atestă în raioanele Briceni (1,2 mln. m3), Ungheni (870 mii m3), Basarabeasca (260 mii 
m3), Hînceşti (200 mii m3) şi UTA Găgăuzia (380 mii m3). Fără epurare sînt evacuate 
2% (160 mii m3) din volumul total al apelor deversate, iar în bazinul r. Cogîlnic peste 
20% din apele uzate evacuate sînt fără epurare [16]. În bazinul râului Prut are loc 
poluarea şi prin depozitarea neregulamentară a deşeurilor. În a. 2018 existau în total în 
ţară 1139 gunoişti exploatate, iar în raioanele din bazinul r. Prut – 460 (40%). Gunoişti 
stihinice au fost depistate total în ţară 2753, iar în raioanele din bazinul r. Prut – 1130 
(41%) [2]. 

Această situaţie influenţează semnificativ starea ecologică a râurilor mici din bazinul 
r. Prut, care se află sub o presiune antropică constantă, apa cărora conţine compuşi ai 
azotului (azotaţi, azotiţi, amoniu/amoniac, substanţele organice).

Valoarea indicelui de nitrificare în apa r. Prut, evaluată conform informaţiei pe 
diferite anotimpuri (a.a. 2009-2011) [23], a fost, în marea majoritate mai mare vara, în 
probele recoltate lângă s. Sculeni şi Leuşeni (85,6-99%), fiind mai mică în apa la or. 
Cahul, s. Câşliţa-Prut şi s. Giurgiuleşti (68,5-82%), în unele cazuri ajungând la 48,5% 
(s. Giurgiuleşti), motivul fiind deversarea apelor uzate netratate. 
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Folosind informaţia din diferiţi ani (a. 2000-2015) privitor la componenţa apei r. 
Prut (diferite secţiuni) a fost calculat Initrif a ionilor NH4

+, care variază de la 59 la 99%, 
iar capacitatea de autoepurare (CBO5/CCO-Cr) a fost de la practic lipsă (0,084 - s. 
Giulgiuleşti, a. 2005) la mare (0,5 - s. Costeşti-Stânca, a. 2002), în marea majoritate - 
mică/foarte mică (0,11-0,18). Indicele de poluare a apei (IPAcc,%) calculat cu folosirea 
celor 5 clase de calitate a apei de suprafaţă [19] denotă o stare bună a apei r. Prut, cu 
excepţia apei recoltate în s. Valea Mare în a. 2005, 2015 (64-69%, poluare medie) şi or. 
Cahul în a. 2015 (68%) (tab. 2). 

tabelul 2. Valoarea initrif şi a parametrilor de calitate a apei r. Prut.

râul Prut anul
n-nH4

+ n-no2
- n-no3

- Initrif. 
iPacc cBo5 CCO-Cr

ca
mgn /l % % mgO/l

s. Costeşti-
stânca

2000 0,318 0,011 0,89 73 90 1,2 4,1 0,29
2002 0,016 0,003 0,93 98 87 0,6 1,6 0,50
2003 0 0,012 0,77 99 88 1,2 4,7 0,25
2004 0,015 0,009 0,54 89 89 1,1 6,1 0,18
2005 0,031 0,002 0,75 83 96 0,95 2,1 0,45
2015 0,155 0,006 0,45 74 85 2,9 24,4 0,12

s. Valea 
Mare

2000 0,956 0,006 1,54 61,5 70 6,9 26,8 0,23
2002 0,850 0,036 1,42 62 64 3,4 28,3 0,12
2003 0,630 0,027 0,97 59 63 4,3 21,3 0,20
2004 0,560 0,042 1,06 64 89 4,3 19,3 0,22
2005 0,365 0,024 1,42 78 69 5,3 22,8 0,23
2015 0,490 0,039 2,44 82 64 3,8 33,7 0,11

or. Cahul

2000 0,645 0,003 1,47 69 77 4,7 16,8 0,28
2002 0,093 0,003 0,84 90 86 2,7 10,1 0,27
2003 0,248 0,009 0,93 78 77 3,1 15,1 0,21
2004 0,186 0,003 0,84 82 80 3,8 17,1 0,22
2005 0,147 0,009 0,70 82 84 3,3 18,4 0,18
2015 0,303 0,024 1,24 79 68 3,9 31,2 0,13

s. 
giurgiuleşti

2000 0,466 0,024 1,41 74 76 3,1 12,8 0,24
2002 0,124 0,003 0,79 86 81 1,9 18,2 0,10
2003 0,047 0,003 0,72 93 85 1,9 11,4 0,16
2004 0,093 0,009 0,84 89 82 2,1 14,6 0,14
2005 0,170 0,009 0,63 78 89 1,4 16,7 0,08
2015 0,303 0,015 1,44 82 73 4,2 25,2 0,17

sursele bibliografice din care a fost folosită informaţia pentru calculul Ca, iPacc,% şi initrif.,%: a. 2000 
[25], a.a. 2002-2005, 2015 [14]

Spre deosebire de apa r. Prut este înalt nivelul poluării apei afluenţilor lui de stânga, 
clasificându-se ca „poluată” - „intens poluată”. Din informaţia evaluată se constată 
că concentraţia compuşilor azotului (N-NH4

+, N-NO2
-, N-NO3

-) din afluenţii r. Prut 
atingea valori până la 8 mg/L N-NH4

+ (r. Lăpuşna, s. Voinescu), 0,246 mg/L N-NO2
- 
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şi 8,43 mg/L N-NO3
- (r. Nârnova, s. Leuşeni), etc.[14]. Indicele de Nitrificare a apei, 

calculat în baza informaţiei existente [10, 14], variază de la practic lipsă (2,5%, r. 
Lăpuşna, s. Voinescu) la 100% (r. Brătuleanca, la Izvor). Capacitatea de autoepurare 
are valoare mare în apa din r. Ciuhur, or. Cupcini (0,6) şi r. Delia, or. Ungheni (0,7), în 
rest apele din afluenţii de stânga ai r. Prut au CA de la practic lipsă (0,013- r. Lăpuşna, 
s. Cărpineni; 0,06 - r. Ciuhur, s. Varatic) la medie (r. Vilia, s Cotiugeni; r. Nârnova), în 
alte râuri - mică şi foarte mică. Indicele de poluare a apei (IPAcc,%) caracterizează apa, 
în marea majoritate, ca fiind de la intens poluată la poluare medie (tab. 3).

tabelul 3. Valoarea initrif şi a parametrilor de calitate a apei afluenţilor r. Prut.

râul, locul 
recoltării probei

n-nH4
+ n-no2

- n-no3
- Initrif ca

cBo5 CCO-Cr Ipacc 

mg/l n % mgO/l %
r. Vilia
s. Cotiujeni 0,023 0,018 0,450 92,5 0,32 3,40 10,6 78
s. teţcani 0,015 0,027 1,870 98,5 0,19 3,60 19,2 77
r. lopatnic
s. grimincăuţi 0,240 0,004 0,248 50 0,12 3,60 30,6 67
s. lopatnic 0,085 0,094 2,640 93 0,25 5,50 21,9 81
r. draghişte
s. Bulboaca 0,039 0,006 0,270 86 0,25 5,20 20,8 51
s. Burlăneşti 0,400 0,088 3,320 87 0,13 2,40 17,8 72
r. racovăţ
s. Clocuşna 0,440 0,017 1,240 73 0,13 2,80 20,4 83
s. gordineşti 0,740 0,073 0,770 49 0,14 4,10 28,4 71
r. Bogda
s. teţcani 0,140 0,033 0,770 82 0,12 3,10 26,4 77
r. Ciuhur
or. Ocniţa 0,039 0,059 0,790 89 0,12 4,30 37,0 71
or. Cupcini 0,047 0 1,720 97 0,6 17,6 29,4 77
s. Varatic 0,630 0,018 0,210 24 0,53 14,3 26,8 70
estuar 1,420 0,400 11,50 85 0,63 13,3 21,0 83
r. delia
s.Pîrîta,am. 0 0,035 0,360 91 0,11 1,80 16,5 57
s. Pîrîta, av. 0,031 0,085 4,900 98 0,13 4,90 38,0 63
or. ungheni 0,047 0,058 1,330 92,8 0,7 7,80 11,1 98
r. Brătuleanca
la izvor 0 0 0,196 100 0,22 2,40 11,1 59
s.Brătuleni 0,320 0 0,590 65 0,1 3,70 37,4 43
r. nîrnova
or.nisporeni 0,820 0,048 2,350 73,5 0,31 8,04 26,1 74
s. leuşeni 3,260 0,246 8,430 70 0,4 14,2 42,3 87
r. lăpuşna
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s. negrea 0,550 0,018 0,170 23 0,05 6,30 122 45
s. Cărpineni 0,560 0,106 0,174 21 0,03 5,60 181 42
s. Minjir 0,640 0 0,950 60 0,013 4,20 306 48
s. Voinescu 8,000 0 0,205 2,5 0,013 - 244 54
s. Pobeda 0,015 0 0,185 92 0,21 11,4 55,0 41
r. sărata
s. Cîzlar 0,046 0 0,160 77 0,08 6,60 85,0 53
s. Vozneseni 0,155 0 0,180 54 0,03 6,30 184 50
s.sărata nouă 0,046 0 0,108 70 0,03 7,80 265 43

Corelarea Initrif a ionilor NH4
+ din apa r. Prut cu capacitatea de autoepurare, indicele 

de poluare a apei şi al conţinutului poluanţilor organici demonstrează o influenţă 
minoră asupra procesului de nitrificare a CA (R2 = 0,0645), IPAcc (R2 = 0,0962) şi 
a substanţelor chimic-degradabile (R2 = 0,0572) şi mică pentru CBO5 (R

2= -0,1925). 
Realizând corelarea Initrif a ionilor NH4

+ din apa afluenţilor de stânga ai r. Prut se 
constată lipsa influenţei asupra procesului de nitrificare a substanţelor biodegradabile 
(CBO5, R

2=0,0065), fiind cu o influenţă mică a IPAcc şi a capacităţii de autoepurare a 
apei (IPAcc, R2=0,1332; CA, R2=0,1885) şi medie a conţinutului substanţelor chimic 
degradabile (CCO-Cr, R2=-0,3057) (tab. 4).

tabelul 4. Valoarea coeficientului de corelaţie (r2) a initrif cu parametrii de calitate a 
apei.

Parametrii de calitate r2

r. Prut afluenţii
iPacc,% 0,0962 0,133

ca -0,0645 0,1885
cBo5, mgO/l -0,1925 0,0065

CCO-Cr, mgO/l -0,0572 -0,3057

Astfel se demonstrează prezenţa poluării apei afluenţilor de stânga ai r. Prut îndeosebi 
cu substanţe chimic degradabile şi influenţa lor asupra proceselor de autoepurare şi 
nitrificare ce au loc în apa naturală.

În acest context în Planul de gestionare a bazinului hidrografic Prut au fost 
propuse măsuri de abordare a riscurilor [16], care rezultă din analiza presiunilor şi 
evaluarea impactului, dar şi din obiectivele de mediu pentru ape conform Directivei  
nr.2000/60/CE şi legislaţiei naţionale. Obiectivul general 2 (Reducerea impactului 
negativ asupra resurselor de apă) include: Obiectivul specific 2.1. Reducerea progresivă 
a poluării din surse punctiforme; Obiectivul specific 2.2. Reducerea progresivă a 
poluării din surse difuze. 

Concluzii
Valoarea indicelui de nitrificare în apa r. Prut în diferite anotimpuri a fost mai •	

mare vara (s. Sculeni şi Leuşeni 85,6-99%) şi mai mică în apa la or. Cahul, s. Câşliţa-
Prut şi s. Giurgiuleşti (68,5-82%), motivul fiind deversarea apelor uzate netratate. 

Indicele de nitrificare a apei pe cursul r. Prut variază de la 59 la 99%, iar •	
capacitatea de autoepurare a fost de la practic lipsă (0,084 - s. Giurgiuleşti, a. 2005) la 
mare (0,5 - s. Costeşti-Stânca, a. 2002), în marea majoritate - mică/foarte mică. 
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În apa afluenţilor r. Prut I•	 nitrif variază de la practic lipsă (2,5%, r. Lăpuşna, s. 
Voinescu) la 100% (r. Brătuleanca, la izvor). Capacitatea de autoepurare avea valoare 
mare în apa din r. Ciuhur, or. Cupcini (0,6) şi r. Delia, or. Ungheni (0,7), în rest apele 
au avut CA de la practic lipsă la medie, mică şi foarte mică. 

Prin corelarea I•	 nitrif cu parametrii de calitate a apei se demonstrează prezenţa 
poluării apei afluenţilor de stânga ai r. Prut îndeosebi cu substanţe chimic degradabile 
şi influenţa lor asupra proceselor de autoepurare şi nitrificare ce au loc în apa naturală.
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