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Nota medie de bonitare a solurilor pentru întreaga suprafaţă a Republicii Moldova 
constituie 65,41 puncte.
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Introducere

Condiţiile biogeogra ce ale Republicii Moldova sunt variabile. Relieful accidentat, 
condiţiile climatice diverse, multitudinea rocilor parentale, diversitatea vegetaţiei şi alţi 
factori au condiţionat formarea unui înveliş de sol tot atât de variabil. La cele enumerate 
vom mai adăuga că, conform teoriei fondatorului ştiinţei despre sol Dokuceaev, pe 
teritoriului Republicii Moldova se manifestă şi diferenţierea zonală a solurilor. În 
centrul Moldovei, pe Podişul Codrilor, pe cele mai mari altitudini ale reliefului s-au 
format soluri brune, în regiunile deluroase – cenuşii. Pe restul suprafeţei republicii, sub 
vegetaţia ierboasă a pajiştilor şi protostepelor, s-au format cernoziomurile, inclusiv cele 
tipice moderat humifere şi slab humifere, iar în partea de sud, sub vegetaţia stepelor 
xero te – cernoziomurile tipice slab humifere şi cernoziomurile carbonatice [2, 8, 9].

Solurile au calităţi şi capacităţi productive diferite. Potenţialul productiv al solurilor 
este exprimat prin nota de bonitare [1, 4, 5, 6].
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În publicaţiile anterioare [3] cu privire la potenţialul solurilor Republicii Moldova 
a fost caracterizat potenţialul pedoecologic al Zonei Silvostepei de Nord şi Zonei 
Pădurilor Codrilor. În lucrarea de faţă va   caracterizat potenţialul pedoecologic al 
Zonei Câmpiei de Sud. 

Rezultate şi discuţii

Partea de sud a republicii prezintă o câmpie deluroasă, ondulată. Relieful fragmentat 
se caracterizează prin alternarea dealurilor cu văile largi ale râurilor şi predominarea 
pantelor cu diferite înclinaţii şi expoziţii. Structura geologică include straturi de roci 
sedimentare de vârstă neogenă reprezentate de nisipuri  ne, argile, luturi, rareori 
calcare [18]. Luturile loessoide, care predomină pretutindeni, constituie straturi relativ 
omogene. La bazele versanţilor, în văi şi în luncile râurilor s-au format solurile deluviale 
şi aluviale. În epoca preagricolă Câmpia de Sud prezenta o stepă imensă. În partea de 
nord pe culmile dealurilor izolate erau răspândite fragmentar păduri, preponderent de 
stejar pufos. Vegetaţia de stepă aproape totalmente a fost nimicită, terenurile valori cate. 
Pentru Câmpia de Sud sunt caracteristice cernoziomurile tipice slab humifere. Pe culmile 
dealurilor sub pădurile menţionate s-au format soluri cenuşii molice şi cernoziomuri 
argiloiluviale. Pe pante solurile sunt supuse proceselor de eroziune [9]. Zona Stepei de 
Sud este divizată în 4 raioane şi 4 subraioane pedogeogra ce [2], tabelele 1–9.

Raionul cernoziomurilor tipice slab humifere şi levigate ale Silvostepei Xero te a 
Câmpiei Deluroase de Sud (11).  Suprafaţa raionului constituie 336,1 mii ha. Partea de 
nord a Câmpiei Deluroase de Sud prezintă o regiune de tranziţie – prelungirea colinelor 
Codrilor spre sud şi sud-est. Relieful este deluros, slab fragmentat. Rocile sedimentare 
pe care s-au format solurile sunt prezentate preponderent de luturi argiloase loessoide 
(67 %). Pe teritoriul raionului predomina vegetaţia ierboasă. Pe culmile dealurilor şi 
pe înălţimi au fost şi s-au mai păstrat păduri de gorun, stejar comun şi stejar pufos [2, 
14]. Componenţa şi suprafeţele solurilor raionului pedogeogra c 11 sunt re ectate în 
tabelul 1.

Pe suprafaţa raionului predomină cernoziomurile tipice slab humifere (30,2%) 
şi moderat şi puternic erodate – 32,4%. Sub gorunişuri şi stejărişuri s-au format 
soluri cenuşii molice, cernoziomuri argiloiluviale şi levigate, sub vegetaţia stepelor 
– cernoziomurile tipice şlab humifere şi carbonatice. Pe pante cernoziomurile sunt 
supuse eroziunii. Potenţialul pedoecologic al raionului constituie 65,7 puncte. Cea mai 
mare cotă în acest potenţial aparţine cernoziomurilor tipice slab humifere 38,0 % şi 
celor moderat şi puternic erodate –18,8 %. Cota cernoziomurilor carbonatice constituie 
10 %. În componenţa raionului 11 se evidenţiază un subraion (11a).

Subraionul cernoziomurilor tipice slab humifere şi levigate ale stepei teraselor 
Nistrului (11a). Rocile parentale ale subraionului sunt prezentate de luturi loessoide 
nisipoase şi argilo-lutoase. Cernoziomurile formate pe aceste roci uşor se supun 
eroziunii. Subraionul se deosebeşte prin predominarea cernoziomurilor tipice slab 
humifere şi carbonatice 54,4% (tab. 2). Solurile moderat şi puternic erodate ocupă 
27,5% din teritoriu. Cca 10% ocupă solurile aluviale. Fondul funciar este extrem de 
valori cat [14]. Potenţialul pedoecologic al subraionului constituie 65,2 puncte, în care 
cota solurilor predominante constituie 63,4 %: cernoziomurilor tipice slab humifere – 
31,9%, a solurilor erodate – 16,0, iar a celor aluviale – cca 12%.
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Tabelul 1. Potenţialul pedoecologic al cernoziomurilor tipice slab humifere şi levigate ale 
silvostepei xero te a Câmpiei Deluroase de Sud (raionul 11)

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor (%)

1 Cenuşii molice 0,7 78 0,2
2 Cernoziomuri argiloiluiviale 0,5 88 0,2
3 Cernoziomuri levigate 38,1 94 16,2
4 Cernomuri tipice moderat humifere 1,4 100 0,6
5 Cernoziomuri tipice slab humifere 102,1 82 38,0
6 Cernoziomuri carbonatice 31,2 71 10,0
7 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 9,8 41 1,8
8 Rendzine şi cernoziomuri scheletice 0,2 73 0,1
9 Soluri moderat şi puternic erodate 109,0 38 18,8

10 Soluri afectate de ravene şi alunecări 5,4 15 0,4
11 Soluri cernoziomoide, deluviale şi mocirle 14,3 80 5,2
12 Soluri aluviale 23,4 80 8,5

Suprafaţa raionului pedoecologic 336,1
Potenţialul pedoecologic 65,7

Tabelul 2. Potenţialul pedoecologic al cernoziomurilor tipice slab humifere şl carbonatice 
ale Stepei Teraselor Nistrului (subraionul 11 a)

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor (%)

1 Cernoziomuri levigate 2,0 94 4,7
2 Cernoziomuri tipice slab humifere 15,5 82 31,5
3 Cernoziomuri carbonatice 18,1 71 31,9
4 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 0,2 41 0,2
5 Rendzine şi cernoziomuri scheletice 0,5 73 0,9
6 Soluri moderat şi puternic erodate 17,0 38 16,0
7 Soluri afectate de ravene şi alunecări 1,3 15 0,5
8 Soluri cernoziomoide, deluviale şi mocirle 1,2 80 2,4
9 Soluri aluviale 6,0 80 11,9

Suprafaţa raionului pedoecologic 61,8

Potenţialul pedoecologic 65,2

Raionul cernoziomurilor levigate şi tipice ale Silvostepei Dealurilor Tigheciului 
(12). Acest raion prezintă o regiune deluroasă, care se evidenţiază in cadrul Câmpiei de 
Sud. Aici sunt prezente straturi de argile şi luturi argiloase, straturi de calcar, nisip şi 
gresii. Structura geologică a Dealurilor Tigheciului este diferită. Alternarea straturilor 
de luturi loessoide cu argilele condiţionează formarea pânzelor freatice acvifere 
şi alunecările de teren. Dealurile Tigheciului reprezintă o regiune silvostepică. Sub 
pădurile de stejar s-au format cernoziomuri argiloiluviale şi levigate [7]. Componenţa 
şi suprafeţele învelişului de sol sunt prezentate în tabelul 3.

Solurile moderat şi puternic erodate constituie 40,5%. Cota cernoziomurilor levigate 
constituie 19,6%, cernoziomurilor tipice moderat humifere şi slab humifere -13,1%. 
Potenţialul pedoecologic al raionului constituie 62,9 puncte. Cota solurilor moderat şi 
puternic erodate în potenţialul pedologic al raionului constituie 24,4%, cea a solurilor 
levigate este de 29,3%, iar a cernoziomurilor tipice este de 18,9%.
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Tabelul 3. Potenţialul pedoecologic al cernoziomurilor levigate şi tipice ale 
Silvostepei Dealurilor Tigheciului (raionul 12).

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor (%)

1 Cenuşii tipice 0,5 63 0,8

2 Cenuşii molice 0,4 78 0,8

3 Cernoziomuri argiloiluiviale 0,7 88 1,6

4 Cernoziomuri levigate 12,1 94 29,3

5 Cernomuri tipice moderat humifere 4,0 100 10,3

6 Cernoziomuri tipice slab humifere 4,1 82 8,6

7 Cernoziomuri carbonatice 1,1 71 2,0

8 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 1,4 41 1,5

9 Soluri moderat şi puternic erodate 25,0 38 24,4

10 Soluri afectate de ravene şi alunecări 3,0 15 1,2

11 Soluri cernoziomoide, deluviale şi mocirle 6,3 80 13,0

12 Soluri aluviale 3,2 80 6,6

Suprafaţa raionului pedoecologic 61,8

Potenţialul pedoecologic 62,9

Raionul cernoziomurilor tipice slab humifere şi carbonatice ale Stepei 
Sudbasarabene (13). Raionul prezintă o câmpie relativ plană, cu o con guraţie 
complicată, inclusiv terasele înalte din partea dreaptă a Nistrului, precum  şi terasele 
Prutului Inferior, bazinele rr. Cahul, Ialpug şi Botnei cu o suprafaţă de 330,0 mii ha 
[10]. Structura geologică este relativ omogenă. Rocile sedimentare sunt prezentate de 
luturi loessoide. 

Acestea sunt slab rezistente la eroziune. Vegetaţia de stepă spontană a fost nimicită, 
iar solurile maximal valori cate. Condiţiile naturale au condiţionat formarea  unui 
înveliş de sol pur cernoziomic. Componenţa şi suprafaţa învelişului de sol al raionului 
sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4. Potenţialul pedoecologic al cernoziomurilor tipice slab humifere şi carbonatice 
ale Stepei Câmpiei Sudbasarabene (raionul 13)

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor (%)

1 Cernoziomuri levigate 1,8 94 0,8
2 Cernomuri tipice moderat humifere 5,3 100 2,6
3 Cernoziomuri tipice slab humifere 90,1 82 36,3
4 Cernoziomuri carbonatice 60,0 71 20,9
5 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 3,4 41 0,7
6 Rendzine şi cernoziomuri scheletice 0,1 73 0,0
7 Soluri moderat şi puternic erodate 123,0 38 23,0
8 Soluri afectate de ravene şi alunecări 8,0 15 0,6
9 Soluri cernoziomoide, deluviale şi mocirle 21,1 80 8,3

10 Soluri aluviale 17,2 80 6,8
Suprafaţa raionului pedoecologic 330,0
Potenţialul pedoecologic 61,7
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În componenţa învelişului de sol predomină solurile moderat şi puternic erodate 
(37,3%), cernoziomurile tipice slab humifere (27,3%) şi cernoziomurile carbonatice 
(18,2%). Potenţialul pedologic al raionului constituie 61,7 puncte. Cota contribuţiei 
cernoziomurilor tipice slab humifere în potenţialul raionului constituie 36,3 %, a 
solurilor moderat şi puternic erodate – 23% şi a cernoziomurilor carbonatice – 20,9%.

În cadrul raionului se evidenţiază prin condiţiile pedogenetice locale şi componenţa 
solurilor trei unităţi speci ce – subraioane.

Subraionul cernoziomurilor carbonatice şi solurilor aluviale ale Văii Prutului 
Inferior (13a). Acest subraion include partea stângă a luncii Prutului şi terasele lui cu 
o suprafaţă de 155,3 mii ha. Rocile geologice sunt prezentate de luturi loessoide, pe 
terasele Prutului, şi de depozite recente aluviale în lunca lui. Componenţa şi suprafaţa 
învelişului de sol al raionului este redată în tabelul 5. 

Tabelul 5. Potenţialul pedoecologic al  cernoziomurilor carbonatice şi solurilor aluviale 
ale Văii Prutului Inferior(subraionul 13a)

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor (%)

1 Cernoziomuri levigate 0,1 94 0,0
2 Cernoziomuri tipice slab humifere 31,0 82 25,2
3 Cernoziomuri carbonatice 24,0 71 16,9
4 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 1,2 41 0,5
5 Soluri moderat şi puternic erodate 43,0 38 16,2
6 Soluri afectate de ravene şi alunecări 4,9 15 0,7
7 Soluri cernoziomoide, deluviale şi mocirle 5,7 80 4,5
8 Soluri aluviale 45,4 80 36,0

Suprafaţa raionului pedoecologic 155,3
Potenţialul pedoecologic 65,0

Pe terase sunt răspândite cernoziomurile tipice slab humifere (20%) şi carbonatice 
(15,5%), în luncă – solurile aluviale strati cate, tipice, hidrice şi vertice, deseori 
salinizate [10]. Solurile moderat şi puternic erodate ocupă 27,7%, iar cele aluviale 
– 29,2%. Potenţialul pedologic al subraionului constituie 65,0 puncte. Suprafeţele 
considerabile şi notele respective de bonitare ale solurilor subraionului au determinat 
dimensiunile cotelor de contribuţie la formarea potenţialului pedologic al acestuia. 
Astfel cota cernoziomurilor tipice slab humifere în potenţialul pedoecologic este de 25 
%, cota solurilor aluviale de 36%, iar cernoziomurile carbonatice şi solurile moderat şi 
puternic erodate au câte 16,9 şi 16,2%, respectiv.

Subraionul cernoziomurilor carbonatice ale Stepei Câmpiei Dunărene (13b). 
Subraionul ocupă terasele Dunării şi părţile inferioare ale bazinelor rr. Cahul şi Ialpug. 
Rocile sunt prezentate de luturi loessoide (80%). Componenţa şi suprafaţa învelişului 
de sol a subraionului sunt redate în tabelul 6. Suprafaţa solurilor subraionului constituie 
75,1 mii ha. În învelişul de sol predomină cernoziomurile carbonatice (peste 34,8%), 
solurile erodate ocupă 40,1%, cele aluviale – 9,6%. Potenţialul pedologic constituie – 
60,2 puncte. Contribuţia potenţialului solurilor în potenţialul total al subraionului este 
următorul: cernoziomurile carbonatice – 41,2%, solurile moderat şi puternic erodate – 
25,2%, cernoziomurile tipice slab humifere şi cele aluviale – circa 13%  ecare.
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Tabelul 6. Potenţialul pedoecologic al cernoziomurilor carbonatice ale Stepei Câmpiei 
Dunărene (subraionul 13b)

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor (%)

1 Cernoziomuri levigate 0,3 94 0,6
2 Cernoziomuri tipice slab humifere 7,2 82 13,1
3 Cernoziomuri carbonatice 26,2 71 41,2
4 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 0,1 41 0,1
5 Soluri moderat şi puternic erodate 30,0 38 25,2
6 Soluri afectate de ravene şi alunecări 0,1 15 0,0
7 Soluri cernoziomoide, deluviale şi mocirle 4,0 80 7,1
8 Soluri aluviale 7,2 80 12,7

Suprafaţa raionului pedoecologic 75,1

Potenţialul pedoecologic 60,2

Subraionul cernoziomurilor carbonatice şi solurilor aluviale ale Văii Nistrului 
Inferior (13c). Subraionul ocupă o suprafaţă de 64,5 mii ha, inclusiv partea teraselor 
înalte, versantul şi lunca. Teritoriul subraionului se caracterizează printr-un relief plan. 
Terasele sunt formate de luturi loessoide (50%), în lunca Nistrului s-au depus straturi 
aluviale recente (40%). Componenţa şi suprafaţa învelişului de sol sunt prezentate în 
tabelul 7.

În componenţa învelişului de sol predomină solurile moderat şi puternic erodate 
(47,6%), solurile aluviale (30,1%) şi cernoziomurile carbonatice (9,6%). Potenţialul 
pedologic constituie 58,4 puncte. Cota potenţialului solurilor este următoarea: solurile 
aluviale – 41,2%, solurile moderat şi puternic erodate – 31,0%, cernoziomurilor 
carbonatice – 11,7%. Cota  ecărui din celelalte soluri este mai mică de 7%.

Tabelul 7. Potenţialul pedoecologic al cernoziomurilor carbonatice şi solurilor aluviale 
ale Văii Nistrului Inferior (subraionul 13c)

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor (%)

1 Cernoziomuri tipice moderat humifere 1,5 100 4,0

2 Cernoziomuri tipice slab humifere 2,1 82 4,6

3 Cernoziomuri carbonatice 6,2 71 11,7

4 Vertisoluri, cernziomuri vertice ,şi soloneţizate 0,1 41 0,1

5 Rendzine şi cernoziomuri scheletice 0,2 73 0,4

6 Soluri moderat şi puternic erodate 30,7 38 31,0

7 Soluri afectate de ravene şi alunecări 1,2 15 0,5

8 Soluri cernoziomoide, deluviale şi mocirle 3,1 80 6,6

9 Soluri aluviale 19,4 80 41,2

Suprafaţa raionului pedoecologic 64,5

Potenţialul pedoecologic 58,4

Raionul cernoziomurilor carbonatice şi tipice slab humifere ale Stepei Nistrului 
Inferior (14). Teritoriul raionului ocupă partea de sud a regiunii Transnistrene. Raionul 
prezintă o câmpie relativ plană. Rocile sunt reprezentate de luturi loessoide (80%), 
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în luncă – de depozitele aluviale (15%). Teritoriul raionului aparţine zonei de stepă. 
Suprafaţa învelişului de sol al raionului constituie 147,7 mii ha. Componenţa şi suprafaţa 
solurilor raionului sunt prezentate în tabelul 8.

Tabelul 8. Potenţialul pedoecologic al  cernoziomurilor carbonatice şi tipice slab 
humifere ale Stepei Câmpiei Nistrului Inferior (raionul 14)

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor (%)

1 Cernoziomuri tipice slab humifere 40,2 82 33,2
2 Cernoziomuri carbonatice 42,3 71 30,2
3 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 1,5 41 0,6
4 Rendzine şi cernoziomuri scheletice 1,3 73 1,0
5 Soluri moderat şi puternic erodate 36,0 38 13,8
6 Soluri afectate de ravene şi alunecări 0,1 15 0,0
7 Soluri cernoziomoide, deluviale şi mocirle 6,0 80 0,0
8 Soluri aluviale 20,3 80 16,4

Suprafaţa raionului pedoecologic 147,7

Potenţialul pedoecologic 67,2

Tabelul 9. Potenţialul pedoecologic al Zonei Câmpiei de Sud
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1 Cenuşii tipice 63 0,7 0,5

2 Cenuşii molice 78 0,7 0,4

3 Cernoziomuri argiloiluviale 88 0,5 0,4

4 Cernoziomuri levigate 94 38,1 2,0 12,1 1,8 0,1 0,3

5 Cernoziomuri tipice moderat humifere 100 1,4 4,0 5,3 1,5

6 Cernoziomuri tipice slab humifere 82 102,1 15,5 4,1 90,1 31,0 7,2 2,1 40,2

7 Cernoziomuri carbonatice 71 31,2 18,0 1,1 60,0 24,0 26,2 6,2 42,3

8
Vertisoluri, cernoziomuri vertice şi 
soloneţizate

41 9,8 0,2 1,4 3,4 1,2 0,1 0,1 1,5

9 Rendzine şi cernoziomuri scheletice 73 0,2 0,5 0,1 0,2 1,3

10 Soluri moderat şi puternic erodate 38 109,0 17,0 25,0 123,0 43,0 30,0 30,7 36,0

11 Soluri afectate de ravene şi alunecări 15 5,4 1,3 3,0 8,0 4,9 0,1 1,2 0,1

12 Soluri cernoziomoide, deluviale şi mocirle 80 14,3 1,2 6,3 21,1 5,7 4,0 3,1 6,0

13 Soluri aluviale 80 23,4 6,0 3,2 17,2 45,4 7,2 19,4 20,3
Suprafaţa Zonei 1232,3 mii ha
Potenţialul pedoecologic 63,8 puncte

Învelişul de sol este comparativ omogen. Componenţa învelişului de sol este 
prezentată după cum urmează: cernoziomurile carbonatice (28,6%), cernoziomurile 
tipice slab humifere (27,2%), solurile moderat şi puternic erodate (24,4%) şi solurile 
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aluviale (13,7%). Potenţialul pedoecologic al raionului constituie 67,2 puncte. Cele mai 
mari contribuţii în potenţialul întregului înveliş de sol al raionului le au cernoziomurile 
tipice slab humifere (33,2%), după care urmează cernoziomurile carbonatice (30,2%) 
şi solurile aluviale (16,4%).

Raioanele şi subraioanele pedogeogra ce ale Zonei Câmpiei de Sud se deosebesc 
prin coraportul subtipurilor de soluri zonale şi variabilitatea solurilor intrazonale 
(tab. 9). În comun ele caracterizează învelişul pedologic al zonei în care predomină 
cernoziomurile tipice slab humifere formate în condiţiile fostelor stepe xero te pe 
luturi loessoide.

Concluzii

Potenţialul pedoecologic al landşafturilor Zonei Câmpiei de Sud constituie 63,8 
puncte. Solurile acestei zone, conform calităţilor şi capacităţilor lor productive, sunt 
divizate în 4 raioane şi 4 subraioane pedogeogra ce.

Potenţialul pedoecologic al acestor raioane şi subraioane este diferit şi variază între 
58,4 şi 67,2 puncte. Cel mai valoros este raionul 14 al cernoziomurilor carbonatice şi 
tipice slab humifere ale Stepei Câmpiei Nistrului Inferior cu suprafaţa de 147,7 mii ha 
(67,2 puncte), iar cel mai puţin valoros este cel al subraionului 13c al cernoziomurilor 
carbonatice şi solurilor aluviale ale Văii Nistrului Inferior cu o suprafaţă de 64,5 mii 
ha (58,4 puncte).

Potenţialul pedoecologic, condiţiile climatice favorizează pretabilitatea Zonei 
Câmpiei de Sud pentru culturile agricole tradiţionale, inclusiv a viţei de vie. Potenţialul 
pedoecologic şi productivitatea solurilor  ind limitate de condiţiile climatice.
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LEGITĂTI  ŞI  DEPENDENŢE ALE IMPACTULUI  STAŢIEI 
DE EPURARE BIOLOGICA A  APELOR REZIDUALE  ASUPRA 

COMPONENTELOR MEDIULUI

Constantin Bulimaga

Institutul de Ecologie şi Geogra e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

Organizarea insu cientă a managementului deşeurilor (MD) poate   decisivă 
pentru dimensiunile şi caracterul impactului ecologic. Toate carenţele negative ale 
managementului mondial al deşeurilor există şi în MD din Republica Moldova. La 
soluţionarea problemei MD va contribui şi studierea aspectelor ecologice, chimice şi 
tehnologice ce ar de ni elementele de bază care duc la poluarea mediului înconjurător. 
De aceea, problema gestionării deşeurilor din Republica Moldova serveşte în această 
lucrare ca obiect al cercetării aspectelor ecologice ale MD. 

Unul din aspectele principale ale activităţilor de gestionare a deşeurilor, considerat 
în prezenta lucrare ca ecologic, este evaluarea prejudiciului cauzat mediului: aerului şi 
apei de suprafaţă la funcţionarea staţiei de epurare biologică (SEB) a apelor reziduale 
(AR)  în mun. Chişinău. 

Pentru estimarea impactului cauzat mediului de către activităţile  antropogene 
este necasară elaborarea metodelor de calcul al prejudiciului în procesul de epurare a 
AR menajere la SEB şi gestionarea diverselor tipuri de deşeuri generate în activităţile 
economice. 

Scopul prezentei lucrări constă în efectuarea cercetărilor privind schimbarea 
valorii  prejudiciului cauzat mediului în rezultatul funcţionării SEB în dependenţă de 
coe cientul de agresivitate a poluanţilor emişi în atmosferă, a gradului de epurare a 
AR de natura chimică a poluanţilor ce se conţin în AR supuse epurării, a prejudiciului 
cauzat apelor de suprafaţă la deversarea directă a AR neepurate (în caz de hazard) de 
coe cientul de degradare a bazinului acvatic în locul deversării AR. 

Materiale şi metode 

Ca obiect de studiu a servit staţia de epurare (SEB) a apelor reziduale (AR) din mun. 
Chişinău. Pentru estimarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic la funcţionarea SEB 
Chişinău a fost studiată componenţa şi schema tehnologică a instalaţiilor de epurare şi 
utilajul care degajă poluanţii în atmosferă.

Schema tehnologică a SEB din mun. Chişinău include următoarele instalaţii tehnice 
esenţiale: camera de recepţie, platforma de nămol, decantoare primare – 6; decantoare 
secundare – 6; bazine de puri care biochimică cu nămol activ – 3; platformă de nisip; 
bazine de epurare biologică şi de aerare – 10. Pentru  activitatea optimă a SEB este 
necesară funcţionarea continuă a 2-3 su ante cu o capacitate a  ecăreia de 18000 m3/
oră de aer ceea ce constituie total 54000 m3 aer pe oră. Prin calcul a fost apreciat că prin 
suprafaţa de 1 m2 de AR va   su at un volum de aer de 0,00034 m3 pe secundă.

Calculele pentru evaluarea impactului SEB asupra atmosferei s-au efectuat pentru 
cazul funcţionării simultane a 3 su ante şi a tuturor instalaţiilor staţiei indicate mai 
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sus. Consumul de aer pe 1m2 de suprafaţă a instalaţiilor de puri care timp de 1 sec 
constituie 0,0034 l/sec [1].

Emisiile substanţelor poluante de la instalaţiile de epurare s-au calculat luând în 
consideraţie temperatura apei şi viteza vântului. Pentru instalaţiile la care procesele de 
epurare necesită oxigen (se insu ă aer cu ajutorul su antelor) emisiile de poluanţi în 
atmosferă (Mi) constau din două componente: evaporare de pe suprafaţa instalaţiilor 
funcţionale (Mis) şi emisiile care au loc în rezultatul aerării lichidului în procesul de 
funcţionare (Mia) [7]; 

Mi = Mis + Mia         (1)

Pentru determinarea volumului de poluanţi emişi în atmosferă (Mia) a fost aplicată 
metodica [7]. Emisiile în atmosferă depind de instalaţia tehnologică a SEB. Degajările 
substanţei poluante „i” (M

is
) de la instalaţiile de epurare s-au calculat conform formulei, 

obţinute din experimentul factorial:

M
is
 = 5,47 x 18-8 x (1,312 + U) F x C

i
 x K

1
/ m0,5 (273 + t

i
)           (2)

unde: C
i
 – concentraţia poluantului în vapori, mg/m3;  U–viteza vîntului, m/s; F – 

suprafaţa sursei, m2; K
1
 – coe cientul de acoperire a suprafeţelor instalaţiilor de epurare 

(de obicei K
1
 =1); m

i
 – masa moleculară a substanţei poluante; M

is
 – evaporarea de pe 

suprafaţa instalaţiilor funcţionale, M
ia 

– emisiile care au loc în rezultatul su ării aerului, 
t
1
 – temperatura aerului.

Emisiile substanţelor poluante din procesul de funcţionare a instalaţilor,  în care 
se pompează aer prin AR supuse epurării (aerotanc, agitator, aerotancuri cu aerare), se 
calculează conform formulei (3): 

M
i
 = Q x C

i 
/ 1000, g/s       (3)

unde: Q – volumul de aer consumat prin suprafaţa instalaţiei de puri care (m3/
sec). Calculul emisiilor totale de substanţe poluante degajate pe parcursul unui an se 
efectuează conform formulei (4)[7]

M
itotal 

= 3,6 × 10-3×M
i 
× t, (t/an)       (4) 

unde: t – timpul de funcţionare a instalaţiei, ore/an.
Pentru efectuarea calculelor s-au aplicat concentraţiile substanţelor  poluante în 

vaporii saturaţi acceptate în metodica [7].  Emisiile suplimentare ale poluanţilor din 
procesul de funcţionare a instalaţiilor cu aerare condiţionată (aerotancuri, agitatoare, 
aerotancuri cu aerare) a apelor uzate s-au calculat conform relaţiei (3) [7].

 Determinarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic a necesitat efectuarea 
calculelor emisiilor totale pentru  ecare poluant în parte de la toate instalaţiile SEB 
pe parcursul unui an de funcţionare. Prejudiciul cauzat apelor r. Bîc la deversarea AR 
epurate  s-a determinat în baza conţinutului de poluanţi restanţi ce depăşesc CMA. 
Prejudiciul în caz de hazard (la deversarea AR în r. Bîc fără epurare) a fost calculat în 
baza conţinutului poluanţilor în AR iniţiale [2]. 

Prejudiciul cauzat aerului atmosferic de emisiile de la instalaţiile de epurare a apelor 
uzate  a fost calculat conform metodologiei [3]. Pentru aceasta au fost determinate 
cantităţile de substanţe poluante (t): 2,2 t H

2
S; 27,6 t NH

3
; 0,002 t C

2
H

5
SH; 0,004 t 
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CH
3
SH; 139,4 t CO; 11,64 t NO

2
; 466,83 t CH

4
conform relaţiei [2] timp de 1 an.

p = N • A
i
 • M

i
 • K                                                                                                (4) 

unde:  p – valoarea prejudiciului, lei; A
i
 – coe cientul de agresivitate pentru poluantul 

„i” , iar masa M
i 
pentru poluantul „i” se calculează conform [4], separat pentru  ecare 

instalaţie a SEB. Masa totală a poluantului „i” se calculează pentru  ecare component 
gazos. Valoarea coe cientului K=15 caracterizează pericolul emisiilor pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru mediul înconjurător. Evaluarea prejudiciului cauzat aerului 
atmosferic de emisiile care au loc în procesul de funcţionare a SEB s-a efectuat conform 
metodei de calcul  prezentate [3],  iar a prejudiciului cauzat la deversarea AR direct în 
apele de suprafaţă - cu utilizarea metodei [6].

Pentru efectuarea calculelor s-au utilizat datele despre concentraţia vaporilor 
saturaţi [7]. Calculul s-a realizat pe parcursul unui an conform metodicii [3]. Pentru 
aceasta au fost determinate cantităţile de substanţe poluante (t): 2,2 t H

2
S; 27,6 t NH

3
; 

0,002 t C
2
H

5
SH; 0,004 t CH

3
SH; 139,4 t CO; 11,64 t NO

2
;  466,83 t CH

4
. Calculul 

prejudiciului adus aerului atmosferic de către staţia de epurare s-a efectuat conform 
relaţiei (5) pentru  ecare component gazos timp de un an de zile (a. 2000) 

Rezultate şi discuţii

Prejudiciul cauzat aerului atmosferic ca urmare a funcţionării staţiei de epurare 
a apelor reziduale din mun. Chişinău

Estimarea impactului cauzat mediului de SEB a AR  permite scoaterea în evidenţă 
nu doar a gradului de e cienţă a staţiei, dar şi stabilirea valorii prejudiciului adus 
aerului şi apelor de suprafaţă în procesul de funcţionare. În acest context a prezentat 
interes studiul dependenţei gradului de epurare a apelor şi  componenţei nămolului de 
încărcătura AR şi natura poluanţilor.

Aşadar, suma totală a prejudiciului (P) cauzat aerului atmosferic în rezultatul 
funcţionării staţiei de epurare timp de 1 an a constituit, circa 641 mii ± 3,3 mii lei. 

Cea mai mare cantitate de emisii sunt cele de CH
4
, urmate de CO şi NH

3
. Valoarea 

maximă a prejudiciului cauzat aerului atmosferic o au emisiile de mercaptani. Impactul 
cauzat aerului atmosferic de  ecare poluant în parte depinde de cantitatea reală a 
poluantului degajat şi de coe cientul de agresivitate a acestuia. La SEB cea mai mare 
cotă din masa reală de poluanţi degajaţi revine metanului (CH

4
 - 466,8 t/an), ceea ce 

constituie 72% din cantitatea totală de emisii gazoase. Prejudiciul cauzat mediului de 
către acest gaz este minim şi constituie 2520,90 lei (0,39% din prejudiciul total cauzat 
de emisii). Cantitatea minimă de poluanţi degajaţi în atmosferă o constituie C

2
H

5
SH 

(0,002 t sau 0,0003% din emisiile totale) şi CH
3
SH (0,004 t),

iar valoarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic de C
2
H

5
SH este esenţial şi 

constituie – 183,1 mii lei (28,56% din prejudiciul total). Acest fapt se explică prin aceea 
că coe cienţii de agresivitate ai C

2
H

5
SH şi CH

3
SH au valori foarte înalte - >333000 şi 

>111000, respectiv (tab.1). Valoarea totală a prejudiciului cauzat aerului atmosferic de 
SEB constituie circa 641mii lei. 

În rezultatul analizei componenţei chimice a emisiilor de la SEB Chişinău şi estimării 
valorilor prejudiciului cauzat aerului atmosferic de către aceste emisii a fost stabilită 
legitatea dependenţei valorii prejudiciului cauzat aerului atmosferic de agresivitatea 
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poluanţilor gazoşi (tab.1) [1]. Cea mai mare valoare a prejudiciului cauzat aerului 
atmosferic o au emisiile de C

2
H

5
SH (coe cientul de agresivitate este maxim), iar cel 

mai mic prejudiciu de 0,0004 mii lei este cauzat de CH
4
 (A

i
 = 0,02) şi CO (Ai =1),  ind 

în ordinea crescîndă: CH
4
→CO→ NH

3
→ NO

2
→ H

2
S → CH

3
SH → C

2
H

5
SH.

Tabelul 1. Dependenţa valorii prejudiciului cauzat aerului atmosferic de coe cienţii de 
agresivitate a emisiilor gazoase toxice pentru una şi aceeaşi masă reală de poluanti [1]

Poluanţii C
2
H

5
SH CH

3
SH H

2
S NO

2
NH

3
CO CH

4

Coe cienţii de 
agresivitate

333333 111111 54,8 25 25 1 0,02

Prejudiciul cauzat de SEB Chişinău apelor de suprafaţă 
Directiva UE 97/11/EC menţionează necesitatea evaluării impactului asupra 

mediului prin natura, dimensiunile sau amplasarea întreprinderilor [5]. Pentru 
aprecierea prejudiciului cauzat mediului de către poluanţii din apele reziduale a fost 
aplicată metoda [6] pe exemplul funcţionării SEB Chişinău.

În rezultatul analizei dinamicii procesului de epurare a AR la SEB a fost stabilită 
dependenţa gradului de epurare a AR la SEB de natura poluanţilor care se conţin în 
apele supuse epurării (tab. 2) [1]. Cel mai înalt grad de înlăturare a poluanţilor din AR 
a fost stabilit pentru materia în suspensie (MS), CBO, CCO, N

total
,  N

NH4+
 şi N

NO2-
 ), 

iar cel mai mic grad de înlăturare este atins pentru ionii de Cl-, SO
4

2- ş. a. Gradul înalt 
de epurare a AR după CBO, CCO şi de compuşii azotului se explică prin realizarea 
(crearea) condiţiilor optimale de funcţionare a microorganismelor.

Tabelul 2. Gradul de epurare a AR la SEB şi poluanţii care se conţin în apele reziduale 
supuse puri cării [1]

96,4 95,0 92,3 91,8 83,9 82,7 79,6 64,1 62,3 60,5 14,7 14,6 8,8

Gradul scăzut de înlăturare a ionilor anorganici (Cl-, SO
4
2- ) depinde de natura 

anionului şi posibil se explică prin solubilitatea înaltă a sărurilor acestor ioni (tab. 2). 
Datele prezentate de monstrează, că cel mai înalt grad de epurare a AR este atestat 
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pentru materia în suspensie (MS) ce constituie 96,4%, iar cel mai mic –prntru ionii Cl-

şi SO
4
2- (8,8 şi 14,6%), respectiv.

Valoarea prejudiciului a fost calculată pentru cazul cînd apele reziduale emise în or. 
Chişinău nu sunt supuse epurării  ind deversate direct în r. Bîc (caz de hazard) şi cînd 
apele reziduale sunt epurate la SEB, apoi ulterior deversate în r. Bîc  [1].

La calculul prejudiciului cauzat mediului cînd apele reziduale nu sunt supuse 
epurării şi se deversează direct în r.Bîc, se propune ca valoarea „Cn” să  e considerată 
egală cu CMA pentru apa potabilă şi piscicolă. Astfel calculul prejudiciului înrăutăţirii 
calităţii apei din r. Bîc se apreciează după conţinutul total al poluanţilor comparativ cu 
starea naturală a apei. Prejudiciul (P) a fost evaluat conform formulei (6) [6]:

P═∑VT(Cr-Cn) ×10-3× A
1
× 0,005× n × y × K

2
     (6)

Concentraţiile medii ale unor poluanţi în apele reziduale neepurate în a. 2000 au 
constituit (mg/l): Cu - 0,109, Zn - 0,081, Ni – 0,045, fenoli – 0,057, produse petroliere 
– 1,750, cianuri – 0,219, Cr (III) – 0,017 (tab. 3). Aceste valori depăşesc CMA pentru 
apele cu destinaţie piscicolă: pentru Cu de 11 ori, Zn - 9 ori, Ni – 4,5 ori, fenoli – de 51 
ori, produse petroliere – de 35 de ori, cianuri – 4,38 ori, Cr (III) – 3,4 ori. Pe parcursul a. 
2000 în medie se acumulau circa 241,6 mii m3 ape reziduale pe zi, ceea ce reprezintă o 
cantitate mai mică în comparaţie cu anii precedenţi [1]. Pentru a aprecia calitatea apelor 
în r. Bîc la deversarea apelor reziduale fără epurare în caz de hazard se aplică coe cientul 
(K

2
) ce caracterizează gradul de poluare a apei, conform formulei K

2 
= Cr/CMA [6] 

(Cr-concentraţia reală). Rezultatele determinării coe cientului „K
2
” şi al gradului de 

pericol al poluanţilor care se conţin în apele uzate sunt prezentate în tab. 3. Situaţia 
de dezastru ecologic poate   considerată în cazul cînd cel puţin o singură substanţă 
cu clasa 1-2 de toxicitate are coe cientul (K

2
), ce caracterizează degradarea bazinelor 

hidrogra ce, cu valoarea mai mare de 10, sau o substanţă cu gradul de pericol 3-4 are 
K

2
 mai mare de 100. Datele prezentate în tab. 3 demonstrează, că doi componenţi din 

AR: cuprul (gradul de pericol 3) şi lipidele (grăsimile) (cărora li se poate atribui gradul 
de pericol 4) au K

2
 egal cu 109 şi 170, respectiv. Acest fapt demonstrează, că dacă în 

rezultatul unor hazarde neprevăzute (explozii sau alte hazarde care ar putea scoate din 
funcţie SEB) ar avea loc deversarea directă a apelor reziduale în r. Bîc, si s-ar declanşa 
un dezastru ecologic. În tab. 3 sunt prezentaţi parametrii care caracterizează degradarea 
apei r.Bîc atunci cînd apele reziduale ar   deversate fără a   supuse epurării la SEB (în 
caz de hazard) [1]. Valoarea prejudiciului cauzat la deversarea directă în r. Băc a AR 
neepurate (în caz de hazard) şi a apelor reziduale după epurare la SEB sunt demonstrate 
în  g.1. Menţionăm, că a fost calculat prejudiciul atît pentru  ecare component conform 
conţinutului lui iniţial în AR, ( evacuat la SEB), precum şi prejudiciul cauzat mediului 
după conţinutul remanent în AR rezultată după epurare. În procesul de epurare din AR 
au fost eliminate 112 mii t de substanţe poluante [1], ceea ce constituie 55,75% din 
cantitatea iniţială a acestora. Impactul potenţial care ar   fost cauzat mediului în caz 
de hazard, a fost calculat prin diferenţa dintre impactul care putea   adus mediului în 
cazul deversării în rîul Bîc a apelor reziduale neepurate şi impactul în cazul deversării 
aceloraşi AR însă supuse epurării la SEB. Datele din [1] şi ( g. 3.) demonstrează că în 
caz de hazard s-ar   declanşat un dezastru ecologic. Cel mai mare prejudiciu ar   fost 
cauzat de către substanţele apreciate în baza CBO

5 
(7,74 mlrd lei şi materia suspendată) 
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– 6,33 mlrd lei. Valoarea totală a prejudiciului adus mediului în cazul dacă AR ar   fost 
deversate fără epurare în r. Bâc (în caz de hazard) ar   constituit 29,7 mlrd lei ( g. 1).

Tabelul 3. Criterii de degradare a apei bazinului r. Bîc sub in uenţa AR în cazul 
deversării lor în rîu fără epurare (a. 2000) (α ≤0,05) [1]

Nr. 
crt.

Poluantul
Indicii de 
calitate a 
AR, mg/l

CMA pisci-
cole, mg/l

CMA SEB 
Chişinău, mg/l 

(deversare)

Coe cientul 
de degradare

”K
2
”

*Gradul 
de pericol

1 CBO, total 167,85 3,00 7,5- 12,4 56,0 -

2 CCO- Cr 269,60 30,00 30,00 9,0 -

3
Materia 
suspendată

307,00 9,1-12,0 - -

4 N total 28,48 - - - -

5 N – NH
4

+ 27,32 0,50 6,10 –7,80 55,0 3

6 N -NO
2
– 0,78 0,08 0,08 –0,26 10,0 2

7 N - NO
3
– 3,05 40,0 9,0 –39,6 0,02 3

8 Cl - 100,53 300,0 90,0 0,34 4

9 SO
4 

2- 142,81 100,0 150,0 1,43 -

10
Mineralizarea 
sumară

794,83 1000,0 550,0 0,79 -

11 Fe3+ 1,70 0,050 0,31 34,0 3

12 Cu2+ 0,11 0,001 0,01 109,0 3

13 Zn2+ 0,08 0,010 0,03 8,20

14 Ni2+ 0,05 0,010 0,01 4,50 3

15 Cr3+ + Cr6+ 0,14

16 Cr3+ 0,02 0,005 - 3,40 3

17 Cr6+ 0,02 0,001 0,001 17,0 3

18
Lipide 
(grăsimi)

8,50 0,050 1,4 170,0 4

19 Cianuri 0,22 0,050 4,38 2

20
Substanţe 
tensioactuve

0,66 0,100 0,07 7,0

21
Produse 
petroliere

1,75 0,050 0,10 35,0 4

22 Fenoli 0,05 0,001 52,0 3

23 P
2
O

5
3,26 3,500 - 1,0

*) Приложение к Правилам охраны поверхностных вод. М., 1991.

Prejudiciul cauzat mediului în caz de hazard de către poluanţii din AR neepurate 
ar   depăşit prejudiciul cauzat mediului de către poluanţii restanţi în apele epurate 
(care constituie 578 925,566 mii lei) cu 29 076 653, 187 mii lei. Pentru compararea 
prejudiciului cauzat mediului în caz de hazard este necesar de menţionat că valoarea 
produsului intern brut (PIB) al Republicii Moldova în anul 2000 a constituit 16 019 558 
mii lei. Bazăndu-ne pe aceste date se poate concluziona că prejudiciul cauzat mediului 
în caz de hazard care ar   scos din funcţie SEB ar   constituit o valoare care depăşeşte 
PIB-ul de 1,85 ori. Acest fapt ar   adus prejudiciu nu numai mun. Chişinău şi întregii 



166

republici, dar ar   cauzat şi o poluare transfrontalieră enormă. Pentru excluderea unor 
posibile riscuri cauzate de hazardurile naturale (tornade sau furtuni cu ploi torenţiale 
îndelungate) este necesară prevederea unor măsuri care ar oferi posibilitatea de localizare 
a deversărilor enorme ale AR în apele de suprafaţă, iar pentru cele antropogene - 
(acţiuni teroriste, explozii în procesul de funcţionare) este necesar de prevăzut măsuri 
organizaţionale (prevederea sistemului de pază corespunzător, instruirea şi pregătirea 
calitativă a cadrelor, etc.).

Fig.1. Diagrama prejudiciului cauzat mediului la deversarea apelor reziduale 
neepurate şi după epurare la SEB, (mln.lei) [1], (α ≤0,05). MS - materie în suspensie; PP- 
produse petroliere; Det. – Detergenţi;CCO –consumul chimic de O

2
; CBO

5
 – consumul 

biologic  de O
2
; N-NH

4
- azot amoniacal; N

NO2
-azot dioxid timp de un an de zile (a. 

2000)

Analiza valorii prejudiciului cauzat apelor de suprafaţă la deversarea AR neepurate 
(în caz de hazard) demonstrează legitatea dependenţei valorii prejudiciului de 
coe cientul de degradare a bazinului acvatic în locul deversării AR (tab. 4) [1]. 

Valoarea  maximă a prejudiciului cauzat apelor de suprafaţă o au CBO
5
 (coe cientul 

de degradare -  56), iar cel mai mic prejudiciu de 40 mln lei este cauzat de  Ni2+. Astfel, 
prejudiciul cauzat de poluanţi creşte în ordinea:  Ni 2+→ Detergenţi→ N 

NO2
 - → Fe3+→ 

Prod. petroliere → N 
NH4+

 → CBO
5
.

Datele din tabelul 4, demonstrează, că în caz de hazard prejudiciul maxim adus 
apelor r.Bîc va   cauzat de către poluanţii organici (CBO

5
) în sumă de 7737 mln lei (sau 

43%), coe cientul de degradare a apei după CBO
5
 constituie 56, după azotul amoniacal 

- 4669 mln lei şi coe cientul de degradare - 55 (26%) iar cel mai mic prejudiciu este (40 
mln lei) după ionii de Ni2+ cu un coe cient de degradare (4,5).
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Tabelul 4. Dependenţa valorii prejudiciului cauzat apelor de suprafaţă de 
coe cientul de degradare a bazinului acvatic în caz de hazard [1]

Poluanţii CBO
5

N 
NH4+

Prod.
petrol.

Fe 3+ N 
NO2 -

De-
terg.

Ni 2+

Coe cientul de de-
gradare a bazinului 
acvatic

56 55 35 34 10 7
4,5

Prejudiciul, mln lei, 
cauzat r. Bîc în locul 
deversării

7737±372 4669±251 3022±151 1424±71 871±44 91±5 40±2

Prejudiciul , anual % 43,3 26,2 16,9 8,0 4,9 0,5 0,2

Concluzii

1. A fost stabilită legitatea dependenţei valorii prejudiciului cauzat aerului atmosferic 
de coe cientul de agresivitate a emisiilor gazoase toxice pentru una şi aceeaşi masă 
reală de poluanti (mii lei / poluantul / coe cientul de agresivitate): constituie: 6000 
/ C

2
H

5
SH / 33333 > 2000 / CH

3
SH / 11111 > 0,986 / H

2
S / 54,8 > 0,450 / NO

2 
/ 25 = 

0,450 / NH
3 
/ 25 > 0,018 / C / 1 > 0,0004 / CH

4 
/ 0,02.

2. Dependenţa gradului de epurare a AR de natura chimică a poluanţilor ce se 
conţin în apele supuse epurării poate   exprimată astfel: (poluantul/gradul de epurare, 
%) - MS/96,4 > N

NH4+
/95 > CBO

5
/92,3 >N

total
/91,8 > CCO-Cr/83,9 > Fe3 +/82,7 > N

NO2
 - 

/79,6> Ni2+/64,1 >Cu2+/62,3 > Zn2+/60,5> Min./14,7> SO
4

2-/14,6> Cl-/8,8.(MS-materie 
în suspensie).

3. În urma analizei valorii prejudiciului cauzat apelor de suprafaţă la deversarea 
AR neepurate (în caz de hazard) în locul deversării AR a fost stabilită dependenţa 
acestuia de  coe cientul de degradare (mln lei/poluantul/coe cientul de degradare): 
7737/ CBO

5
/ 56> 4669/ N 

NH4+
/ 55> 3022/ PP / 35> 1424/ Fe 3+/ 34> 871/ N

NO2 - 
/ 10> 

91/ Det. / 7> 40/ Ni 2+/4,5 timp de un an de zile (a. 2000)
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