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CAPITOLUL I. CADRUL NATURAL - ELEMENTE GEOGRAFICE LOCALE. CADRUL 

ANTROPIC - POLUAREA MEDIULUI 

 

 

I.1. RELIEFUL 

Relieful județului Gorj este variat și prezintă  trei trepte distincte ce coboară de la nord spre sud, 

astfel: Carpații Meridionali, Subcarpații Getici și Podișul Getic. Zona vizată pentru studiu este 

situată în Subcarpații Getici. 

Subcarpații Getici – Subcarpații Gorjului 

Subcarpații Gorjului ocupă regiunea dintre Olteț și Motru, fiind formați din două șiruri de dealuri 

paralele cu lanțul muntos din nord, dublate de două șiruri de depresiuni sau ulucuri depresionare. 

Aceste depresiuni cu aspect plat și cu un climat de adăpost sunt folosite pentru culturi agricole și 

sunt intens populate. 

Primul șir de dealuri cuprinde: Dealul Sporești (402m – între Tismana și Bistrița), Dealul 

Brădicenilor, Dealul Târgului, Dealul Voiteștilor (439m), Dealul Săcelului (503m), Dealul 

Ciocadia (564m), Dealul Mâța (543m), Dealul Alimpești (508m). 

La sud de acest șir de dealuri se află una dintre cele mai întinse și frumoase depresiuni intracolinare 

din țară – Depresiunea Târgu-Jiu – Câmpu – Mare, care se întinde de la Valea Gilortului, în 

dreptul localității Albeni și până la râul Tismana, la vest de localitatea Cîlnic.  

Lunca Jiului este marginita la V de pintenul Dealului Targului, care coboara domol, de la N S, pina 

la podul rutier si feroviar de pe Susita. Forminmd interfluviul dintre Jiu si Susita, Dealul Targului 

prezinta o bombare în zona NV a Debarcaderului, unde altitudinea maxima este 326 m. Aici este 

bolta anticlinala a sirului de dealuri subcarpatice interne, formate prin incretire, care marginesc 

depresiunea Tg-Jiu - Cimpu Mare spre N. 

Formatiunile geologice ce alcatuiesc relieful deluros al zonei sunt de natura pelitica, argilo-

marmoasa si apartin pliocenului de la exteriorul Carpatilor. Depozitele pleistocenului superior de 

terasa inalta se intilnesc în zona de platou din E orasului Tg-Jiu, spre satele Preajba, Dragoieni si în 

zona Amaradiei, avand virsta cuaternara. 

Versantii vaii Jiului, în special cei dinspre Dealul Targului sunt alcatuiti din depozite argilo-

marmoase cu intercalatii nisipoase de virsta pliocena. Nu se semnaleaza existenta unor bogatii 

naturale ale solului sau subsolului. 

Teritoriul orasului Tg-Jiu cuprinde zone variate de relief. Se disting: 

 luncile aluvionare ale riului Jiu si paraurilor Susita si Amaradia la V, respectiv E; 

 dealuri de mica altitudine pe latura N, ce coboară lin spre S. 
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Riurile ce curg pe suprafata orasului formeaza intrinduri cu terase si buna aluvionare in formatiunile 

deluroase din amonte. Versantii dealurilor din NV sunt mai abrupti si prezinta usoare fenomene de 

instabilitate prin unele desprinderi locale de suprafete, dar cu importanta minora asupra stabilitatii 

intregului masiv de roca din versant. Versantii vailor care afecteaza orasul sunt dispusi in general 

spre E si V, mai putin spre S. Zona de lunca aluvionara, aproximativ plana, se intinde de-a lungul 

riului Jiu, cu o usoara panta spre S, unde se uneste cu luncile riurilor Susita si Amaradia, intr-o 

vasta zona de campie aluvionara.  

Dupa conditiile de substrat geologic si pedoclimatice, solurile sunt putin variate, predominind 

diferite tipuri de soluri silvestre. Rocile ce intra in alcatuirea Subcarpatilor Gorjului sunt 

reprezentate prin marne, argile marmoase, nisipuri si pietrisuri. temperaturile medii lunare ale 

solului pina la 20 cm sunt mai ridicate decit temperaturile medii lunare ale aerului in lunile aprilie si 

decembrie. 

 

 

 

 

 



STUDIUL FACTORILOR DE MEDIU - CALITATEA APEI ȘI SOLULUI                                                    TÂRGU JIU 2022 

4 
 

 

 



STUDIUL FACTORILOR DE MEDIU - CALITATEA APEI ȘI SOLULUI                                                    TÂRGU JIU 2022 

5 
 

 

 



STUDIUL FACTORILOR DE MEDIU - CALITATEA APEI ȘI SOLULUI                                                    TÂRGU JIU 2022 

6 
 

 

 

 

 



STUDIUL FACTORILOR DE MEDIU - CALITATEA APEI ȘI SOLULUI                                                    TÂRGU JIU 2022 

7 
 

I.2. CLIMA 

Clima județului Gorjeste temperat-continentală, cu slabe influențe submediteraneene și cu aspecte 

locale determinate de prezența munților înalți și mijlocii, a dealurilor subcarpatice și a 

depresiunilor. 

Regimul climatic se caracterizează, în general, prin veri răcoroase, cu precipitații bogate și ierni 

friguroase (mai ales în sectorul montan), cu frecvente viscole și strat de zăpadă stabil pe o perioadă 

îndelungată.  

În sezonul rece al anului, ținuturile deluroase sunt invadate adesea de un aer mai cald, venit dinspre 

Marea Mediterană, ce provoacă dezghețul și topirea stratului de zăpadă.  

Situat in partea de SV a Romaniei, la intersectia paralelei 4502’ latitudine N cu meridianul 23017’ 

longitudine E, la jumatatea distantei dintre Ecuator si Polul Nord, municipiul Tirgu-Jiu se afla in 

plina zona temperata, cu cele mai favorabile conditii climatice pentru dezvoltarea vietii omenesti. 

Temperatura medie anuală este de 10,2oC în zonele depresionare (Târgu Jiu). Temperatura maximă 

absolută, de 40,6oC, s-a înregistrat la Târgu Jiu în 8 septembrie 1946, iar minima absolută, de -31oC, 

s-a înregistrat tot la Târgu Jiu, în 24 ianuarie 1942.  

Conform datelor meteorologice de la stația meteo Târgu Jiu, în ultimii zece ani temperatura medie a 

aerului a înregistrat creșteri accentuate, de la 10,8oC în 2011, la 12,3oC în 2019, an în care s-a și 

înregistrat cea mai mare temperatură medie a aerului la Târgu Jiu.  

 

 

 

Figura nr. I.1.Variația temperaturii medii anuale la stația meteorologică Târgu Jiu 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Oltenia 
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Pe fondul acestor creșteri termice, se constată o diminuare a regimului pluviometric. Astfel, dacă în 

anul 2014 se înregistra un total anual de 1079,1 mm, cantitatea de precipitații s-a redus semnificativ 

în anul 2015, când pe fondul unei temperaturi medii a aerului de 12,2oC, suma precipitațiilor a fost 

de numai 648,3 mm, cu 39,3% mai puțin față de anul 2014. În aceste condiții, seceta a fost un 

fenomen care a marcat întreg anul 2015, continuându-se și în 2016 (709,1 mm de precipitații și 

11,4oC temperatura medie a aerului) și în 2018 (616,8 mm de precipitații și 11,8oC temperatura 

medie a aerului).Cea mai scăzută cantitate de precipitații din ultimii zece ani s-a înregistrat în 2011 

(513,0 mm), iar cea mai mare în 2014 (1079,1 mm). În 2019, când a fost înregistrată cea mai mare 

medie a temperaturii aerului, s-au înregistrat 873,4 mm de precipitații. 

 

 

Figura nr. I.2.Variația cantității anuale de precipitații la stația meteorologică Târgu Jiu 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Oltenia 

 

Vântul, puternic influențat de formele de relief, bate cu o frecvență mai mare dinspre nord (14% din 

cazuri) în zona depresionară, la Târgu Jiu fiind canalizat pe această direcție prin intermediul văii 

Jiului. În perimetrul județului Gorj, se remarcă (mai ales în Depresiunea Târgu Jiu) o accentuată 

stare de calm atmosferic, a cărui frecvență atinge 53,2% și care este datorată adăpostului creat de 

unitățile de relief mai înalt ce înconjoară depresiunea. Totodată, Depresiunea Târgu Jiu beneficiază 

de o climă mai blândă, ca urmare a prezenței influențelor mediteraneene ce determină ca pe 
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compacte arborete de castan comestibil, declarate rezervații naturale. 

Factorii climatici generali si in speciali cei locali, creaza orasului Tg-Jiu o pozitie favorabila, cu un 

climat deosebit fata de restul tarii. Aici este caracteristic topoclimatul de depresiune adapostita, ce 

cuprinde intraga depresiune subcarpatica de la Tismana la Polovragi. 
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I.3. HIDROGRAFIA 

Hidrografia de pe teritoriul județului Gorj are o densitate medie de 0,5km/km2 și aparține, aproape 

în totalitate, unui singur bazin colector, Jiul, care adună apele afluenților săi de pe o suprafață de 

peste 4000km2. În drumul său median prin județul Gorj, Jiul străbate, de la nord la sud, 133 km și 

adună apele a numeroși afluenți: de pe dreapta, colectează apele râurilor Bratcu, Porcu, Șușița, 

Jaleș, Runcu, Bistrița gorjeană, Tismana, Jilțu, Motru ș.a., iar de pe stânga colectează apele râurilor 

Polatiștea, Sadu, Amaradia, Zlastu, Cioiana, Gilort ș.a. 

Susita, afluentul dreapta al Jiului, care trece prin V orasului, are un debit mediu multianual de 0,38 

m3/S si poate tranzita un volum maxim de viitura de 21 mil. m3/S. Volumul de apa scurs intr-un an 

mediu este de 73 mil. m3. 

Calitatea apelor de suprafata este necorespunzatoare, situindu-se, conform datelor CNS/1994, în 

categoria a II-a. 

Acviferele freatice din depozitele grosiere de terasa si lunca aluvionara prezinta un nivel hidrostatic 

variabil, dependent de zona si de infiltratiile din apele de suprafata. Astfel, nivelele hidrostatice 

variaza intre 1,20 - 20 m adincime; în terasa Susita, zona Slobozia-Birsesti intre 2,00 - 2,5 m, iar în 

zona Dealul Tirgului (rezervoare de apa), nivelul este mult coborit, la adincimi de peste 20 m, avind 

in vedere baza de eroziune locala la nivelul vailor adiacente. 

Șușița - prelucrata printr-o captare cu prag de fund a unui debit mediu de 400 l/S, utilizata mai ales 

în perioade secetoase este susă alimentarea cu apa a locuintelor municipiului Tg-Jiu, a unitatilor 

industriale si a altor consumatori de apa din localitate. Apa de adincime se incadreaza în norme de 

calitate. 

 

 

I.4. VEGETAȚIA 

Prin configuratia geografica, zona municipiului Tg-Jiu se incadreaza în zona vegetatiei de lunca. 

Aceasta formatiune vegetala are caracter areal, se intinde in luncile riurilor din zona depresionara 

sub forma de zavoaie, avind lungime mai mare si exces de umezeala. Speciile caracteristice sunt 

salciile, uneori amestecate cu rachiti si plop alb sau negru, arinul alb sau negru. Ca vegetatie 

ierboasa, in pajistile din lungul riurilor cresc coada vulpii si hameiul, a carui floare e utilizata la 

fabricarea berii de casa. Parasind zona de lunca, inspre versantii interfluviilor apar porumbarul si 

rugul, care fac tranzitia spre padurile de stejar. In aceasta zona predomina esentele de gorun, cer, 

garnita, stejar pedunculat si chiar fag. 

Pădurea Dealul Targului - “Rachita” - situata in partea de NV a orasului intre localitatea Polata si 

lacul Vădeni  face parte din masivele de vegetație din zonă. 
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I.5. FAUNA 

Apele râurilor de deal și de munte sunt bogate în păstrăv, lipan, scobar, clean, mreană, crap, știucă 

etc. In lunca Jiului zoocenoza se imbogateste calitativ si cantitativ, mai ales vara, cu specii ce se 

cuibaresc in maluri: prigoaia, lastunul de mal, codobatura. Concentrarea pe suprafete relativ reduse 

a unor resurse alimentare abundente determina vara existenta unor zoocenoze bogate si bine 

structurate, cu multe elemente constitutive, în cadrul zavoaielor, astfel: boicusul, grebuselul de 

zavoi, acvila de cimp, pescarelul albastru mic. Caracteristice zavoaielor sunt si unele insecte 

litofage: sfredelitorul rosu al salciilor, fluturele alb al plopului, molia frunzelor de plop, tigararul 

mare si mic al plopului (lepidoptere); croitorul mic al plopului, gindacul rosu de frunza al salciei 

(coleoptere) si tintarul salciilor, paduchele de gale al plopului (homptere). 

Etajul faunistic al gorunetelor este foarte bine reprezentat si cuprinde: broasca saritoare; mamifere: 

pirsul de ghinda, caprioara, pisica salbatica; pasari: turturica, sturzul cintator, scortarul, mierla 

neagra, pitigoiul mare, frunzarita galbuie, cuiful de padure, huhurezul mic, cucuveaua pitica, 

ciocanitoarea verzuie, soimul rindunelelor; nevertebrate tipice: molia ghindei, cotarul stejarului, 

rasucitorul frunzelor de stejar, trombarul ghindei, tigul stejarului, paduchele testos al stejarului.  
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CAPITOLUL II. CARACTERISTICI ALE MEDIULUI NATURAL SI CONSTRUIT- 

POLUAREA MEDIULUI 

 

II.1. INTRODUCERE 

Mediul a devenit o problema grava, iar necesitatea de a gasi o rezolvare pertinenta a acestei 

probleme a condus, intre altele, la introducerea conceptului de DEZVOLTARE DURABILA. 

Conceptul a fost consacrat în Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare (1987), 

cunoscut si sub numele de Raportul Brutland sau “Viitorul nostru comun”, definit astfel : “Tipul de 

dezvoltare economica care asigura satisfacerea necesitatilor prezente, fara a compromite 

posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile cerinte”. In acest fel, conceptul de 

dezvoltare durabila defineste un proces de schimb in care exploatarea resurselor, orientarea 

investitiilor, dezvoltarea tehnologica, schimbul institutiilor, sunt consonante si sporesc atit 

potentialul prezent cit si potentialul viitor de satisfacere a cerintelor si aspiratiilor umane. 

Exista numeroase elemente care jaloneaza calea spre o dezvoltare durabila, dar principala corelatie 

ce trebuie respectata este armonizarea politicilor demografice cu potentialul productiv. Aceasta 

corelatie este cu atit mai importanta cu cit pe de o parte populatia exercita presiuni asupra 

ecosistemului, iar pe de alta parte potentialul tehnologic, care depinde de caracteristicile acestei 

populatii, influenteaza in moduri diferite punerea de acord a cerintelor societatii cu posibilitatile 

oferite de ecosistem. 

 

II.2. CALITATEA MEDIULUI NATURAL 

Sursele de poluare care afecteaza calitatea mediului în zona studiată sunt structurate sub aspectul 

impactului asupra mediului în: 

A. Surse cu impact major; 

B. Surse cu impact mediu; 

C. Surse cu impact redus. 

Incadrarea in una din aceste categorii (A, B, C) si scalarea resurselor este determinata de 

complexitatea, cantitatea, toxicitatea poluantilor si de numarul populatiei expuse poluarii. 

Pe linga sursele majore exista, dispersate in teritoriu, surse punctiforme. Aceste surse, rezultat al 

economiei de piata, sunt reprezentate de mica industrie sau prestarile de servicii organizate în 

societati private cu raspundere limitata (SRL) care pot produce poluari accidentale sau sistematice. 

Principalele surse de poluare din Mun. Tg-Jiu sunt unitatile economice S.A., Artego S.A., Rostramo 

S.A., Romcim S.A., RAGCL, Macofil S.A., Coremi S.A., MIRFO S.A., Grimex S.A., Unirea, 

Tigareta R.A., Bergo S.A., GAP, Avicola S.A., Sectia Drumuri Nationale, EGMGN Medias, 
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topitoriile de materiale neferoase din zona Meteor, rampa de gunoi, cariera de argila Bârsești, 

gazele de esapament, platforma de depozitare a dejectiilor. 

In afara acestor unitati economice, mediul construit poate avea un impact negativ si prin alte 

elemente, precum:  

- nivelul de dotare si calitatea echiparii tehnico-edilitare a teritoriului,  

- starea si modul de intretinere a strazilor,  

- calitatea constructiilor si gradul de echipare tehnico-sanitara a acestora,  

- modul de organizare si desfasurare a lucrarilor de constructii,  

- modul de ingrijire, dotare, echipare si utilizare a terenurilor libere sau private,  

- ingrijirea si dotarea spatiu erde public.  

Unele caracteristici locale ale cadrului natural pot avea consecinte negative asupra calitatii 

mediului, precum: calitatea solului, zone cu exces de umiditate, zone cu pericol de inundabilitate, 

zone potential alunecatoare. 

Poluarea se manifesta in principal prin: praf, suspensii, funingine, mirosuri, zgomot, 

deteriorarea capabilitatii apelor de suprafata si a pinzelor freatice de mica adincime, deteriorarea 

calitatii solului datorita depozitelor de reziduuri menajere si industriale, a depunerilor de pulberi 

sedimentabile si prin exploatarea unor materii prime din cariere.  

Substantele poluante sunt:  

 reziduuri fixe,  

 particule,  

 suspensii,  

 bicarbonat (HCO3),  

 amoniu (NH4),  

 azotati (NO3),  

 azotiti (NO2),  

 clor (Cl),  

 calciu (Ca),  

 detergenti,  

 bioxid de C (CO2),  

 dioxid de S (SO2),  

 hidrocarburi. 
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Principalele cauze ale poluarii in municipiul Tg-Jiu sunt: 

 lipsa filtrelor la unitatile economice ce deverseaza direct in aer pulberi in suspensie si 

sedimentabile; 

 lipsa statiilor de preepurare la unele unitati economice ce deverseaza direct în canalizare 

apele uzate continind suspensii solide, produse petroliere si diferite substante chimice ce 

impiedica mecanismul de autoepurare biologica a apei; 

 capacitate insuficienta a statiei de epurare a orasului; 

 depozitari necontrolate de reziduuri menajere si industriale cu mare arie de raspindire pe 

teritoriul orasului si frecventa mare, datorita in special unor SRL-uri care nu au abonament 

la serviciile de salubritate ale orasului. 

La acestea se adauga: 

 functionarea neautorizata a topitoriilor de metale neferoase din zona Meteor; 

 depozitarea necorespunzatoare a deseurilor la groapa de gunoi; 

 exploatarea argilei din cariera Bârsești; 

 lipsa unor perdele verzi de protectie intre sursele de poluare si zona de locuit. 

 

II.3. CALITATEA APELOR DE SUPRAFATA 

Calitatea apei Jiului este afectata prin depasirea suspensiilor provenite de la spalarea carbunelui din 

bazinul minier Petrosani. In urma analizelor efectuate au fost determinate frecvent valori peste 200 

mg/l suspensii minerale, cu influente asupra indicatorilor organoleptici, fizici si biologici. Cresterea 

substantelor organice in apa riului Jiu rezulta din evacuarea apelor insuficient epurate de la unitatile 

economice Suinprod S.A., Artego S.A., Rostramo S.A., RAGCL, Romcim S.A. Aceste unitati 

economice aduc prejudicii mediului natural provocind perturbatii sau chiar disfunctionalitati majore 

in ecosistemele terestre prin gradul de poluare specific.  

Unitatile la care au fost inregistrate depasiri fata de limitele admisibile sunt: 

 statia de epurare S.C. Romcim S.A. (Combinatul de lianti si azbociment Barsesti). Totusi, 

mentionam ca de cind aceasta unitate a intrat in posesia grupului francez Lafarge, pentru 

prima oara de la existenta combinatului, acesta a dispus instalarea unui filtru care filtreaza 

aprox. 90% din pulberile sedimentabile.Cantitatile de substante poluante evacuate în apa, 

rezultate din procesul tehnologic, variaza in functie de cantitatile de materii prime prelucrate 

si implicit de productia realizata; 

 

 



STUDIUL FACTORILOR DE MEDIU - CALITATEA APEI ȘI SOLULUI                                                    TÂRGU JIU 2022 

14 
 

 statia de epurare S.C. Suinprod S.A.. Suinprod S.A. desfasoara activitate de crestere si 

ingrasare a porcinelor in sistem intensiv si polueaza Jiul prin evacuarea apelor incarcate in 

suspensii si materiale organice insuficient epurate. Desi dispune de instalatii de epurare 

corespunzatoare, exploatarea defectuoasa a acestora si in regim discontinuu, face sa se 

evacueze ape incarcate in poluanti peste C.M.A. Atât complexul cât si statia emana mirosuri 

respingatoare, care ajung datorita vinturilor in zonele locuite ale orasului ; 

 statia de epurare a municipiului Tg-Jiu. regia autonoma de Gospodarire comunala impurifica 

apele râului Jiu prin epurarea insuficienta a apelor colectate din oras (menajere si 

industriale). este in curs de finalizare treapta biologica a statiei. 

 Râul Șușița, datorita existentei in amonte a unor cariere de piatra si balastiere 

prezinta perioade de  

 

II.4. CALITATEA SOLULUI 

Solul este factorul de mediu care integreaza toate consecintele poluarii constind in cresterea 

concentratiei ionilor de H2, (PH), modificarea compozitiei, eliberarea ionilor metalici cu efecte 

negative asupra vegetatiei, asupra apei subterane si chiar a omului, direct sau indirect, prin 

alimentatie si apa. 

Unitatile economice cu impact major in poluarea solului sunt: Romcim S.A. - pulberi de ciment, 

Macofil S.A. - pulberi de caramida, Artego S.A. - funingine, Rostramo S.A. - pulberi de lemn, 

Suinprod S.A. - dejectii animale, Avicola S.A. - dejectii si reziduuri de la abatorul de pasari, 

RAGCL - terenuri ocupate cu deseuri. Conform datelor CNS/1994, din tabelul urmator CMA, la 

pulberi, sedimentarile au fost depasite la un procent de 7,89% din probele medii anuale. 

In afara acestor surse, mai exista canale care colecteaza apele uzate partial deschise (canalul 

“Hodinau” colecteaza apele reziduale din zona industriala Nord si polueaza solul datorita starii 

proaste de intretinere a acestuia). 

Colectarea, depozitarea si neutralizarea gunoaielor menajere produce un impact negativ asupra 

factorilor de mediu (aer, apa, sol) datorita modului defectuos de functionare si lipsei fondurilor 

pentru organizarea sectoarelor de salubritate. 

Orasul Tg-Jiu, cu o populatie de 98.283 locuitori, produce 98 t / zi gunoaie menajere, 35 t / zi 

gunoaie stradale si 60 t / zi reziduuri industriale (ce se recupereaza in proportie de 60 de unitati). 

Cantitatea totala de reziduuri ce se colecteaza, transporta si depoziteaza este de 169 t / zi, adica 563 

m3/zi.  

Orasul Tg-Jiu dispune de 270 containere de 4,0 m3 ce sunt amplasate pe platforme betonate, 

6 platforme nebetonate in care gunoaiele se depoziteaza si se ridica cu tractoare, 8 masini pentru 

transport cu containere, 5 masini transport gunoaie compactate, 6 tractoare si 70 salariati pentru 
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sectorul de salubritate. RAGC Tg-Jiu matura o suprafata de strazi de 35 ha si dispune de o rampa 

intermediara pentru colectasi transport gunoaie in suprafata de 100 m3 si o platforma de depozitare 

gunoaie in suprafata de 1,2 ha. RAGC Tg-Jiu transporta zilnic cca 300 m3 deseuri pe care le 

depoziteaza pe o platforma improvizata in gropile de imprumut pamint pentru digul Jiului, pline cu 

apa, amplasate pe malul sting al Jiului, in dreptul cartierului 9 Mai si Romanesti, pe care le polueaza 

cu mirosuri insuportabile si cu fumul rezultat prin aprinderea gunoaielor.  

Pe halda de gunoi sunt admise animale (caprine, porcine, ovine) care pot imbolnavi 

populatia prin consumul carnii. Se mai depun deseuri necontrolate pe marginea drumurilor si a caii 

ferate, pe albiile cursurilor de apa, in paduri si pe terenurile agricole, ducind la degradarea zonelor 

respective. 

 

 

 

II.5. PROTECTIA MEDIULUI IN CONTEXTUL CERINTELOR SI IMPLICARII 

POPULATIEI    

Calitatea factorilor de mediu natural si construit are un important impact asupra populatiei, 

impact ce se poate evalua prin ceea ce numim calitatea vietii. Atit mediul natural cit si cel construit 

si amenajat se inscriu intr-un sistem dinamic, evoluind continuu sub aspectul diferitelor sale 

componente. Sunt luate in considerare efectele urbanizarii, ale expansiunii industriale, ca si ale 

dezvoltarii, cu un mare coeficient de imprevizibil, a diferitelor activitati private (cu profile extrem 

de diversificate) organizate in unele SRL-uri si disimulate, destul de haotice în teritoriu. Toate 

aceste activitati exercita presiuni asupra mediului inconjurator, influentind direct conditiile de viata 

ale populatiei. Aceste surse de poluare pot avea consecinte negative asupra factorilor de mediu (apa, 

aer, vegetatie, peisaj) care constituie componente ale cadrului de viata al populatiei. Daca in cazul 

surselor “majore” de poluare (industria din teritoriu), masurile de control si ameliorare sunt de 

ordinul tehnic si tehnologic, de vecinatati compatibile, in cazul celor “punctiforme” organizate în 

activitati private cu raspundere limitata (SRL), rezolvarea impune implicarea efectiva in actiuni de 

protectie a mediului, atit a masurilor coercitive (restrictii, amenzi, alte tipuri de penalizari) aplicate 

de administratia locala sau alte institutii competente, cit si organizarea unui sistem adaptat noului 

context politic de educatie civica. 

Apare astfel deosebit de necesara combinarea metodelor coercitive cu cele de ordin 

educational, ce pot contribui in timp la schimbarea comportamentului locuitorilor, prin dezvoltarea 

unui sentiment de atasament fata de orasul in care vietuiesc, cu efecte benefice asupra mediului de 

viata. 
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In timp, prin cresterea puterii economice a populatiei, imbunatatirea structurii, a gradului de 

instruire si implicit a aspiratiilor acestora, vor avea loc si modificari comportamentale necesare în 

scopul crearii si mentinerii unui cadru de viata salubru ecologic. 
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CAPITOLUL III. METODE DE ANALIZĂ APĂ 

 

III.1. INDICATORI FIZICI 

III.1.1. DETERMINAREA TEMPERATURII APEI 

Temperatura apei se măsoară cu termometre speciale, însă la nevoie se pot înlocui cu termometre 

de aer. Măsurătorile se fac la orele 07, 13, 17 la suprafața apei, ținând termometrul vertical în apă 

timp de 5 minute. Pentru apele curgătoare se fac măsurători la mal în mai multe puncte și în centrul 

cursului de apă. Se măsoară temperatura în diferite zone ale cursului de apă: zone însorite, zone 

umbrite, la suprafață și la adâncime etc. Pe timp de iarnă se taie o copcă în podul de gheață.  

Variabilitatea intensității radiației solare, modalitatea de transfer a energiei calorice și dinamica 

maselor de apă, determină diferențierea regimului termic al apelor de suprafață în raport cu cel al 

apelor subterane.  

 

REGIMUL TERMIC AL APELOR DE SUPRAFAȚĂ  

 regimul termic al apelor de suprafață – curgătoare și stagnante - se diferențiază net datorită 

distribuției energiei calorice în masa de apă;  

 curgerea în regim turbulent a apelor curgătoare determină un amestec continuu al maselor de apă 

și o uniformizare a temperaturii pe întreaga secțiune de cugere;  

 temperatura acestor ape urmărește cu un anumit decalaj temperatura aerului;  

 dacă temperatura aerului scade sub zero grade Celsius, temperatura apei în stare lichidă se 

stabilizează în jurul acestei temperaturi și se suprarăcește, cu fracțiuni de grad Celsius, numai dacă 

perioada de timp cu temperaturi negative este suficient de mare;  

 dacă apa curgătoare primește un aport de apă subterană diferită, efectul regimului termic este 

proporțional cu diferența de temperatură dintre apa de suprafață și cea subterană și debitul aportului 

subteran;  

 regimul stagnant al apei din lacuri configurează cu totul diferit distribuția temperaturii în timp și 

spațiu;  

 distribuția temperaturii apei în lacurile naturale adânci sau în lacurile de acumulare se stabilește 

în funcție de sursele de căldură și de curenții verticali din masa de apă;  

 sursele de încălzire ale apei din lacuri sunt: radiația solară, aerul și încărcarea termică a cursurilor 

de apă care alimentează lacurile;  

 răcirea apei lacurilor se produce noaptea, în absența radiației solare și prin fenomenul de 

evaporare sau prin aportul de apă rece provenit din precipitații sub formă de zăpadă sau din cursuri 

de apă confluente;  
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 în aceste condiții, distribuția temperaturii apei din lac este într-o permanentă modificare cu o 

stratificare caracteristică;  

 până la o adâncime cuprinsă între 8 și 10 m, variațiile temperaturii apei sunt foarte pronunțate, în 

legătură directă cu temperatura aerului și a diverselor surse de încălzire sau răcire;  

 la adâncimi cuprinse între 10 și 50 m variațiile temperaturii sunt atenuate datorită inerției termice 

a apei;  

 la adâncimi mai mari de 50 … 60 m, temperatura apei lacurilor rămâne constantă și egală cu 40C, 

temperatura corespunzătoare densității maxime a apei;  

 pentru evaluarea distribuției temperaturii apei se fac măsurători într-o rețea de puncte cu 

distribuție uniformă atât în plan orizontal cât și pe adâncime;  

 

 

III.1.2. DETERMINAREA pH-ULUI 

Generalități 

Evaluarea acidităţii unei  soluţii se face prin pH, care reprezintă logaritmul zecimal negativ 

al concentrației ionilor de hidrogen (HIDRONIU), exprimată în moli pe litru. pH-ul apelor variază 

foarte puțin față de pH-ul neutru datorită prezenței CO2, carbonațiolor și bicarbonaților. Apele dure 

au pH mai ridicat față de apele moi (datorită concentrației mai ridicate a sărurilor ce dau hidroliză 

bazică- carbonați și bicarbonați metalici, în principal).  pH-ul apelor reziduale poate fi acid sau 

alcalin și constituie o cauză a perturbării echilibrului biologic al bazinului receptor, îmiedicând 

desfășurarea normal a procesului de autopurificare.  

Pentru determinarea pH-ului apei se folosesc metode colorimetrice (măsurare aproximativă și 

electrometrice (măsurare exacta).  

 

A. Metode colorimetrice 

 Măsurare cu hârtia de pH Hârtia de pH este impregnată cu un amestec de indicatori. 

Aceasta, introdusă în apă, îşi modifică culoarea în acord cu aciditatea/alcalinitatea mediului.  
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Culoarea este apoi comparată cu aceea indicată pe etaloanele de pH ataşate cutiei cu hârtia 

indicator. Precizia determinării este de aproximativ 0,5 unităţi de pH dar determinarea poate fi 

denaturată de prezenţa clorului sau de salinitatea ridicată a unor ape. Denaturarea măsurătorii poate 

proveni şi din păstrarea incorectă a hărtiei indicator sau din expirarea duratei de valabilitate. 

 

B. Metode potențiometrice (electrometrice) 

 

Măsurarea exactă a pH-ului se face cu ajutorul aparatului numit pH-metru care în 

esenţă este o pilă electrică a cărei forţă electromotoare depinde de concentrația 

protonilor(H+)  în soluţie. Celula galvanică este alcătuită dintr-un electrod de referinţă (de argint sau 

calomel) şi un electrod senzor de pH (electrod de sticlă). 

 

pH = - lg [H+] 

 

 

Principiul metodei 

Diferența de potential existentă între un electrod de sticlă și un electrod de referință (de obicei 

electrod de calomel- soluție de KCl saturată), introduși în proba de apă de analizat, variază liniar cu 

pH-ul probei. Prezenţa unor specii concurente pot determina denaturarea măsurătorii, de aceea s-a 

introdus definiţia operaţională a pH-ului. Ea se bazează pe conceptul că pH-ul se măsoară cu un 

electrod de hidrogen combinat cu un electrod de referinţă (pentru a forma celula galvanică 

adecvată).  Soluţia electrodului de referinţă este pusă în contact cu soluţia electrodului de hidrogen 

printr-o punte de KCl cu concentraţia de minim 3,5 moli/1000 g solvent.  

 

 

Materiale necesare 

- Potențiometru 

- Electrod de sticlă 

- Electrod de referință, de calomel 

- Soluție tampon pentru diferite valori ale pH-ului 
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Mod de lucru 

Etalonarea aparatului se efectuează folosind soluțiile tampon cu pH cunoscut și se corectează cu 

ajutorul butonului de corectare a abaterii.  

Aparatele de laborator, pH-metrele, prezintă 

în marea lor majoritate o scală dublă, 

în unităţi de pH şi în valori de potenţial (V) şi 

se livrează cu soluţiile standard de 

calibrare. Calibrarea se realizează cu 

următoarele sisteme tampon, aflate la aceeaşi 

temperatură cu proba analizată: 

- Pentru măsurători în domeniul neutru, sistem 

tampon pH=7 conţinînd fosfat 

monosodic de potasiu 0,025 M + fosfat 

disodic de potasiu 0,025 M; 

- Pentru măsurători în domeniul acid, sistem tampon pH = 4, cu soluţie 0,05 M de ftalat acid de 

potasiu; 

- Pentru măsurători în domeniul bazic, sistem tampon pH = 9: soluţie 0,01 M de borax sau sistem 

tampon pH = 10: soluţie bicarbonat de sodiu 0,025 + bicarbonate de calciu 0,025 M. 

În ultimii ani, pH-metrele au fost dotate cu un electrod combinat. 

După spălarea electrozilor cu apă bidistilată și clătirea lor cu apă de analizat se introdsuc în apa de 

analizat și se citește pH-ul direct pe indicatorul de pe aparat. Pentru a evita contaminarea electrodul 

se clăteşte cu apă distilată înainte şi după fiecare utilizare şi calibrare.  

 

Calcul: rezultatul se exprimă în pH după ce se face media a trei determinări. 

 

Observații 

Este recomandat, dacă este posibil, ca electrozii aparatului să se introduce direct în sursa de apă de 

analizat. În caz contrar, se recoltează apa într-un vas și determinarea se efectuează la locul de 

recoltare. Metoda electrometrică este mai precisă și poate fi utilizată și pentru ape tulburi sau 

colorate. 
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III.1.3. DETERMINAREA CONDUCTIVITĂȚII APEI 

Generalităţi  

Conductivitatea reprezintă conductanţa apei între doi electrozi de platină cu suprafaţa de 1 cm 2 

aşezaţi la o distanţă de 1 cm. Conductivitatea electrică a apei este determinată şi depinde de 

conţinutul de electroliţi şi de tăria acestora. Conductivitatea apei este măsurată în laborator cu 

aparate numite conductometre. Valorile conductivităţii electrice se măsoară la temperatura de 20 °C 

sau sunt raportate la această temperatură. Conductivitatea electrică are ca unitate de măsură 

Siemens pe metru, S∙m-1 şi submultiplii acestuia.  

 

Principiul metodei  

Determinarea conductivităţii electrice a unei probe de apă se bazează pe proprietatea unei soluţii 

apoase de a conduce curentul electric şi constă în măsurarea rezistenţei electrice a unei coloane de 

soluţie de lungime şi secţiune determinate. (STAS 7722-84, SR 27888-97).  

 

Aparatură şi reactivi necesari  

 apă de analizat  

 conductometru  

 pahar Berzelius pentru proba de apă  

 

Mod de lucru  

 se calibrează aparatul cu apă distilată  

 se introduce electrodul în proba de apă a cărui conductivitate se determină  

 se citeşte valoarea conductivităţii pe scala conductometrului  

 

Interpretarea rezultatelor  

Din valoarea conductivităţii se fac aprecieri asupra gradului de mineralizare al apei. Modificarea 

bruscă a conductivităţii indică pătrunderea în apa naturală a unor ape reziduale puternic 

mineralizate. 
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III.1.4. DETERMINAREA TURBIDITĂȚII APEI 

 

Generalităţi 

 Turbiditatea (tulburitatea sau tulbureala)apei se datorează prezenţei în apă a particulelor foarte 

fine(organice şi anorganice) ce se află în suspensie şi care nu sedimentează în timp. 

 O apă tulbure prezintă pericol epidemiologic deoarece particulele în suspensie pot constitui un suport pentru 

germenii patogeni. 

Turbiditatea reprezintă efectul optic de împrăştiere a unui flux luminos la trecerea printr -un mediu fluid care 

conţine particule în suspensie sau în stare coloidală. 

  

Turbiditatea are ca unitate de măsură:grade de turbiditate sau grade de siliciu ce reprezintă dispersia 

razei incidente la trecerea ei printr -o suspensie ce conţine un miligram de dioxid de siliciu într -un decimetru cub de 

apă –  

1 grad deturbiditate corespunde la 1 mg SiO2 /dm3 apă. 

  

Principiul metodei 

Determinarea cantitativă a turbidităţii se realizează în laborator cu turbidimetrul sau spectrofotometrul. 

 Determinarea turbidităţii cu turbidimetrul are la bază efectul Tyndall conform căruia apa tulbure devine strălucitoare 

dacă este traversată de un fascicul luminos, datorită faptului că particulele în suspensie difuzează lateral o parte 

din razele luminoase. 

 Determinarea spectrofotometrică se bazează pe măsurarea absorbţiei luminii de către particulele aflate în 

suspensie. 

Aparatură şi reactivi necesari 

 apă de analizat 

 turbidimetru 

 cuve 

  

Mod de lucru 

 se calibrează aparatul cu apă distilată  

 se introduce electrodul în proba de apă a cărui conductivitate se determină  

 se citeşte valoarea turbidității pe scala turbidimetrului  

 

Interpretarea rezultatelor 

Conform standardelor 
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III.2. INDICATORI CHIMICI 

III.2.1. DETERMINAREA NITRIȚILOR DIN APĂ 

Generalităţi 

Azotiții sau  Nitriții reprezinta un produs chimic cel mai frecvent el provine apa ca urmare a 

infiltrărilor în pânza freatică din zonele agricole în care se folosește în mod intensiv ingrățământul, 

dar în egală măsura el poate proveni și de la dejecții de animale depozitate necorespunzător. 

 

Principiul metodei 

Determinarea colorimetrică prin compararea culorii obținute cu scala de culori 

 

Aparatură şi reactivi necesari 

Trusă de teren dotată cu: flacon cu dop, soluție reactiv pentru determnare nitriți, scală de culori. 

 

Mod de lucru 

In flaconul special se introduce apa de analizat aproximativ până la jumătate, se adauga 2,3 picături 

soluție reactiv pentru determinare nitrit.   Se lasa sa stea 2-3 minute. Concețtratia aproximativă a 

nitriților se obtine pe baza intensității culorii din scala de culori. 

 

 

III.2.2. DETERMINAREA NITRAȚILOR DIN APĂ 

 

Generalităţi 

Nitrații de apă provin din sol, dar mai ales în urma mineralizării substanțelor organice poluante de 

natură proteică sau din fertilizatori și pesticide ce conțin azot. Ei pot avea o actiune directă asupra 

organismului prin blocarea hemoglobinei cu formarea de metahemoglobina, dar și una indirectă 

prin scăderea rezistenței generale a organismului și favorizarea infecțiilor, a unor afecțiuni 

respiratorii și digestive. Nitrații pot constitui un factor de dezvoltare a algelor sau a altor vegetale 

maritime. 

Determinarea nitraților se face in ziua recoltării probei pentru a evita modificarea concentrației.  

 

Principiul metodei 

Determinarea colorimetrică prin compararea culorii obținute cu scala de culori 

 

Aparatură şi reactivi necesari 
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Trusă de teren dotată cu: flacon cu dop, soluție reactive pentru determnare nitrat, scală de culori.  

 

Mod de lucru 

In flaconul special se introduce  apa de analizat aproximativ până la jumătate, se adauga 2,3 picături 

soluție reactive pentru determinare nitrat.   Se lasa sa stea 2-3 minute. Se mai adauga 0,1ml de 

solutie tartrazina masurata exact. Concentrația aproximativă a nitraților se obține pe baza intensității 

culorii din scala de culori. 

 

 

III.2.3. DETERMINAREA FOSFAȚILOR DIN APĂ 

Generalităţi 

Compuşii cu fosfor fac parte uzual din compoziţia detergenţilor şi a îngrășămintelor chimice; ca 

urmare ei pot apărea în apele uzate rezultate din consumul casnic, hoteluri, restaurante, spălătorii ca 

şi în apele din agricultură. 

Carbonul, azotul și fosforul sunt principalii nutrienți pentru dezvoltarea plantelor. Carbonul și 

azotul sunt luate din aer. Cu toate acestea, fosforul este un element limitativ în lacuri. Fosforul are 

un efect ridicat asupra creșterii algelor. Fosforul provine din 76% îngrășăminte agricole, 7% 

detergenți și 3% deșeuri animale. 

 

Principiul metodei 

Determinarea colorimetrică prin compararea culorii obținute cu scala de culori 

 

Aparatură şi reactivi necesari 

Trusă de teren dotată cu: flacon cu dop, soluție reactive pentru determnare fosfați, scală de culori. 

 

Mod de lucru 

In flaconul special se introduce  apa de analizat aproximativ până la jumătate, se adauga 2,3 picături 

soluție reactiv pentru determinare fosfați.   Se lasa sa stea 2-3 minute. Se mai adauga 0,1ml de 

solutie tartrazina masurata exact. Concentrația aproximativă a fosfaților se obține pe baza 

intensității culorii din scala de culori. 
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III.2.4. DETERMINAREA IONULUI AMONIU 

 

Generalităţi 

Amoniacul se formează în mod natural ca produs al degradării microbiologice a materiei organice 

azotate (proteine animale şi vegetale). De asemenea, poate fi produs pentru a fi utilizat în 

îngrăşăminte sau în producţia materialelor plastice, a produselor farmaceutice şi a altor substanţe 

chimice. 

Prezenţa amoniacului în apele subterane este normală, şi se datorează proceselor microbiologice. Cu 

toate acestea, prezenţa azotului amoniacal în apele de suprafaţă indică, de obicei, poluarea din cauza 

deşeurilor menajere. Excesul de amoniac poate deteriora vegetaţia şi este incredibil de toxic pentru 

viaţa acvatică, în special când nivelurile pH-ului şi temperaturii sunt ridicate. 

 

Principiul metodei 

Determinarea colorimetrică prin compararea culorii obținute cu scala de culori 

 

Aparatură şi reactivi necesari 

Trusă de teren dotată cu: flacon cu dop, soluție reactiv pentru determnare amoniac scală de culori. 

 

Mod de lucru 

In flaconul special se introduce apa de analizat aproximativ până la jumătate, se adauga 2,3 picături 

soluție reactive pentru determinare amoniac.   Se lasa sa stea 2-3 minute. Se mai adauga 0,1ml de 

solutie tartrazina masurata exact. Concentratia aproximativă a amoniacului se obține pe baza 

intensității culorii din scala de culori. 
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CAPITOLUL IV CONDIȚII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ 

 

IV.1. INDICATORI ORGANOLEPTICI   

Indicatori 
Valori 

admise 

Valori admise 

excepțional 
Metoda de analiză 

Miros (grade) 2 2 STAS 6324 - 61 

Gust (grade) 2 2 STAS 6324 - 61 

 

 

IV. 2. INDICATORI FIZICI  

Indicatori 
Valori 

admise 

Valori admise 

excepțional 
Metoda de analiză 

Concentrația ionilor de hidrogen (pH) 

(unități pH) 
6,5 … 7,4 max. 8,5 SR ISO 10523:1997 

Conductivitate electrică (μS/cm) 1000 3000 SR EN 27888 

Culoare (grade) 15 30 SR EN ISO 7887:2002 

Turbiditate (grade sau unități 

de turbiditate de formazină) 
5 10 STAS 6323 - 88 

 

IV.3. INDICATORI CHIMICI  

Indicatori chimici generali  

Indicatori Valori admise 
Valori admise 

excepțional 
Metoda de analiză 

Aluminiu (mg/l) 0,05 0,2 STAS 6326 - 90 

Amoniac (mg/l) 0 0,5 SR ISO 5664:2001 

Azotiți (mg/l) 0 0,3 STAS 3048/2 - 90 

Calciu (mg/l) 100 180 STAS 3662 - 62 

Clor rezidual (mg/l) 

La consumator 

 

 

 

 

SR EN ISO 7393 - 1:2002 

SR EN ISO 7393 - 2:2002 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Miros
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gust
https://ro.wikipedia.org/wiki/PH
https://ro.wikipedia.org/wiki/PH
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conductivitate_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Culoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turbiditate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aluminiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amoniac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Azot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calciu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clor
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- clor rezidual liber 

- clor rezidual total 

La intrarea în rețea 

- clor rezidual liber 

- clor rezidual total 

 

 

0,10 … 0,25 

0,10 … 0,28 

 

 

 

0,50 

0,55 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

SR EN ISO 7393 - 3:2002 

Cloruri (mg/l) 250 400 STAS 3049 - 88 

Compuși fenolici distilabili (mg/l) 0,001 0,002 STAS 10266 - 87 

Cupru (mg/l) 0,05 0,1 STAS 3224 - 69 

Detergenți sintetici, anionici (mg/l) 0,2 0,5 STAS 7576 - 66 

Duritate totală (grade germane) 20 30 STAS 3026 - 76 

Fier (mg/l) 0,1 0,3 SR ISO 6332:1996 

Fosfați (mg/l) 0,1 0,5 STAS 3265 - 86 

Magneziu (mg/l) 50 80 STAS 6674 - 77 

Mangan (mg/l) 0,05 0,3 

SR 8662-1:1997 

SR 8662-2:1997 

SR ISO 6333:1996 

Oxigen dizolvat (mg/l) 6 6 STAS 6536 - 87 

Reziduu fix (mg/l) 

min. 

max. 

100 

800 

30 

1200 
STAS 3638 - 76 

Substanțe organice oxidabile (mg/l) 

Prin metoda cu permanganat de 

potasiu: 

- CCO Mn (O2) 

- permanganat de potasiu 

Prin metoda cu dicromat 

de potasiu CCO Cr (O2) 

2,5 

10 

 

 

 

3 

3,0 

12 

 

 

 

5 

STAS 3002 - 85 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Clor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cupru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Duritate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fier
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magneziu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mangan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Reziduu_fix&action=edit&redlink=1
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Sulfați (mg/l) 200 400 STAS 3069 - 87 

Sulfuri și hidrogen sulfurat (mg/l) 0 0,1 
SR 7510 

SR ISO 10530:1997 

Zinc (mg/l) 5 7 STAS 6327 - 81 

 

IV.4. INDICATORI CHIMICI TOXICI  

Indicatori 
Concentrația 

admisă 
Metoda de analiză 

Amine aromatice 

(fenil - B - naftaline), (mg/l) 
0 STAS 11139 - 78 

Arsen (mg/l) 0,05 STAS 7885 - 67 

Azotați (mg/l) 45 

SR ISO 7890 - 1:1998 

SR ISO 7890-1:1998 

SR ISO 7890 - 2:1998 

SR ISO 7890 - 3:1998 

Cadmiu (mg/l) 0,005 
STAS ISO 5961 

STAS 11184 - 78 

Cianuri libere (mg/l) 0,01 
STAS 10847-77 

SR EN ISO 14403:2003 

Crom (mg/l) 0,05 SR ISO 9174:1998 

Fluor (mg/l) 1,2 SR ISO 10359 - 1:2001 

Hidrocarburi policiclice aromatice (μg/l) 0,05 - 

Mercur (mg/l) 0,001 STAS 10267 - 89 

Nichel (mg/l) 0,1 - 

Pesticide (insecticide organuclorurate, 

organofosforice, carbamice, erbicide) 

(μg/l) 

- fiecare componentă 

- suma tuturor componentelor din fiecare 

clasă 

 

 

 

 

0,1 

0,5 

STAS 12650 - 88 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sulf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sulf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arsen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Azot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cadmiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cianur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Crom
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fluor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mercur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nichel
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Plumb (mg/l) 0,05 STAS 6362 - 85 

Seleniu (mg/l) 0,01 STAS 12663 - 88 

Trihalometani (mg/l) 

- total 

- din care cloroform 

 

 

0,1 

0,03 

STAS 12997-91 

Uraniu natural (mg/l) 0,021 STAS 12130 - 82 

 

IV.5. INDICATORI BACTERIOLOGICI  

Felul apei potabile 

Numărul 

total 

de bacterii 

care 

se dezvoltă 

la 

37 °C/cm3 

(UFC/cm3) 

Numărul 

probabil 

de bacterii 

celiforme 

(coliformi 

totali) 

/100 cm3 

Numărul 

probabil 

de bacterii 

coliforme 

termotolerante 

(coliformi 

fecali) 

/100 cm3 

Numărul 

probabil 

de streptococi 

fecali 

/100 cm3 

Apă furnizată de instalații centrale 

urbane și rurale cu apă dezinfectată 

- punct de intrare în rețea 

- punct din rețeaua de distribuție 

 

sub 20 

sub 20 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Apă furnizată de instalații centrale 

urbane și rurale cu apă 

nedezinfectată 

- punct de intrare în rețea 

- punct din rețeaua de distribuție 

 

 

 

sub 100 

sub 100 

 

 

 

sub 3 

sub 3 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

Apă furnizată din surse locale 

(fântâni, izvoare, etc.) 

 

sub 300 

 

sub 10 

 

sub 2 

 

sub 2 

 

Abrevierea UFC reprezintă unități formatoare de colonii. 

 

Metodele de analiză se fac în conformitate cu STAS 3001 - 91. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Plumb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Seleniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uraniu
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IV.6. INDICATORI BIOLOGICI  

Indicatori 
Concentrații 

admise 

Volumul sestonului obținut prin filtrarea prin fileu planctonic (cm3/m3) 

- în instalații centrale 

- în instalații centrale 

 

1 

10 

Organisme animale, vegetale și particule vizibile cu ochiul liber 
 

lipsă 

Organisme animale microscopice (număr/l) 20 

Organisme care prin înmulțirea în masă modifică proprietățile organoleptice 

sau fizice ale apei în 100 l 

 

lipsă 

Organisme indicatoare de poluare lipsă 

Organisme dăunătoare sănătății: ouă de geohelminți, chisturi de giardia, 

protozoare intestinale patogene 

 

lipsă 
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IV. 7. CLASIFICAREA CALITĂŢII APEI DE SUPRAFAŢĂ ŞI A SEDIMENTELOR 

 

A. Determinări fizico-chimice la apă 

          
 Valori limită pe clase Unitate de măsură 

Clasa de calitate 

 
I II III IV V 

 
A.1. Indicatori fizici      

 
Temperatură °C Nu se normează 

 
PH  Cuprins în intervalul 6,5 - 8,5 

 
A.2. Regimul oxigenului 

 
Oxigen dizolvat mg/l O2 7 6 5 4 < 4 

 
CBO5 mg/l O2 3 5 10 25 > 25 

 
CCO-Mn mg/l O2 5 10 20 50 > 50 

 
CCO-Cr mg/l O2 10 25 50 125 > 125 

 
A.3. Nutrienţi 

 
Amoniu N-NH4+ mg N/l 0,2 0,3 0,6 1,5 > 1,5 

 
Azotiţi N-NO2- mg N/l 0,01 0,06 0,12 0,3 > 0,3 

 
Azotaţi N-NO3- mg N/l 1 3 6 15 > 15 

 
Azot total - N mg N/l 1,5 4 8 20 > 20 

 
Ortofosfaţi P-PO43- mg P/l 0,05 0,1 0,2 0,5 > 0,5 

 
Fosfor total - P mg P/l 0,1 0,2 0,4 1 > 1 

 
Clorofilă "a" μg/l 25 50 100 250 > 250 

 
A.4. Ioni generali, salinitate 

 
Reziduu filtrabil uscat la 105°C mg/l fond 500 1000 1300 > 1300 

 
Sodiu (Na+) mg/l fond 50 100 200 > 300 

 
Calciu (Ca2+) mg/l 75 150 200 300 > 300 

 
Magneziu (Mg2+) mg/l fond 25 50 100 > 100 

 
Fier total mg/l fond 0,1 0,3 1,0 > 1,0 

 
Mangan total mg/l fond 0,05 0,1 0,3 > 0,3 

 
Cloruri (Cl-) mg/l fond 100 250 300 > 300 

 
Sulfaţi (SO42-) mg/l 80 150 250 300 > 300 

 
A.5. Metale 

 
A.5.1. Fracţiune dizolvată 

https://lege5.ro/Gratuit/hezteobt/normativul-privind-obiectivele-de-referinta-pentru-clasificarea-calitatii-apelor-de-suprafata-din-10122002?pid=23119210#p-23119210
https://lege5.ro/Gratuit/hezteobt/normativul-privind-obiectivele-de-referinta-pentru-clasificarea-calitatii-apelor-de-suprafata-din-10122002?pid=23119210#p-23119210
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Zinc (Zn2+) μg/l fond 5 10 25 > 25 

 
Cupru (Cu2+) μg/l fond 2 4 8 > 8 

 
Crom total (Cr3+ + Cr6+) μg/l fond 2 4 10 > 10 

 
Plumb (Pb2+) μg/l fond 1 2 5 > 5 

 
Cadmiu (Cd2+) μg/l fond 0,1 0,2 0,5 > 0,5 

 
Mercur (Hg2+) μg/l fond 0,1 0,15 0,3 > 0,3 

 
Nichel (Ni2+) μg/l fond 1,0 2,0 5,0 > 5,0 

 
Arsen (As2+) μg/l fond 1,0 2,0 5,0 > 5,0 

 
A.5.2. Concentraţie totală 

 
Zinc (Zn2+) μg/l fond 100 200 500 > 500 

 
Cupru (Cu2+) μg/l fond 20 40 100 > 100 

 
Crom total (Cr3+ + Cr6+) μg/l fond 50 100 250 > 250 

 
Plumb (Pb2+) μg/l fond 5 10 25 > 25 

 
Cadmiu (Cd2+) μg/l fond 1 2 5 > 5 

 
Mercur (Hg2+) μg/l fond 0,1 0,2 0,5 > 0,5 

 
Nichel (Ni2+) μg/l fond 50 100 250 > 250 

 
Arsen (As2+) μg/l fond 5 10 25 > 25 

 
A.6. Substanţe toxice organice 

 
Fenoli (index fenolic) μg/l fond 1 20 50 > 50 

 
Detergenţi anionici activi μg/l fond 500 750 1000 > 1000 

 
AOX μg/l 10 50 100 250 > 250 

 
Hidrocarburi petroliere μg/l fond 100 200 500 > 500 

 
PAH-uri (sumă de 6) μg/l - - - - - 

 
PCB-uri (sumă de 7) μg/l - - - - - 

 
Lindan ((gama)-HCH) μg/l 0,05 0,1 0,2 0,5 > 0,5 

 
pp'DDT μg/l 0,001 0,01 0,02 0,05 > 0,05 

 
Atrazin μg/l 0,02 0,1 0,2 0,5 > 0,5 

 
Triclormetan μg/l 0,02 0,6 1,2 1,8 > 1,8 

 
Tetraclormetan μg/l 0,02 1 2 5 > 5 

 
Tricloretan μg/l 0,02 1 2 5 > 5 

 
Tetracloretan μg/l 0,02 1 2 5 > 5 
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B. Determinări fizico-chimice la sedimente 

  
 

fracţiune < 63 μm 

    

 
Component U. M. Concentraţie limită 

 
Arsen mg/kg 17 

 
Cadmiu mg/kg 3,5 

 
Crom mg/kg 90 

 
Cupru mg/kg 200 

 
Plumb mg/kg 90 

 
Mercur mg/kg 0,5 

 
Zinc mg/kg 300 

 
Benz(a)piren mg/kg 750 

 
Lindan mg/kg 1,4 

 
PCB-uri (sumă 7) mg/kg 280 

 

C. Analize biologice 

       
 

Indicator Cl. I-a Cl. II-a Cl. III-a Cl. IV-a Cl. V-a 

 
Index saprobic MZB <= 1,8 1,81 - 2,3 2,31 - 2,7 2,71 - 3,2 > 3,2 

 

D. Analize microbiologice 

       
 

Indicator* Cl. I-a Cl. II-a Cl. III-a Cl. IV-a Cl. V-a 

 
Coliformi totali 500 10000 - - - 

 
Coliformi fecali 100 2000 - - - 

* număr probabil de colonii/100 ml 

 

E. Indicatori pentru procesul de eutrofizare - lacuri naturale şi de acumulare 

E.1. Valori pentru nutrienţi 

    

 
Stadiul trofic P total mg P/l N mineral total mg N/l 

 
Ultraoligotrof Până la 0,005 0,200 

 
Oligotrof 0,005 - 0,01 0,200 - 0,400 

 
Mezotrof 0,01 - 0,03 0,400 - 0,650 

 
Eutrof 0,03 - 0,1 0,650 - 1,500 

 
Hipertrof Peste 0,1 1,500 
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E2. - Valorile pentru biomasa fitoplanctonică 

   

 
Stadiul trofic Biomasa maximă a fitoplanctonului în zona fotică (mg/l) 

 
Ultraoligotrof 0 - 1 

 
Oligotrof 1 - 3 

 
Mezotrof 3 - 5 

 
Eutrof 5 - 10 

 
Hipertrof Peste 10 

 

E3. - Valori pentru clorofila "a" 

    

 
Stadiul trofic 

MEDIE Media anuală în zona fotică 

(mg. m-3) 

MAXIMĂ Media maxime anuale în zona fotică 

(mg. m-3) 

 
Ultraoligotrof < 1 < 2,5 

 
Oligotrof < 2,5 < 8 

 
Mezotrof 2,5 - 8 8 - 25 

 
Eutrof 8 - 25 25 - 75 

 
Hipertrof 25 - 75 > 75 

 

E4. - Valori ale saturaţiei de oxigen dizolvat 

   

 
Stadiul trofic Saturaţia minimă de oxigen (%) 

 
Ultraoligotrof şi olioxrtrof Peste 70 

 
Mezotrof 10 - 70 

 
Eutrof şi hipertrof Sub 10 
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CAPITOLUL V MATERIALE DIDACTICE 

V.1. FIȘA DE RECOLTARE 

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2 TG-JIU 

DOMENIUL:PROTECȚIA MEDIULUI 

CLASA_____________ 

GRUPA_____________ 

 

FISA DE RECOLTARE 

 

DATA : 

 

ORA 

 

LOCUL  RECOLTĂRII : 

 

TIPUL DE APĂ: 

 

ASPECTUL  PROBEI ÎN MOMENTUL RECOLTĂRII: 

 

CONDIȚII METEOROLOGICE: 

 

NUMELE PERSOANEI CARE A FĂCUT RECOLTAREA: 

 

CONSERVARE 

 

FELUL ANALIZEI PENTRUCARE SE FACE RECOLTAREA: 

OBSERVAȚII: 
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V.2. FIȘA DE OBSERVARE 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2 TG-JIU 

DOMENIUL:PROTECȚIA MEDIULUI 

CLASA_____________ 

GRUPA_____________ 

 

 

FISA DE OBSERVARE 

 

ZONA 

 

ASPECTE DE RELIEF 

 

 

VEGETATIE IDENTIFICATĂ 

 

 

 

PROBLEME DE MEDIU IDENTIFICATE 
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