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REZUMAT. Apa reprezintă un element important pentru existenţa vieţii şi dezvoltarea colectivităţilor umane. Poluarea apei reprezintă, 
după o definiţie generală, modificarea în mod direct sau indirect a compoziţiei normale a acesteia, ca urmare a activităţii omului, într-o 
astfel de măsură, încât afectează toate celelalte folosinţe la care apa ar putea servi în starea sa naturală. Poluarea apei implică 
poluarea biologică, fizică şi chimică şi determină, în ultimă instanţă, modificarea echilibrului ecologic. În lucrare sunt prezentate studii 
privind monitorizarea calităţii apelor subterane din zona de sud-vest a ţării. Probele de apă utilizate în studiu au fost prelevate din trei 
zone rurale, din fântâni şi izvoare. Pentru aceste probe au fost determinaţi o serie de parametri de calitate ai apei potabile: conţinutul 
de ioni azotat, azotit, fosfat, amoniu, clorură, fier, mangan, sodiu, potasiu, oxidabilitatea chimică exprimată prin CCO-Mn, pH-ul şi 
duritatea. S-a constatat că apa din unele fântâni prezenta depăşiri ale valorilor maxim admise pentru o serie de parametri. Se poate 
considera că apele din fântânile în care sunt depăşite valorile admise pentru oxidabilitatea chimică şi concentraţia ionului amoniu 
sunt poluate datorită infiltraţiilor provenite din dejecţii animaliere. 
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Cuvinte cheie: apă potabilă, apă subterană, parametri de calitate. 
 
ABSTRACT. Water has a primordial role în the apparition and maintaining of life and also în the development of human communities 
along history. în a general definition, water pollution represents the direct or indirect change of its normal composition, as result of 
human activity, în such extent that is affecting all other possibilities to use the water în its natural state. Water pollution implies the 
biological, physical and chemical pollution and causes, finally, the alteration of the environmental balance. The present paper presents 
studies regarding the monitoring of the quality of underground waters în south-west Romania. The water samples have been collected 
from family wells and springs în three rural areas. A series of quality parameters for drinking water have been determined: nitrite, 
nitrate, phosphate, ammonium, chloride, iron, manganese, sodium and potassium concentrations, COD-Mn value, pH value and 
hardness. We found that some of the water samples present values higher than the maximum admitted values for some of the quality 
parameters. One may consider that the water from the wells having values for COD-Mn and ammonium concentration higher than the 
maximum admitted values is polluted due to the infiltration of animal residues resulted from farming activities. 
 

Keywords: drinking water, underground water, quality parameters. 
 

1. INTRODUCERE 

Apa reprezintă un element important pentru existenţa 
vieţii şi dezvoltarea colectivităţilor umane. Faptul că 
primele forme de viaţă au luat naştere în mediu acvatic, 
că primele aşezări omeneşti s-au stabilit în apropierea 
râurilor şi fluviilor, pentru a avea apa necesară pentru 
băut şi nevoile gospodăreşti, că apa reprezintă mediul 
în care se desfăşoară toate procesele metabolice, că 
ţesuturile şi organele tuturor vieţuitoarelor conţin apă 
într-o mare proporţie, dovedeşte rolul de primordială 
importanţă al apei în apariţia şi menţinerea vieţii ca şi în 
dezvoltarea colectivităţilor umane de-a lungul timpurilor. 

În zilele noastre, apa potabilă are ca surse apele de 
suprafaţă şi apele subterane. 

Apele de suprafaţă au compoziţii foarte variate şi 
variabile în timp. Parametrii care influenţează compoziţia 
acestora sunt: natura rocilor care alcătuiesc albia, aflu-
enţii şi percipitaţiile, deversările curente sau accidentale 
de ape reziduale, fenomenele fizice, chimice şi bio-
logice care au loc. 

Apele subterane prezintă parametri relativ constanţi. 
Ele se caracterizează prin mineralizare ridicată, conţinut 
bogat de dioxid de carbon şi concentraţie scăzută a 
oxigenului. 

Din punct de vedere calitativ, apele freatice sunt 
considerare curate şi se înscriu în normele de potabili-
tate sau pentru utilizări industriale puţin pretenţioase. 

Poluarea apei reprezintă, după o definiţie generală, 
modificarea în mod direct sau indirect a compoziţiei 
normale a acesteia, ca urmare a activităţii omului, într-o 
astfel de măsură, încât afectează toate celelalte folosinţe 
la care apa ar putea servi în starea sa naturală. Poluarea 
apei implică poluarea biologică, fizică şi chimică şi 
determină, în ultimă instanţă, modificarea echilibrului 
ecologic. 

Apele subterane pot conţine şi elemente a căror 
concentraţie depăşeşte normele admise pentru utilizarea 
în scop potabil sau industrial. Acestea depind de com-
poziţia terenului şi se referă de obicei la conţinutul de 

fier, mangan, calciu, magneziu, hidrogen sulfurat, fluo-
ruri, carbonat, bicarbonat, amoniu, azotit, azotat etc. În 
acest caz se impune abordarea unor sisteme de tratare, 
mai ales dacă apa este destinată consumului uman [1-4]. 

În cazul resurselor de apă subterană, poluarea se 
produce prin infiltrarea substanţelor impurificatoare so-
lide şi lichide datorită apelor meteorice, care spală 
deşeurile de pe sol în mod organizat sau dezorganizat şi 
a apelor de canalizare care pătrund în sol prin ne-
etanşeităţile reţelei de conducte. 

Sursele de impurificare în cazul apelor subterane pot 
fi: 

– impurificări produse ca urmare a unor lucrări 
miniere sau foraje de ape saline, gaze sau hidrocarburi; 

– impurificări produse de infiltraţii de la suprafaţa 
solului a tuturor categoriilor de ape care produc şi 
impurificarea dispersată a surselor de suprafaţă; 

– impurificarea produsă în secţiunea de captare 
datorită nerespectării zonei de protecţie sanitară sau a 
condiţiilor de execuţie. 

Calitatea apelor subterane este determinată de 
structura geologică a stratului străbătut şi de factorii 
hidrodinamici. Gradul de poluare a apelor subterane 
depinde de asemenea de caracteristicile mediului poros 
din zona de pătrundere spre pânza de apă subterană, de 
caracteristicile şi cantitatea substanţelor poluante. 

După originea sa, poluarea apelor subterane poate fi: 
– punctiformă (locală), datorată deversării şi depozi-

tării necontrolate a unor substanţe poluante, precum şi 
exploatării defectuoase a instalaţiilor de extracţie a 
apelor subterane, pe un spaţiu relativ redus; 

– liniară, care se manifestă de-a lungul şoselelor, 
căilor ferate, cursurilor de ape şi canalelor de evacuare a 
apelor uzate; 

– difuză, care rezultă în urma aplicării îngrăşăminte-
lor şi produselor fitosanitare, determinând poluarea 
masivă a solului şi apelor subterane [3, 5-11]. 

Activităţile care generează poluarea apelor subterane 
permit identificarea a patru forme principale de poluare: 
poluarea menajeră, industrială, agricolă şi prin trans-
porturi. 
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii, consiliile de sănă-
tate şi cercetare medicală şi agenţiile de protecţia 
mediului promovează o abordare preventivă, în vederea 
protejării apei potabile utilizate de către consumatori. 
Calitatea apei destinate consumului uman este un 
obiectiv important inclus în directivele CE, obiectiv ce 
vizează protecţia sănătăţii publice. 

Ţinând seama de importanţa problematicii calităţii 
apei potabile, studiile prezentate în lucrare au ca 
obiectiv monitorizarea parametrilor de calitate ai apelor 
subterane din zona de sud-vest a ţării. 

2. MATERIALE ŞI METODE 

Probele de apă utilizate în studiu au fost prelevate 
din trei zone rurale situate în sud-vestul României. 

În zona A s-au prelevat probe de ape din fântânile a 
10 familii aflate pe o distanţă de 500 m. De menţionat 
că fântâna nr. 1 este amplasată în stradă, iar fântâna 
nr. 6 în casă (zonă argiloasă). Celelalte fântâni sunt 
amplasate în curţile oamenilor. 

În zona B s-au prelevat probe de ape din fântânile a 
10 familii aflate pe o distanţă de 300 m. Fântâna nr. 1 
este amplasată în vârful unui deal, iar fântâna nr. 10 în 
vale (zonă mlăştinoasă), altitudinea variind cu cca. 400 m. 
Celelalte fântâni sunt amplasate de-a lungul şoselei. 

Din zona C au fost prelevate şase probe de apă; nr. 1 
şi nr. 2 provin din izvoare de munte, celelalte patru din 
fântâni apropiate; izvoarele şi fântânile sunt situate pe o 
distanţă de 300 m. 

Analizele parametrilor de calitate a apei potabile 
s-au făcut conform metodelor standardizate [12]. 

3. REZULTATE OBŢINUTE 

În tabelul 1 sunt prezentate datele experimentale 
privind parametrii de calitate determinaţi pentru probele 
de ape studiate. 

Din datele prezentate în tabelul 1, se observă că în 
cazul probelor prelevate din zona A: 

– nu sunt depăşiri ale concentraţiei azotatului, 
azotitului şi amoniului în nicio fântână; 

– concentraţia fosfatului este mai mare decât 
valoarea maxim admisă în cazul fântânilor 5 şi 7; 

– în toate fântânile este depăşită concentraţia maxim 
admisă pentru clorură; prin urmare există posibilitatea 
unei poluări datorate dejecţiilor animaliere; 

– în fântânile 2 şi 5 sunt depăşiri ale valorii maxim 
admise pentru fier; 

– concentraţia maxim admisă de mangan este 
depăşită doar în cazul fântânii 6; 

– în toate cele 10 fântâni valoarea CCO-Mn este 
mult peste valoarea maxim admisă, ceea ce indică polua-
re datorată infiltraţiilor provenite din dejecţii animaliere; 

– pH-ul în cele 10 fântâni este în limitele admise; 
– în fântânile 7-10 sunt depăşiri ale concentraţiei 

maxim admise de sodiu; 
– în toate fântânile sunt depăşiri ale concentraţiei 

admise de potasiu. 
 

Tabelul 1. Parametrii de calitate ai probelor de apă 
 

Parametrul Valoarea 
maxim admisă 

Zona A Zona B Zona C
Proba Valoare Proba Valoare Proba Valoare

Azotat 50 mg/L 

1 0,5 1 30 1 7,0
2 15,9 2 30 2 18
3 2,1 3 66 3 14
4 14,5 4 29 4 16
5 1,4 5 25 5 21
6 22,9 6 33 6 1,0
7 21,1 7 28  
8 9,6 8 22  
9 9,0 9 50  
10 12,6 10 40  

Azotit 0,5 mg/L 

1 0,03 1 0,02 1 0,3
2 0,07 2 0,05 2 0,5
3 0,03 3 0,1 3 0,4
4 0,1 4 0,01 4 0,4
5 0,1 5 0,02 5 0,4
6 0,04 6 0,03 6 0,3
7 0,06 7 0,4  
8 0,05 8 0,8  
9 0,03 9 0,5  
10 SLD 10 0,04  
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Tabelul 1. (continuare) 
 

Parametrul Valoarea 
maxim admisă 

Zona A Zona B Zona C 
Proba Valoare Proba Valoare Proba Valoare 

Fosfat 5 mg P2O5/L 

1 1,2 1 0,90 1 1,1
2 3 2 0,18 2 1,0
3 0 3 0,49 3 1,3
4 4,1 4 0,58 4 1,2
5 5 5 1,18 5 1,0
6 3,9 6 0,33 6 1,2
7 5,1 7 0,61  
8 0,2 8 0,31  
9 0,6 9 0,19  
10 - 10 1,41  

Amoniu 0,5 mg/L 

1 0,05 1 SLD 1 1,2
2 0,1 2 SLD 2 1,2
3 0,05 3 SLD 3 4,0
4 0,1 4 SLD 4 6,3
5 0,1 5 SLD 5 5,0
6 0,05 6 SLD 6 4,0
7 0,2 7 0,4  
8 SLD 8 1,1  
9 0,05 9 SLD  
10 SLD 10 SLD  

Clorură 250 mg/L 

1 1775 1 13,8 1 12,1
2 1420 2 10,4 2 6,91
3 781 3 10.4 3 124
4 1136 4 13.8 4 13,8
5 994 5 10.4 5 168
6 1917 6 13.8 6 121
7 3408 7 13.8  
8 1633 8 10.3  
9 3053 9 17.2  
10 2130 10 17.2  

Fier 200 μg/L 

1 30 1 SLD 1 100
2 216 2 SLD 2 220
3 SLD 3 SLD 3 50
4 107 4 39 4 910
5 236 5 SLD 5 110
6 21 6 SLD 6 60
7 74 7 410  
8 SLD 8 SLD  
9 SLD 9 79  
10 SLD 10 SLD  

Mangan 50 μg/L 

1 SLD 1 SLD 1 SLD
2 SLD 2 SLD 2 SLD
3 SLD 3 SLD 3 SLD
4 SLD 4 SLD 4 SLD
5 SLD 5 SLD 5 SLD
6 195 6 SLD 6 SLD
7 SLD 7 SLD  
8 SLD 8 SLD  
9 SLD 9 SLD  
10 SLD 10 SLD  

CCO-Mn 5 mg O2/L 

1 18,6 1 2,07 1 1,58
2 15,1 2 2,66 2 1,69
3 8,21 3 5,40 3 18,9
4 61,3 4 6,23 4 8,53
5 22,4 5 2,57 5 6,95
6 16,4 6 2,82 6 7,90
7 54,3 7 11,4  
8 6,63 8 10,8  
9 20,8 9 6,65  
10 5,68 10 3,9  
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Tabelul 1. (continuare) 
 

Parametrul Valoarea 
maxim admisă 

Zona A Zona B Zona C 
Proba Valoare Proba Valoare Proba Valoare 

pH 6,5-9,5 

1 7,22 1 7,39 1 8,3 
2 7,26 2 7,30 2 7,5 
3 7,03 3 7,53 3 8,4 
4 7,75 4 7,36 4 8,2
5 7,44 5 7,49 5 8,4 
6 7,09 6 7,69 6 8,8 
7 7,06 7 7,77   
8 7,07 8 8,37   
9 7,19 9 7,48   
10 6,58 10 7,73   

Sodiu 150 mg/L 

1 126 1 53,9 1 8,01 
2 71,7 2 48,1 2 6,00 
3 47,7 3 50,9 3 172 
4 63,2 4 43,7 4 9,84 
5 77,3 5 26,0 5 135 
6 103 6 52,4 6 172 
7 212 7 69,4   
8 154 8 30,2   
9 218 9 96,0   
10 200 10 77,2   

Potasiu 12 mg/L 

1 34,1 1 45,3 1 2,59 
2 68,6 2 39,5 2 2,31 
3 77,6 3 36,9 3 190 
4 51,4 4 40,7 4 1,36 
5 122 5 11,6 5 115 
6 231 6 22,5 6 219 
7 195 7 65,5  
8 78,9 8 20,9   
9 176 9 114   
10 52,4 10 51,1   

Duritate min 5° 

1 26,4 1 30,5 1 9,15 
2 22,3 2 20,3 2 16,2 
3 9,59 3 17,3 3 28,4 
4 15,4 4 27,6 4 26,6 
5 26,3 5 14,1 5 33,9 
6 13,1 6 24,2 6 27,6 
7 27,3 7 23,9  
8 23,4 8 9,02   
9 22,3 9 25,0   
10 24,8 10 19,7   

 
În cazul probelor prelevate din zona B se constată 

că: 
– concentraţia azotatului depăşeşte limita admisă în 

fântâna nr. 3, iar concentraţia admisă a azotitului este 
depăşită în fântânile 7, 8 şi 9; 

– în toate fântânile concentraţiile ionilor fosfat, man-
gan, clorură şi sodiu nu depăşesc limitele maxime admise; 

– în fântâna nr. 8 concentraţia ionului amoniu de-
păşeşte limita admisă; 

– concentraţia ionului de fier depăşeşte limita admisă 
în fântâna 7; 

– în fântânile 3, 4, 7, 8 şi 9, valoarea CCO-Mn 
depăşeşte limita admisă; 

– în cele 10 fântâni pH-ul este în limitele admise; 

– doar în fântâna nr. 5 concentraţia ionului de pota-
siu se găseşte în limita admisă; în celelalte fântâni 
limita admisă este depăşită. 

Se poate considera că apele din fântânile în care sunt 
depăşite valorile admise pentru oxidabilitatea chimică şi 
concentraţia ionului amoniu sunt poluate datorită 
infiltraţiilor provenite din dejecţii animaliere. 

În cazul probelor prelevate din zona C se constată 
că: 

– pentru toate probele concentraţiile ionilor azotat, 
azotit, fosfat, clorură şi mangan nu depăşesc limitele 
maxime admise; 

– concentraţia ionului amoniu prezintă depăşiri sem-
nificative faţă de concentraţia maxim admisă în toate 
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probele; depăşirile sunt mai mari în cele patru probe de 
apă provenite din fântâni (3-6); 

– concentraţia ionului de fier depăşeşte limita admisă 
în probele 2 şi 4; 

– concentraţia ionului de sodiu depăşeşte limita admisă 
în probele 3 şi 6; 

– concentraţia ionului de potasiu depăşeşte limita 
admisă în probele 3, 5 şi 6; 

– valoarea pH-ul este în limitele admise pentru toate 
cele şase probe; 

– în probele de apă prelevate din fântâni (3-6), 
valoarea CCO-Mn depăşeşte limita admisă. 

Ca urmare a depăşirii valorilor admise pentru oxida-
bilitatea chimică şi concentraţia ionului amoniu, se 
poate considera că apele din cele patru fântâni sunt 
poluate datorită infiltraţiilor provenite din dejecţii ani-
maliere. 

4. CONCLUZII 

În lucrare sunt prezentate studii privind monitori-
zarea calităţii apelor subterane din zona de sud-vest a 
ţării. Probele de apă utilizate în studiu au fost prelevate 
din trei zone rurale, din fântâni şi izvoare. Pentru aceste 
probe au fost determinaţi o serie de parametri de 
calitate: conţinutul de ioni azotat, azotit, fosfat, amoniu, 
clorură, fier, mangan, sodiu, potasiu, oxidabilitatea 
chimică exprimată prin CCO-Mn, pH-ul şi duritatea. 

În zona A s-au constatat depăşiri ale valorilor maxim 
admise pentru clorură, CCO-Mn şi potasiu. Probele de 

apă prelevate din zona B au prezentat depăşiri ale 
valorilor maxim admise pentru amoniu, potasiu şi 
CCO-Mn. În cazul probelor de apă prelevate din zona C 
s-au constatat depăşiri ale valorilor maxim admise 
pentru amoniu, potasiu şi CCO-Mn. 

Se poate considera că apele din fântânile în care sunt 
depăşite valorile admise pentru oxidabilitatea chimică şi 
concentraţia ionului amoniu sunt poluate datorită 
infiltraţiilor provenite din dejecţii animaliere. 
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