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CAHUL ŞI CANTEMIR)
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Introducere

Apa reprezintă o importantă materie primă a omenirii. Disponibilităţile de apă ale 
planetei sunt reduse, atât timp cât 97,2 % se a ă în oceane, iar din 2,8% apă dulce, 
2,15% este îngheţată şi numai 0,65% se a ă pe Pământ sau în atmosferă. Adică din 1,4 
miliarde km3 de apă doar 39,2 milioane km3 este apă dulce, iar necesităţile omenirii 
sunt acoperite doar de 9,1 milioane km3. 

Pentru orice localitate potenţialele surse de apă potabilă se încadrează de obicei în 
trei categorii:

1) apa care se găseşte în atmosferă; 2) apa de suprafaţă, şi 3) apa subterană.
În Republica Moldova, apele de suprafaţă constituie sursa majoră pentru necesităţile 

umane, inclusiv pentru asigurarea cu apă potabilă:  . Nistru îi revin 83,6%, râului Prut 
1%, apelor subterane 15,2%, altor surse de apă de suprafaţă 0,2% [1]. 

Calitatea apei nu rămâne constantă în timp, ci poate să varieze din cauza multor 
factori,  e produşi de om (factor antropic),  e de origine naturală.

Poluarea apei implică contaminarea biologică,  zică şi chimică şi determină, 
în ultima instanţă, schimbarea compoziţiei apelor, deteriorarea faunei şi  orei din 
mediul acvatic, devenind neadecvate pentru întrebuinţarea economică sau recreativă şi 
dăunătoare pentru sănătatea oamenilor, modi carea echilibrului ecologic. Actualmente 
puţine zone populate,  e din ţările industrial dezvoltate sau în curs de dezvoltare, nu se 
confruntă cu probleme de poluare a apelor naturale. 

Astfel în condiţiile in uenţei intense a factorului antropogen asupra surselor de 
apă, poluarea acestora este o problemă actuală, cu consecinţe mai mult sau mai puţin 
grave asupra populaţiei pe termen lung.

De aceea, evaluarea calităţii apelor cu evidenţierea conţinutului poluanţilor are un 
rol tot mai important. Calitatea apei se poate de ni ca un ansamblu convenţional de 
caracteristici  zice, chimice, biologice şi bacteriologice, exprimate valoric, care permit 
încadrarea probei de apă într-o anumită categorie, ea căpătând astfel însuşirea de a servi 
unui anumit scop.
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O problemă acută a societăţii contemporane o constituie controlul poluanţilor şi 
efectele induse de aceştia asupra mediului. Poluarea freaticului este adesea un fenomen 
ireversibil, având consecinţe asupra folosirii la alimentarea în scop potabil, de aceea se 
impune să primeze măsurile de prevenire a poluării tuturor resurselor de apă.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Centrele de sănătate şi cercetare medicală şi 
Agenţiile ecologice promovează o abordare preventivă în vederea protejării apei 
potabile utilizate de către consumatori. Calitatea apei destinate consumului uman este 
un obiectiv important inclus în Directivele CE, obiectiv ce vizează protecţia sănătăţii 
publice.

Pentru evaluarea calităţii apei, din multitudinea caracteristicilor  zice, chimice şi 
biologice care pot   stabilite prin analize de laborator se utilizează practic un număr 
limitat, considerate mai semni cative.

Ţinând seama de importanţa problematicii calităţii apei potabile, studiile prezentate 
în lucrare au ca scop estimarea parametrilor de calitate ai apelor freatice (izvoare şi 
cişmele) din patru zone rurale (localităţi din teritoriile administrative Hânceşti, Leova, 
Cahul, Cantemir). Situat în bazinul hidrogra c al r. Prut arealul indicat a fost obiectul 
prezentului studiu referitor la calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor în scopul elucidării 
unor aspecte privind alimentarea cu apă a populaţiei din teritoriile menţionate. Printre 
sarcini se înscrie evaluarea calităţii apei, a factorilor poluanţi, a naturii şi potenţialului 
lor toxicologic. În această regiune apa freatică este supusă cu uşurinţă contaminărilor 
antropice, deoarece nu există o  ltrare lentă a in ltraţiilor, ceea ce ar asigura degradarea 
chimică şi biologică a poluanţilor potenţiali şi o atenuare a concentraţiei lor.

Anterior în bazinul r. Prut au fost cercetate şi descrise izvoarele şi cişmelele din 
raioanele Briceni, Edineţ, Rîşcani, Nisporeni, Glodeni şi Făleşti [2-4]. 

Materiale şi metode de cercetare 

Probele de apă utilizate în studiu au fost prelevate din patru zone rurale:
Zona A – raionul Hânceşti: s. Bobeica (1 probă), s. Boghiceni (2 probe), s. Cărpineni 

(4 probe), s. Corneşti (1 probă), or. Hânceşti (1 probă), s. Nemţeni (3 probe). s. Oneşti 
(4 probe), s. Sipoteni (1 probă).

Zona B – raionul Leova: s. Băiuş (1 probă), s. Iargara (1 probă , or. Leova (2 
probe), s. Seleşte (2 probe), s. Tochile Răducani (1 probă).

Zona C – raionul Cahul: s. Andruşul de Jos (1 probă), s. Baurci Moldoveni (2 
probe), s. Bădicul Moldovenesc (2 probe), s. Borceag (1 probă), or. Cahul (2 probe), s. 
Cotihana (2 probe), s. Crihana Veche (1 probă), s. Larga Veche (1 probă), s. Lebedenco 
(1 probă), s. Lopăţica (3 probe), s. Moscovei (1 probă), s. Roşu (1 probă), s. Tartaul de 
Salcie (3 probe), s. Tătăreşti (1 probă), s. Ursoaia (1 probă).

Zona D – raionul Cantemir: s. Cheltosu (1 probă), s. Lărguţa (1 probă), s. Tartaul ( 
4 probe), s. Ţiganca (3 probe), s. Vâlcele (1 probă). 

Tehnicile analitice folosite pentru determinarea componentelor apelor sunt: 
spectrometria de absorbţie atomică în  acără; spectrofotometria în ultraviolet şi vizibil; 
pH-metria; potenţiometria; conductometria; titrimetria şi gravimetria.

Pentru atingerea scopului propus s-a prevăzut determinarea componenţei chimice 
a apei reprezentată prin componenţii majori şi compuşii biogeni. Parametrii  zico-
chimici ce se modi că în timp (temperatura, pH-ul şi alcalinitatea totală a apei) au fost 
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determinaţi la locul recoltării probelor. Alte determinărilor chimice au fost realizate 
în condiţii de laborator. Analizele s-au efectuat conform metodelor standard [5-8]. La 
interpretarea datelor analitice obţinute s-a folosit statistica descriptivă, completată cu 
diagrame de distribuţie pentru principalii indicatori chimici [9].

Rezultate obţinute şi discuţii.

Regimul ionilor minerali şi al mineralizării. Din punct de vedere calitativ, apele 
subterane freatice sunt considerate comparativ curate. Însă ele pot conţine şi elemente 
ale căror concentraţie depăşeşte normele admise pentru utilizarea în scop potabil 
sau industrial. Acestea depind de compoziţia terenului drenat şi se referă de obicei 
la conţinutul de  er, mangan, calciu, magneziu, carbonat, bicarbonat, amoniu, azotit, 
azotat, etc. În acest caz se impune abordarea unor procedee (sisteme) de tratare, mai 
ales dacă apa este destinată consumului uman [7-11].

Conţinutul total de substanţe dizolvate în apa izvoarelor a ate în cercetare are o 
distribuţie care ţine seama de natura substratului drenat. Cu cât sunt mai lungi traseele 
străbătute de apa meteorică ce cade şi se in ltrează în subteran, cu atât dizolvarea 
substratului de către aceasta este mai avansată. Astfel, conţinutul substanţelor dizolvate 
în apa izvoarelor din prezentul studiu variază de la 519 mg/dm3 (zona A) la peste 3 000 
mg/dm3 (zonele B, C) şi peste 5 000 mg/dm3 (zona D).

În 54% din probele zonelor A şi D, 80% din zona B şi 40% din zona C mineralizarea 
apei depăşeşte de 1,5-3,0 ori concentraţia maximal admisă (CMA) pentru apa potabilă 
( gura 1).

Fig. 1. Repartizarea izvoarelor studiate după mineralizarea apei

Calciul este un constituent de bază al tipului de minerale care se întâlnesc în arealul 
studiat şi din această cauză este unul din principalii componenţi dizolvaţi în apă în 
marea majoritate a probelor prelevate. Datorită forţei ionice mici, mai mult de 95% din 
totalul conţinutului de calciu se regăseşte sub formă de ioni liberi. Restul (circa 5%) 
este reprezentat, în special, de perechile carbonatice, respectiv CaCO

3
 şi CaHCO

3
+ şi 

într-o măsură mai mică de perechea de ioni Ca2+ - SO
4

2-.
Concentraţiile ionilor Ca2+ variază de la 4 la mai mult de 380 mg/dm3, devenind 

cationul predominant la stabilirea clasei apelor în 20-36 la sută din probele 
monitorizate. 
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Concentraţia magneziului în apele izvoarelor şi cişmelelor din arealul studiat 
variază de la 18 la peste 190 mg/dm3,  ind reprezentat de ionul Mg2+. Magneziul în 
comparaţie cu calciul, prezentând o capacitate mai mare de asociere cu anionii SO

4
2- şi 

CO
3
-, formează perechile predominante MgSO

4
 şi MgCO

3
.

Diagrama din  g. 2 redă distribuţia sumei concentraţiilor calciului şi magneziului 
(exprimată prin duritate) prezente în apele cercetate. Se observă, că pentru apele 
monitorizate este caracteristică o duritate sub CMA în 46-55 la sută din probe, însă sunt 
şi probe de apă în care se înregistrează depăşiri de 3-5 ori a concentraţiei admisibile. 
Duritatea totală a apelor este condiţionată preponderent de ionii de calciu şi magneziu, 
deoarece concentraţiile altor cationi metalici multivalenţi (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb) capabili 
să reacţioneze cu reactivul utilizat la dozarea durităţii sunt mici.

Fig. 2. Repartizarea izvoarelor studiate după duritatea apei

Anionul principal care predomină în apa izvoarelor şi cişmelelor din zonele de studiu 
este bicarbonatul HCO

3
-, concentraţiile sale variază de la 330 mg/dm3 la peste 800 mg/

dm3. Ionii HCO
3

- din ape naturale apar la dizolvarea CO
2
 gazos în apa de in ltraţie, 

provenit în special din sol; dezagregarea rocilor carbonatice şi la oxidarea biochimică 
a materiilor organice. Sistemul carbonatic reprezintă cel mai puternic tampon natural, 
având tendinţa să menţină pH-ul apei în domeniul 7,0-8,5. În acest domeniu de pH 
specia carbonatică predominantă în apă este HCO

3
-. În apele din zonele monitorizate 

ionul HCO
3

- este predominant în 30 la sută de cazuri în zona B, 54 la sută în zonele A, 
D şi 80 la sută - în zona C ( g. 3).

Conţinutul natural în sulfaţi este determinat de caracterul rocilor acvifere şi de 
activitatea biologică. Sulfatul este unul din constituenţii importanţi din apele studiate, 
iar conţinutul lor variază de la 17 până 922 mg/dm3 (zona A), de la 171 până la 776 mg/
dm3 (zona B), de la 23 până la 897 mg/dm3 (zona C) şi de la 20 până la 795 mg/dm3 

(zona D). Apele în care sulfatul devine predominant prin esenţa lor chimică aparţin 
tipurilor intermediare sau mixte. Acest tip de ape se întâlnesc în: 

Zona A - s. Boghiceni, izvorul de la marginea satului; s. Corneşti, izvorul din 
mijlocul satului; s. Cărpineni, izvorul de la intrarea în sat; s. Cărpineni, izvorul din 
centrul satului; s. Oneşti, izvoarele din pădure, bazinul 15 şi 40 tone şi izvorul de la 
Coşleţ; 



169

Zona B – s. Băiuş, izvorul din centrul satului; s. Seleşte, izvorul de la traseu şi cel 
din mijlocul satului; s. Iargara, izvorul de la traseu; s. Tochile Răducani, izvorul din 
centrul satului;

Zona C – s. Andruşul de jos, izvorul amenajat;
Zona D – s. Porumbeşti, izvorul din centrul satului; s. Lărguţa, izvorul din câmp; 

s. Cheltosu, izvorul de la traseu spre Cahul, amenajat; s. Vălcele, izvor amenajat, la 
traseu.

Fig. 3. Repartizarea izvoarelor după anionul predominant în apă

Sodiul este un metal alcalin a cărui săruri sunt foarte uşor solubile în apă şi, în 
consecinţă, odată dizolvate, ionii lor au tendinţa de a rămâne în soluţie. Sodiul (Na+)
poate participa la reacţii de schimb cu alţi cationi la suprafaţă mineralelor argiloase, 
acestea având de obicei ca rezultat creşterea concentraţiei de Na+ în apa subterană 
( g.4). Astfel ionul de sodiu este cationul predominant în 65 (zona A), 72 (zona B), 80 
(zona C) şi 64 (zona D) la sută din probele de apă prelevate.

Fig. 4. Repartizarea izvoarelor după cationul predominant în apă.



170

Prezenţa amoniului (NH
4
+) în apa subterană este frecvent asociată cu sursele de 

dejecţii umane şi animaliere, îngrăşământul mineral aplicat ca fertilizator, precum şi 
sistemele septice (grupurile sanitare). Cu toate că, amoniul se formează prin mineralizare 
(stadiul iniţial de degradare a azotului organic), principala specie anorganică a azotului 
în apa izvoarelor din arealul studiat este nitratul.

Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane cu nitraţi a devenit deja o problemă 
majoră la scară mondială. 

Fondul natural al nitraţilor în apa freatică este de regulă în limitele admisibile, 
concentraţiile mari indică asupra faptului, că nitraţii provin din surse nenaturale. 
Distribuţia concentraţiei de NO

3
- în apa izvoarelor a ate în studiu este prezentată în 

diagrama din  gura 5. 

Fig. 5. Distribuţia izvoarelor după conţinutul în azotaţi.

Cota apelor izvoarelor şi cişmelelor poluate cu nitraţi atinge 35% pentru zona A, 
43% pentru zona B, 30% pentru zona C şi 9% pentru zona D. În zonele A şi D s-au 
înregistrat concentraţii ale nitraţilor foarte ridicate cu depăşiri de 4-5 ori a normativului 
adoptat. 

Apele freatice sunt o sursă în alimentarea cu apă a populaţiei din timpuri străvechi, 
deoarece spre deosebire de apele de suprafaţă, cele subterane sunt de regulă mai puţin 
poluate şi pot   potabilizate cu măsuri minimale, uneori doar cu dezinfecţie sau fără vreo 
prelucrare. Însă, reieşind din faptul că de la 9 la 43 % dintre apele cercetate au conţinut 
sporit de nitraţi, ce prezintă pericol pentru sănătate, se cere desfăşurarea de acţiuni de 
ecologizare şi igienizare a zonelor din studiu, înlăturarea focarelor de poluare: gunoiul 
de grajd în apropierea izvoarelor şi cişmelelor, grupurile sanitare, latrinele, etc. 

Concluzii

 1. Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raioanele Hânceşti, Leova, Cahul şi 
Cantemir se încadrează în parametrii favorabili utilizării lor pentru alimentarea cu apă 
doar în 15 la sută din probe în zona B, 46-47 la sută în zonele A şi D şi 60 la sută în 
zona C. 
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 2. Rezultatele obţinute denotă depăşiri ale durităţii apei în 45-47 (zonele A, C), 
54 (zona D) şi 85 (zona B) la sută din probe, iar în 53% (zona A), 85% (zona B), 40% 
(zona C) şi 54% (zona C) din mostrele prelevate cantitatea de săruri dizolvate depăşeşte 
cu mult (1,5-3,0 ori) limita maximă admisă.

4. Apa izvoarelor şi cişmelelor monitorizate se caracterizează prin prepoderenţa 
ionilor HCO

3
-, Ca2+, Na+. 

5. Acviferul freatic este intens poluat cu azotaţi ce se situează peste limita CMA 
(45 mg/dm3): or. Leova (92 mg/dm3), s. Băiuş (204 mg/dm3), s. Bădicul Moldovenesc 
(68 mg/dm3), s. Borceag (98 mg/dm3), s. Oneşti (75 mg/dm3), s. Tartaul (230 mg/dm3), 
etc. 

Bibliogra e

Holban V., Sandu M.1.  Sursele de poluare a apelor. Starea Mediului în Republica Moldova în anul 
2005. Chişinău, 2006. p. 54-57.

Tărîţă A., Sandu Maria, Lozan Raisa, E. Sergentu, P. Spătaru, Moşanu Elena, Goreacioc Ta-2. 
tiana, V. Jabin. Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Nisporeni // Buletinul AŞM, “Ştiinţele 
vieţii” , nr.1. p. 164-169. 

Maria Sandu, E m Sergentu, A. Tărîţă, P. Spătaru, Elena Moşanu, Raisa Lozan3. . Calitatea apei 
izvoarelor şi cişmelelor din bazinul hidrogra c al răului Prut (r-le Briceni, Edineţ, Rîşcani)//Mediul Ambi-
ant, nr. 4(46), 2009, p. 36-40;

Maria Sandu, E m Sergentu, A. Tărîţă, P. Spătaru, Elena Moşanu, Raisa Lozan4. . Calitatea apei 
izvoarelor şi cişmelelor din raioanele Glodeni şi Făleşti (bazinul hidrogra c al r. Prut)//Mediul Ambiant, 
2009, nr. 5 (47), p. 1-4.

Унифицированные методы исследования качества вод. Методы анализа вод, М. Наука, 5. 
1983. 108 c. 

Лейте В.6.  Определение органических загрязнений в питьевых, природных и сточных вод. 
Пер. с нем. Ю. И. Вайнштейн. М.: Химия, 1975. 200 с. 

Standard methods for the examination of water and wastewater, 16 ed., APNA, AWWA, WPCE. 7. 
1985. p. 496 – 503.

Тимченко В.8.  Методы и технические средства оперативного мониторинга качества 
поверхностных вод // Гидрохимичекие материалы. 1991, Т.100, c. 311-317.

Pătroescu C., Gănescu I.9.  Analiza apelor, Craiova, 1980, 340 p. 
Directiva Europeană 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, 1998.10. 
Gavrilescu M.,11.  ş.a. Reducerea poluanţilor la sursă şi minimizarea deşeurilor. Iaşi, ed. Ecozone, 

2004, 220 p.


