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Introducere

Apa potabilă provine, de regulă, din ape de suprafaţă sau din ape subterane, mai 
rar din alte surse. 

În Republica Moldova necesarul de apă potabilă este satisfăcut în proporţie de 
85 la sută din apele de suprafaţă (fl uviul Nistru -83,6%, râul Prut -1%, alte surse de apă 
de suprafaţă – 0,2%) şi din apele subterane (izvoare, cişmele, fântâni -15,2%) [2, 4]. 
Apele din pânza freatică, captate prin  fântâni, cişmele şi izvoare, rămân a fi  o sursă 
importantă  de alimentare cu apă pentru circa 85-90% din populaţia rurală. 

Componenţa apei potabile se reglementează prin norme sanitar igienice, având ca 
obiectiv protecţia sănătăţii împotriva efectelor condiţionate de oricare tip de poluare [5]. 
Factorii care infl uenţează calitatea apelor naturale (freatice şi de suprafaţă) constituie 
apele meteorice cu aport de gaze atmosferice (H2S, NOx, SO2), substanţe minerale şi 
organice dizolvate din roci şi sol, infi ltrarea diferitor  poluanţi toxici în urma gestionării 
incorecte a deşeurilor lichide şi solide, a insalubrităţii localităţilor, încălcării regulilor 
de protecţie a surselor de apă; activităţile agricole şi a.  

Pe lângă poluare, o ameninţare pentru calitatea apelor freatice reprezintă 
supraexploatarea, deoarece provoacă coborârea nivelului pânzei freatice şi respectiv 
secarea fântânilor sau dimpotrivă ridicarea nivelului apei freatice, urmată de sărăturarea 
şi înmlăştinirea terenurilor. Apele freatice din zonele populate, îndeosebi în cazul 
unor adâncimilor mici ale acestora, sunt adesea poluate şi nu corespund normelor de 
potabilitate.  

În Republica Moldova se atestă un procent mare de surse de apă poluate 
cu diverşi compuşi chimici, care necesită a fi  interzise pentru exploatare, însă, 
din lipsa de alternative, se folosesc în  aprovizionarea cu apă de către populaţie. Pon-
derea necorespunderii calităţii apei după unii indicatori sanitaro-chimici a constituit în 
a. 2006 - 86,3% (a. 2005 - 84%) [1]. 

Un studiu complex privind calitatea, tipul şi califi cativul apei izvoarelor şi 
cişmelelor din  republică, precum şi o informaţie sistematizată în acest sens, în liter-
atura de specialitate nu există. În scopul evidenţierii surselor locale de asigurare cu apă 
potabilă a localităţilor rurale a fost evaluată componenţa chimică a apei izvoarelor şi 
cişmelelor din raionul Nisporeni. 

Materiale şi metode

Recoltarea probelor de apă. În studiu  s-au respectat cerinţele pentru recoltarea 
mostrelor,  tipul veselei şi condiţiile pentru a exclude modifi carea componenţei apei.   

Preparare probe: Probele de apă au fost analizate fără a fi  preventiv conservate, 
folosind metodele clasice de analiză [3, 6, 7, 10]. În teren s-au determinat coordonatele 



165

geografi ce, temperatura, debitul, mirosul şi culoarea apei. Corectitudinea lucrului ana-
litic a fost verifi cată, folosind standardul intern [7].

Aparataj: Spectrofotometru DR/2500, pH-metru, balanţă analitică, 
centrifugă. 

Rezultate şi discuţii

În mare parte, apele subterane sunt localizate în cavităţile şi porii solurilor şi 
rocilor. Stratele acvifere sunt separate prin straturile de roci impermeabile sau cu 
permeabilitate redusă. De aceea mineralizarea şi compoziţia apelor din straturile 
acvifere ale aceleaşi zone pot fi  diferite.

Componenţa ionică apare ca urmare  a   raportului între acumularea ionilor în apă 
şi sedimentarea sărurilor corespunzător solubilităţii lor sub infl uenta factorilor fi zico-
geografi ci, chimici şi biologici, iar particularităţile de formare a ei duc la o diversitate 
atât a conţinutului ionic, cât şi a mineralizării totale a apei. Astfel compoziţia chimică 
a apelor subterane nu este constantă şi suportă schimbări atât în timp, cât şi în cadrul 
aceluiaşi orizont acvifer. Conţinutul substanţelor din apă creşte ca consecinţă a evaporării 
şi dizolvării acestora, fenomen care are loc preponderent în orizonturile freatice şi este 
cu atât mai intens cu cât temperatura este mai mare şi umiditatea mai redusă. 

Pe parcursul anului 2007 în raionul Nisporeni a fost evaluată (din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ) apa din 140 de izvoare şi cişmele: s. Ciorăşti (20); s. Selişte (17);             
s. Boldureşti şi  s. Vânători (câte 12);  or. Nisporeni (11); s. Ciuteşti şi s. Vărzăreşti (câte 
10); s. Iurceni (7);  s. Brătuleni (6) şi s. Bălăneşti (5).

Componenţa chimică a apei din izvoarele şi cişmelele investigate  denotă că 
în 91,5 la sută din cazuri apa după anioni este de tipul bicarbonatic [8], cu diferite 
modifi cări (HCO3 – SO4; HCO3 – Cl; HCO3 – SO4 – Cl; HCO3 – Cl - SO4) şi doar 8,5% 
din ape sunt de tipul  sulfat-bicarbonatic cu variaţiile SO4 - HCO3 – Cl  şi  SO4 - Cl - 
HCO3  (fi g.1, tabelele 1 şi 2). În s. Bălăureşti este un izvor (la Tărguţă) cu apă de tipul 
HCO3 – Cl – NO3. Concomitent cu creşterea concentraţiei, raportul SO4

2-/Cl- descreşte, 
în schimb ca urmare a precipitării  CaCO3 în conformitate cu produsul solubilităţii 
(PS) creşte valoarea raportului Mg2+/Ca2+ (PS pentru CaCO3 este egal cu 2,884.10-9 - 
5,368.10-9). 

Din punct de vedere al componenţei ionice în apele cişmelelor şi izvoarelor 
monitorizate predomină ionii HCO3

-, Ca2+ şi Mg2+. Apele freatice slab mineralizate 
de tip bicarbonatic (anioni) şi calcic (cationi), trec treptat în ape mai mineralizate, 
bicarbonatice mixte după anioni şi sodic-magnezice sau sodice mixte (uneori sodice) 
după cationi. Se întâlnesc ape freatice puternic mineralizate,  bicarbonat-clorurice şi 
bicarbonat-sulfatice după anioni şi sodic-magnezice sau sodice mixte după cationi. 
Această diversitate hidrochimică este în strânsă legătură cu schimbarea condiţiilor 
naturale (cantitatea de precipitaţii, intensitatea evapotranspiraţiei, adâncimea nivelului 
freatic).

În funcţie de conţinutul cationilor apele analizate sunt de tip calcic (circa 60%) 
cu diferiţi cationi secundari (Ca2+- Mg2+- Na+; Ca2+- Mg2+; Ca2+- Na+- Mg2+; Ca2+ – Na+ 
şi Ca2+).  Ionii de magneziu prevalează în componenţa apei a 25% din izvoare, iar 
sodiul - in 15% (  gura 2).  
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Tabelul 1. Clasifi carea apelor din izvoare şi cişmele în funcţie de conţinutul total de 
săruri dizolvate (mineralizare)

Denumirea 
categoriei

Reziduu 
 x, g/dm3 Observaţii Tipul predominant de 

mineralizare 

Apă 
dulce dulce < 0,5 Potabilă bicarbonatic

Apă 
sălcie

slab 
sălcie 0,5-1,0 Potabilă, bună pentru animale

bicarbonatic, bicarbonat-sulfatic 
(cloruric), uneori cloruric-bicarbo-

natic

moderat 
sălcie 1,0-2,0

Nepotabilă, acceptabilă pentru 
animale

bicarbonat-cloruric (sulfatic) si 
uneori cloruric-bicarbonatic

puternic 
sălcie 2,0-4,5

Nepotabilă (consumată 
în cazuri excepţionale); 

neacceptabilă pentru animale

bicarbonat-cloruric, cloruric-bicar-
bonatic, cloruric-sulfatic,

sulfat-cloruric.

Tabelul 2. Stadiul de mineralizare şi evoluţia tipului apelor izvoarelor din 
raionul Nisporeni

       
Mineralizarea, g/dm3 0,5 1,0 2,0 4,5

Stadiul de mineralizare bicarbonatic mixt cloruric-sulfatic sau 
sulfat-cloruric

Anionul preponderent HCO3
- HCO3

-, Cl- 
sau SO4

2-
Cl-/ SO4

2-

Anionii secundari Uneori Cl- Cl- sau SO4
2- SO4

2-/Cl- şi uneori 
HCO3

-

Cationul preponderent Ca2+ 
sau Na+ Na+, Ca2+ sau Mg2+ Na+

Cationii secundari 
Na+, Ca2+

sau Mg2+

Preponderent Na – secundar  Ca şi/sau Mg
Preponderent Ca – secundar Na şi/sau Mg
Preponderent Mg – secundar Na şi/sau Ca

Fig. 1. Evoluţia tipului apei izvoarelor şi cişmelelor după anioni.

În funcţie de conţinutul cationilor apele analizate sunt de tip calcic (circa 60%) 
cu diferiţi cationi secundari (Ca2+- Mg2+- Na+; Ca2+- Mg2+; Ca2+- Na+- Mg2+; Ca2+ – Na+ 
şi Ca2+).  Ionii de magneziu prevalează în componenţa apei a 25% din izvoare, iar 
sodiul - in 15% (  gura 2).  
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Fig. 2. Tipul apei izvoarelor şi 
cişmelelor după cationi.

Analiza parametrilor fi zico-chimici ai apei  izvoarelor şi cişmelelor din raionul 
Nisporeni denotă cele mai multe depăşiri ale durităţii totale (67%) şi mineralizării 
(18%). În satele Grozeşti, Bălăureşti şi Călimăneşti se atestă apă poluată cu compuşi ai 
azotului (4% din totalul pe raion). 

Calitatea apei doar din 46 izvoare şi cişmele (33%)   este conformă standardului 
de apă potabilă (fi gura 3) [5].          

Fig. 3. Cota parte de izvoare şi cişmele (%) şi califi cativul apei acestora.

Duritatea apelor colectate din 67 de izvoare (47%) descreşte până la nivelul 
concentraţiei admisibile după fi erbere datorită sedimentării sărurilor de calciu puţin 
solubile în apă.  

Cauzele contaminării acviferului freatic cu azotaţi, amoniac şi nitriţi sunt multiple: 
spălarea permanenta a solului impregnat cu oxizi de azot din precipitaţiile atmosferice şi 
apa de suprafaţă (râuri, lacuri) care conţin cantităţi apreciabile de  compuşi ai azotului; 
aplicarea fertilizanţilor chimici şi organo-minerali pe unele categorii de terenuri arabile. 
În acestea din urmă concentraţiile azotaţilor deseori însumează  valori mai mari de 
100 mg/dm3. Utilizarea apei în special în scopuri casnice şi agricole a contribuit la 
menţinerea suprafeţelor contaminate în majoritatea localităţilor rurale.

Cantitatea totală de săruri, ce se conţine în apele freatice testate, variază în 
limite largi - de la 308 mg/dm3 până la 2000 mg/dm3 (într-un caz depăşeşte 5000 mg/
dm3). Conţinutul în sulfaţi în aceste ape constituie 27- 610 mg/dm3, iar de cloruri – 
15-365 mg/dm3. Duritatea totală a apelor testate variază de la  6 me/dm3 (unde me 
– miliechivalenţi) până la 20 me/dm3 (excepţie 2 cazuri  cu 34 şi 48 me/dm3). In 86%  
dintre izvoare şi cişmele se conţin ape cu duritatea mai mare de 8 me/dm3. Concentraţia 
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nitraţilor în ape variază de la 4 mg/dm3 până la 35 mg/dm3 în funcţie de locul amplasării 
şi starea sanitar-igienică în jurul lor. Excepţie fi ind,  doar câteva cazuri când conţinutul 
acestora depăşeşte cu mult concentraţia maximă admisă de 45 mg/dm3.

Debitul izvoarelor variază de la 0,08 până la 200 l/min. Cantitatea de apă ce curge 
din toate izvoarele şi cişmelele investigate constituie cca 1550 l/min, dintre care 720 l/
min (46%) corespunde cerinţelor standard de apă potabilă, iar 635 l/min (41%) este de 
califi cativul apă mineralizată, în care după fi erbere cantitatea de săruri şi duritatea scad 
şi apa satisface normele de potabilitate. Restul izvoarelor cu debitul total de 194 l/min 
(13%) au apă mineralizată (> 1 500 mg/dm3 săruri dizolvate). 

Localităţile Ciorăşti, Boldureşti, Vânători, Selişte, Vărzăreşti, Iurceni, Valea 
Trestieni,  Ciuteşti,   Brătuleni,   Nisporeni,   Sîndreni  au  izvoare  şi  cişmele   atât  
cu apă de calitate potabilă, cât şi care ce încadrează în aceste cerinţe după fi erbere. În 
unele izvoare apa este mineralizată (fi gura 4). 

Fig. 4. Debitul şi califi cativul 
apei în localităţile raionului 

Nisporeni.

În localităţile Bărboieni, Bălăneşti, Zberoaia, Soltăteşti, Bălăureşti, Cioara, Cîr-
neşti, Cristeşti, Găureni, Grozeşti, Băcsami, Poruceni şi Mileşti sunt doar izvoare cu 
apă potabilă după fi erbere şi cu mineralizare sporită (fi gura 5). 

Fig. 5. Debitul şi califi cativul 
apei izvoarelor în localităţile 

raionului Nisporeni.

Reieşind din faptul că tendinţa schimbărilor componenţei apelor naturale este în 
direcţia HCO3 → SO4 → Cl şi HCO3(SO4) → CO3 , atunci coe  cientul metamorfozei 
tehnogene Km.t. corespunde respectiv raportului concentraţiei  HCO3

-  şi SO4
2-; HCO3

-
 şi 

Cl-; HCO3
-(SO4

2-
 ) şi CO3

2-. Pentru apele poluate cu compuşi ai azotului este caracte-
ristică metamorfoza HCO3→ NO3, unde  Km.t  constituie raportul conţinutului NO3

- şi 
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HCO3
–. Rezultatele calculului statistic (din 6606 valori luate în calcul) demonstrează că 

pentru valorile Km.t   ≤ 0,52 componenţa apei a suferit o metamorfoză parţială şi invers 
- metamorfoza totală are loc la Km.t  ≥ 0,52, completată de migraţiile geochimice într-un 
acvifer poluat şi de reacţiile ce au loc în sistem [9]. 

Pentru majoritatea izvoarelor din raionul Nisporeni raportul concentraţiei  HCO3
-  

şi SO4
2- şi HCO3

-
 şi Cl- Km.t este ≤ 0,52 cea ce arată că componenţa apei acestora a 

suferit modifi cări parţiale în timp [9, 11]. Există însă izvoare, cum sunt de exemplu 
cele din satele Grozeşti, Vărzăreşti, Ciuteşti, Bălăneşti, Boldureşti, Brătuleni, Şişcani 
şi Valea Turcului (12% din totalul pe raion), apa cărora a suferit modifi cări esenţiale în 
conţinutul ionilor sulfat (Km.t variază de la 0,63 până la 7,4) şi cloruri (Km.t este cuprins 
între 0,54 şi 1,3). 

Izvoarele cu apă calitativă constituie patrimoniu naţional şi necesită a fi  protejate. 
Sunt necesare măsuri de minimizare a gradului de acumulare a compuşilor anorganici 
şi organici în scopul prevenirii metamorfozei componenţei apei izvoarelor. În cazurile, 
când s-au înregistrat depăşiri ale conţinutului compuşilor cu azot, izvoarele trebuie 
monitorizate permanent în cadrul programului de sănătate publică cu înlăturarea 
surselor de poluare. 

Concluzii şi propuneri:

Apa din 46 de izvoare şi cişmele (33%) din localităţile raionului Nisporeni, 1. 
corespunde normelor de potabilitate; 22 de izvoare (16%) au apă mineralizată (>1 
500 mg/dm3) şi 67 de izvoare (47%) au apă mediu mineralizată, în care după fi erbere 
cantitatea de săruri dizolvate şi duritatea scad până la valoarea  admisibilă pentru 
scopuri potabile.  

În unele localităţi (Grozeşti, Bălăureşti şi Călimăneşti) se atestă izvoare (4%) 2. 
poluate cu compuşi ai azotului.

Majoritatea izvoarelor din raionul Nisporeni au apă componenţa căreia  a 3. 
suferit modifi cări parţiale. Există însă izvoare, apa cărora a suferit modifi cări esenţiale 
în conţinutul sulfaţilor şi clorurilor (12%). 

Izvoarele la care s-au înregistrat depăşiri ale conţinutului compuşilor cu azot 4. 
trebuie monitorizate în permanenţă în cadrul programului de sănătate publică cu 
înlăturarea surselor de poluare.
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EVALUAREA DEŞEURILOR PERICULOASE  CU IMPLICAREA 
INDICILOR CONVENŢIEI BASEL 

Bulimaga Constantin

Institutul de Ecologie şi Geografi e

Introducere

Infl uenţa deşeurilor asupra mediului înconjurător este exprimată prin impactul 
negativ asupra elementelor şi factorilor de mediu, ecosistemelor, sănătăţii şi securităţii 
populaţiei, precum şi asupra bunurilor materiale. Potenţialul de poluare al deşeului 
depinde de capacitatea acestuia de dispersare (evaporare, solubilizare, asimilare) in 
cadrul componentelor mediului şi de infl uenţa lui asupra stării biosistemelor. 

În acest context prezintă interes evaluarea deşeurilor din punct de vedere al 
posibilului impact asupra mediului înconjurător. Scopul prezentei lucrări constituie 
identifi carea parametrilor şi indicilor esenţiali de evaluare a deşeurilor periculoase şi 
caracteristica acestora din Republica Moldova. 

Pentru realizarea scopului au fost trasate următoarele obiective: 
- elaborarea schemei pentru caracterizarea deşeurilor periculoase din Republica 

Moldova cu includerea parametrilor şi indicilor esenţiali de evaluare a acestora;
- caracteristica deşeurilor periculoase amplasate pe teritoriul conform indicilor 

de evaluare;
- estimarea riscului deşeurile periculoase pentru mediul înconjurător.

Parametrii şi indicii de evaluare a deşeurilor periculoase

Evidenţa deşeurilor în  RM  până în anul 2006 se efectua conform formelor F-1 
(Deşeuri toxice) şi F2 (Restul deşeuri) [10]. Aceste forme, completate conform legislaţiei 
în vigoare de către secţiile de statistică raionale în coordonare cu organele locale de 
mediu, conţineau date despre cantităţile de deşeuri periculoase şi nepericuloase. În acest 
proces un rol important î-l are provenienţa deşeurilor periculoase, a responsabililor 
de gestionare a deşeurilor, a cantităţilor generate într-o unitate de timp, a locului şi 
modului de depozitare, modului de transportare a deşeurilor, de procesare şi depozitare 
fi nală, precum şi evaluarea pericolului  la fi ecare etapă [9].

Pentru estimarea riscului pe care î-l prezintau deşeurile periculoase asupra 
mediului anterior evaluarea se efectua utilizand doar numai parametrii speci  ci, ceea 
ce nu permitea stabilirea caracteristicii complete a deşeurilor periculoase. Pentru 
evaluarea multicriterială, mai informativă şi efectivă a deşeurilor periculoase, noi am 
elaborat schema (fi g.1), care în afară de parametrii specifi ci mai conţine şi indicii de 


