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LISTA DE DEFINIŢII ŞI ABREVIERI SPECIFICE
SHS - Serviciul Hidrometeorologic de Stat
DMCM - Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului
CMCS – Centrul Monitoring al Calităţii Solului
UNEP – Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
UTAG – Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
POPs – poluanţi organici persistenţi (pesticide organoclorurate şi bifenili policloruraţi)
POC - pesticide organoclorurate:
1. - HCH - alfa– hexaclorciclohexan
2.  -HCH - beta– hexaclorciclohexan
3. - HCH - gama- hexaclorciclohexan

 HCH - suma - HCH,  -HCH, - HCH)
4. 4-4' DDE– diclordifenildicloretilen
5. 4-4' DDD - diclordifenildiclormetilmetan
6. 4-4' DDT – diclordifeniltriclormetilmetan

 DDT – suma 4-4' DDE, 4-4' DDD, 4-4' DDT
7. HCB - hexaclorbenzen
8. Pentaclorbenzen
9. Heptaclor
10. Heptaclor Epoxid (Izomer A)
11. Heptaclor Epoxid (Izomer B)
12. Aldrin
13. Dieldrin
14. Endrin
15 Endosulfan Alfa
16. Endosulfan Beta
17. Metoxiclor
18. Mirex
BPC6 – bifenili policloruraţi „indicatori”:
1. BPC 28 - 2,4,4`- triclorbifenil
2. BPC 52 - 2,2`,5,5`- tetraclorbifenil
3. BPC 101 - 2,2`,4,5,5`- pentaclorbifenil
4. BPC 180- 2,2',3,4,4`,5,5'- heptaclorbifenil
5. BPC 153 - 2,2',4,4`,5,5`- hexaclorbifenil
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6. BPC 138 - 2,2`,3,4,4`,5`- hexaclorbifenil
BPC 118- 2,3`,4,4`,5 - pentaclorbifenil – se referă la grupa de tip „dioxinelor”
HPA16 - Hidrocarburi Poliaromatice:
1. Naftalină
2. Acenaften
3. Acenaftilen
4. Antracen
5. Benz[a]antracen
6. Benzo[a]piren
7. Benzo[b]fluoranten
8. Benzo[g,h,i]perilen
9. Benzo[k]fluoranten
10. Crisen
11. Dibenz[a,h]antracen
12. Fluoranten
13. Fluoren
14. Indeno[1,2,3-c,d]piren
15. Fenantren
16. Piren
pH - reacţia chimica a solului
pHH2O - aciditate actuală (activă)
pHKCl – aciditate potenţială
Metale grele (forme totale) – formele totale ale metalelor grele
Metale grele (forme mobile) – formele metalelor accesibile pentru plante
Fosfor total – conţinutul total al formelor minerale şi organice de fosfor în sol
Fosfor mobil - formele minerale, accesibile pentru plante
N Kjeldahl – formele minerale şi organice de azot în sol
NPK - îngrăşămîntul care conţine 3 elemente nutritive: azot (N), fosfor (P) si potasiu (K).
CR - cantitatea restantă
CMA – concentraţia maximă admisibilă
CMO – concentraţia maximă de orientare
ND – nu s-a depistat
≤LD – mai jos sau egal de limita de detecţie
MSD - detecţie prin spectrometrie de masa
LA – lacul de acumulare
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PREFAŢĂ

PĂMÎNTUL-CEA MAI MARE BOGĂŢIE!
Pămîntul este singurul loc în care se poate
crea Paradisul!
Pe parcursul evoluţiei, natura şi ecosistemele terestre au creat la suprafaţa uscatului
solurile, învelişul de sol numit şi pedosfera. Solurile s-au format drept rezultat al interacţiunii
dintre factorii pedogenetici în decurs de milenii. Diversitatea acestor factori a contribuit la
formarea învelişului pedologic foarte diferit, menţinînd echilibrul ecologic cu condiţiile naturale
ale fiecărui ecosistem.
Solurile constituie principala resursă naturală a Republicii Moldova. Cernoziomurile
ocupă 70% din suprafaţa ţării. În raport cu multe alte state din Europa, Republica Moldova se
caracterizează printr-un grad înalt de valorificare agricolă a teritoriului şi prin ponderea mare a
terenurilor arabile care alcătuiesc 73% din suprafaţa terenurilor agricole.
Importanţa social-economică a solurilor este determinată de realizarea potenţialului lor
productiv, fiind folosite în calitate de mijloc de producere în agricultură. Învelişul de sol este
principala bogăţie naturală a ţării.
Monitoringul ecologic reprezintă sistemul de supraveghere complexă, integrată a
factorilor biotici şi a celor abiotici de mediu, precum şi a modificărilor care au loc în structura şi
funcţionarea ecosistemelor.
Monitorizarea solurilor este definită ca o activitate integrată de evaluare a calităţii în
raport cu condiţiile de sănătate umană şi cele ecologice.
În ultimele decenii a crescut în mod deosebit presiunea antropică asupra solului. Ca
urmare a dezvoltării proceselor de eroziune, pierderii de humus, salinizare, soloneţizare în timpul
irigării, poluării cu chimicale, a generat reducerea fertilităţii solului. Solul este mai dificil de
decontaminat decît aerul sau apa. Din această cauză nu trebuie de subestimat gravitatea poluării
solului, deoarece în cazul dat nu se poate aplica nici un procedeu de restabilire. Remedierea
solului este posibilă prin acţiunea factorilor naturali, ceea ce decurge foarte lent şi durează o
perioadă îndelungată de timp.
Spre deosebire de celelalte componente ale mediului înconjurător, solul joacă rolul unui
absorbant, purificator şi neutralizator biologic de poluanţi, mineralizator al reziduurilor organice.
Foarte mult timp solul a avut capacitatea de autopurificare naturală în mediul înconjurător.
6

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) este instituţia abilitată la nivel naţional de
monitorizarea calităţii şi nivelului poluării agrotehnogene a solului, furnizînd informaţii necesare
pentru procesul decizional şi cu funcţii de control, elaborarea măsurilor de ameliorare şi
remediere a solului. SHS posedă laboratoare moderne, care dispun de un înalt potenţial tehnic şi
uman, certificate în sistemul internaţional de standardizare şi care participă cu regularitate în
teste internaţionale de asigurare şi control al calităţii.
Sesizînd importanţa şi complexitatea acestei lucrări pentru instituţiile, departamentele şi
ministerele cu funcţii de luare a deciziilor şi mizînd în continuare pe competenţă, generozitatea şi
entuziasmul profesional, aş dori pe această cale să aduc mulţumiri cordiale, cele mai înalte
consideraţiuni şi tot respectul echipei de profesionalişti care au contribuit la apariţia Anuarului
dat.

Gavril Gîlcă
Şeful Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului al
SHS
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1. INFRASTRUCTURA ŞI DIRECŢIILE PRIORITARE ÎN ACTIVITATEA DE
SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI PE TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA
Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de
Stat efectuează monitoringul ecologic privind calitatea componentelor mediului (ape de
suprafaţă, aer, sol, aluviuni acvatice, precipitaţii atmosferice, nivelul radioactiv) şi în acest scop
dispune de o reţea amplă de laboratoare, posturi, secţiuni amplasate pe întreg teritoriul Republicii
Moldova (Fig.1.1).
Sistemul naţional de monitoring a fost înfiinţat în anii ’60 al secolului trecut, însă
observaţiile cu caracter sistematic au început a fi realizate în anii ’80, avînd drept obiective
prioritare:
- monitorizarea calităţii mediului şi determinarea nivelului de poluare;
- prevenirea şi reducerea efectelor nocive a factorilor antropici pentru mediul ambiant şi
populaţie;
- informatizarea sistematică a publicului privind calitatea mediului;
- înştiinţarea în regim de urgenţă a organelor cu funcţii de luare a deciziilor, privind gradul
excepţional de poluare a componentelor mediului.
Dispunînd de un potenţial uman şi tehnic adecvat, precum şi fiind deţinătorul
Certificatului de Acreditare pentru componentele de mediu (apă, aer, sol) în conformitate cu
cerinţele europene şi Standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, obţinut în baza evaluării de
către Centrul Naţional de Acreditare al Republicii Moldova, DMCM include 7 subdiviziuni: 4
Centre şi 1 secţie de monitorizare, 1 Centru de Monitoring Ecologic Integrat şi Management
Informaţional şi Grupul de Expediţie:
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Fig. 1.1. Rețeaua națională de monitoring a calității componentelor de mediu
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Una din priorităţile majore ale DMCM este familiarizarea sistematică a ministerelor,
departamentelor, instituţiilor abilitate, organelor cu funcţii de luare a deciziilor, a populaţiei etc.,
cu informaţia referitoare la gradul de calitate a solului pe teritoriul republicii. Sistematic, se
completează baza de date cu informaţia primară curentă referitor la starea de poluare a solului,
iar rezultatele obţinute sunt utilizate ulterior la întocmirea buletinelor lunare şi săptămînale
privind calitatea mediului ambiant, care se difuzează conform Schemei aprobate de Ministerul
Mediului precum şi se amplasează şi pot fi vizualizate pe pagina WEB a serviciului www.meteo.md. La momentul depistării cazurilor de poluare extrem de înaltă pe teritoriul
Republicii Moldova, în regim urgent se întocmeşte Buletinul – Alertă (anexa 6). Sistematic se
pregăteşte şi se difuzează informaţia referitor la calitatea solului, solicitată în scrisorile parvenite
de la diferite categorii de beneficiari, precum şi stipulată în Acordurile şi Contractele de
colaborare cu diverse instituţii, atît la nivel naţional, cît şi internaţional.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 02 februarie 2009 şi Regulamentul
privind bifenilii policloruraţi (BPC) în Republica Moldova continuă activităţile de inventariere a
conţinutului BPC în uleiul din echipamentul electroenergetic cu volumul de ulei mai mare de 5
litri. Pe parcursul anului 2015, pentru confirmarea conţinutului BPC depistat anterior în probele
de ulei cu concentraţia mai mare ca norma (50 mg/kg), au fost analizate detaliat, prin metoda
gaz-cromatografică, 30 probe de ulei prezentate de Î.C.S. "Gas Natural Fenosa Furnizare
Energie" S.R.L. De asemenea, pentru identificarea BPC în uleiul dielectric a fost efectuată
analiza preliminară cu aparatul L2000DX a 15 probe de ulei din transformatoare, informaţia
fiind solicitată în scrisorile parvenite de la diferite categorii de beneficiari (fig.1.2).
Numărul de scrisori eliberate
Ianuarie; 1

Iulie; 2
August; 6

Septembrie; 4
Decembrie; 32

Octombrie; 2

Fig. 1.2. Gradul de solicitare a informaţiei pentru identificarea BPC în uleiul dielectric de
către instituţii şi agenţii economici în anul 2015
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Conform programului miltianual CMCS este preocupat de monitorizarea calităţii solurilor
şi dispune de o reţea naţională de observaţii constituită în baza:
-

terenurilor agricole;

-

terenurilor din cadrul oraşelor;

-

solurilor situate în apropierea drumurilor cu intensitate de circulaţie auto diferită;

-

solurilor situate în apropierea căilor ferate;

-

solurilor situate în jurul Aeroportului Internaţional Chişinău;

-

terenurilor de fond ce n-au fost supuse poluării antropogene (solul din rezervaţiile
stiinţifice şi naturale);

-

solurilor din vecinătatea depozitelor cu pesticide şi terenurilor adiacente substaţiilor
sistemului electroenergetic contaminate cu BPC-uri;

-

solurilor din terenurile de joacă a grădiniţelor;

-

solurilor din terenurile de joacă ale taberelor, liceelor şi şcolilor sportive specializate ale
republicii;

-

studierea migrării poluanţilor;

-

monitorizarea sedimentelor din rîuri şi lacuri.
Probele de sol se prelevează în perioada primăvară-vară. Rezultatele privind indicii

agrochimici ai solului, obţinute în cadrul CMCS, pot fi utilizate la estimarea normelor de
introducere a îngrăşămintelor în sol pentru diferite culturi agricole. De asemenea, Centrul
Monitoring al Calităţii Solului efectuează analize complexe în sedimentele din rîurile şi lacurile
de acumulare de pe teritoriul republicii, evidenţiază gradul de poluare a sedimentelor.
Pe parcursul anului se elaborează buletinele lunare ce se difuzează conform schemelor
întocmite (anexele 4, 5), anuarul privind starea solului pe teritoriul Republicii Moldova şi informaţia
solicitată de diverse instituţii.
Astfel, la procesul de monitorizare al calităţii solului în anul 2015 au fost implicaţi 7
colaboratori, dintre care 6 din angajaţi cu studii superioare şi 1 - cu studii medii (fig.1.3).
Studiile

me die ; 1

s upe rioare ; 6

Fig. 1.3. Distribuirea personalului în concordanţă cu studiile obţinute
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În dependenţă de studiile obţinute, 2 persoane sunt specialişti în domeniul chimiei, 1 geografiei, 1 - biologiei şi chimiei, 1 - pedologiei şi agrochimiei, 1 – ecologiei, 1 – altele
(fig.1.4). În cadrul laboratorului activează personal cu aptitudini şi capacităţi intelectuale sporite
în exercitarea unui monitoring adecvat.

2

1

2

1

1

1

0

chimie

1

1

1
geografie

biologie şi chimie

pedologie şi agrochimie

ecologie

altele

Fig.1.4. Distribuirea personalului în concordanţă cu specialităţile obţinute (pe domenii)
Numărul personalului cu experienţă de muncă în domeniu constituie: mai mult de 30 ani
de experienţă - 2 persoane, > 20 ani - 1 persoană , >10 ani – 2 persoană, > 5 ani – 1 persoane, > 2
an – 1 persoane (fig.1.5).

>2

1

>5

1
2

>10
>20

1
2

>30

Fig. 1.5. Distribuirea personalului în concordanţă cu experienţa de muncă
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Colaboratorii Centrului de Monitoring al Calităţii Solului implicaţi
în procesul de monitorizare a calităţii solului
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Pe parcursul anului de referinţa au fost continuate activităţile axate pe monitorizarea
calităţii solului - nivelului poluării solului şi sedimentelor pe teritoriul republicii, conform
planului de lucru şi programului de activitate aprobat. În total, au fost prelevate 172 probe, s-au
efectuat 1446 analize şi s-au determinat 63 substanţe chimice, grupate astfel:
- forme totale şi mobile ale metalelor grele (cupru, zinc, nichel, plumb şi mangan);
- indicii agrichimici ai solului – azotul după Kjeldahl, fosforul total, azotul amoniacal, azotul
nitraţilor, fosforul şi potasiul mobil, humusul, calciul şi magneziul schimbabili, aciditatea de
schimb şi pH-ul extractului apos.
- pesticide organoclorurate (POC) –DDT (4-4' DDE – diclordifenildicloretilen, 4-4' DDD –
diclordifenildiclormetilmetan, 4-4' DDT – diclordifeniltricloretan), HCH (alfa, beta, gama
hexaclorciclohexan), HCB (hexaclorbenzen), methoxiclor, aldrin, dieldrin, endrin, heptaclor,
heptaclor epoxid (izomeri A şi B); endosulfan alfa şi beta; pentaclorbenzen, mirex;
- bifenili policloruraţi - BPC6 -: (BPC 28- 2,4,4`-triclorbifenil, BPC 52- 2,2`,5,5`-tetraclorbifenil,
BPC 101 - 2,2`,4,5,5`-pentaclorbifenil, BPC 138- 2,2`,3,4,4`,5`-hexaclorbifenil, BPC 153 2,2',4,4`,5,5`-hexaclorbifenil, BPC 180- 2,2',3,4,4`,5,5'-heptaclorbifenil) şi BPC 118- 2,3`,4,4`,5pentaclorbifenil;
-

hidrocarburi

poliaromatice

benz[a]anthracene,

HPA16

benzo[a]pyrene,

(acenaphthene,

acenaphthylene,

benzo[b]fluoranthene,

anthracene,

benzo[ghi]perylene,

benzo[k]fluoranthene, chrysene, dibenz(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno (1,2,3-cd)
pyrene, phenanthrene, pyrene, naphthalene).
- produse petroliere, etc.
În cadrul monitorizării calităţii solului de pe terenurile agricole pe parcursul perioadei de
referinţă au fost prelevate şi analizate 76 probe de sol de pe cîmpurile agricole din 6 raioane ale
republicii: r-nul Glodeni com. Cobani, r -nul Donduşeni com. Arioneşti, r -nul Străşeni com.
Lozova, r -nul Leova com. Tomai, r -nul Ştefan-Vodă com. Purcari şi UTAG - com. Avdarma.
În probele colectate au fost determinate toate grupurile de substanţe chimice mai sus enumerate.
Probele au fost colectae din 3 zone agroclimaterice - Nord, Centru şi Sud, sub diferite
tipuri de culturi - livadă, floarea soarelui, orz, porumb, grîu, viţă de vie. Totodată, au fost incluse
diferite tipuri de sol: în zona de Nord - solurile de tip cernoziom podzolit, cambic, obişnuit, tipic,
carbonatic, sol cenuşiu; în zona de Centru - solurile de tip aluvial hidric, cernoziom cambic; în
zona de Sud - solurile de tip cernoziom levigat, obişnuit, tipic.
Pentru a evidenţia impactul traficului aerian asupra solului au fost prelevate şi analizate 8
probe de sol colectate în preajma Aeroportului Internaţional Chişinău. În solul colectat au fost
efectuate analize de determinare a produselor petroliere, metalelor grele, hidrocarburilor
poliaromatice, nitraţilor şi clorurilor.
14

În cadrul supravegherii specifice cu scopul studierii şi evaluării stării solurilor privind
polurea cu metale grele, au fost colectate şi analizate 52 probe de sol de pe terenurile de joacă ale
grădiniţelor, liceelor, şcolilor sportive specializate şi parcurilor de distracţii din mun. Chişinău şi
de pe terenurile de joacă ale taberelor din Republica Moldova. Analizele chimice efectuate au
fost direcţionate spre investigarea formelor totale ale metalelor grele – cupru, zinc, nichel şi
plumb.
Monitorizarea sedimentelor a fost realizată în cadrul reţelei transnaţionale (TNMN).
Reţeaua de monitorizare transnaţională a fost stabilită pentru a sprijini implementarea Convenţiei
de protecţie pe fl. Dunărea pe domeniul de monitorizare şi evaluare. Obiectivul principal al
TNMN este de a oferi o vedere de ansamblu, structurată şi bine echilibrată, asupra poluării şi
tendinţei pe termen lung în calitatea apei celor mai importante râuri din bazinul fluviului
Dunărea. Au fost prelevate şi analizate 15 probe de sedimente colectate din 6 locaţii de
observaţii - lacul de acumulare Costeşti - Stînca, secţiunea or. Costeşti şi din r. Prut secţiunile or.
Lipcani, s. Branişte, s. Valea-Mare, or. Leova şi s. Giurgiuleşti. În probele colectate au fost
efectuate analize de determinare a metalelor grele - prin metoda spectrală cu absorbţie atomică
pentru 5 metale (Cu, Zn, Pb, Ni şi Mn); ale fosforului total - prin metoda fotocolorimetrică;
azotului după Kjeldahl; produselor petroliere - prim metoda spectrofotometrică; pesticidelor
organoclorurate, bifenilililor policloruraţi şi hidrocarburilor poliaromatice - prin metoda gazcromatografică.
Pe parcursul lunii mai, în cadrul colaborarării internaţionale între Republica Moldova şi
Ucraina s-au supus analizei de determinare a compuşilor nocivi 2 probe de sedimente colectate
din rîuleţul Kirghij-Kitaî. Au fost determinate materia organică, fosforul şi azotul total, formele
totale ale metalelor grele (cupru, zinc, nichel, plumb şi mangan), produsele petroliere, pesticidele
organoclorurate, bifenilii policloruraţi şi hidrocarburile poliaromatice.
În cadrul a 3 expediţii pentru efectuarea investigaţiilor hidrologice, hidrobiologice şi
hidrochimice pe lacul natural Beleu, programate conform termenilor de referinţă pentru proiectul
- pilot „Monitorizarea şi elaborarea unui program de monitoring în conformitate cu cerinţele
DCA 2000/60 CE pentru lacul Beleu, din rezervaţia – Prutul de Jos”, proiectul EPIRB.”, au fost
colectate şi supuse analizei 19 probe de sedimente. Probele colectate au fost supuse analizelor de
determinare a fosforului şi azotului total, formelor totale ale metalelor grele (cupru, zinc, nichel,
plumb şi mangan), produselor petroliere, pesticidelor organoclorurate, bifenililor policloruraţi şi
hidrocarburilor poliaromatice.
Amplasarea locaţiilor de monitorizare a calităţii solului şi sedimentelor pe teritoriul
Republicii Moldova în anul 2015 sunt prezentate în fig.1.6.
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Fig. 1.6. Rețeaua națională de monitoring a calităţii solului şi sedimentelor în anul 2015
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2. DESCRIEREA SUCCINTĂ A METODELOR DE ANALIZĂ
ŞI PROCEDURILOR DE COLECTARE A PROBELOR DE SOL ŞI SEDIMENTE
2.1. Descrierea succintă a metodelor de analiză
În corespundere cu procedura operaţională PО – POPs - S - 5.4 –03 pregătirea chimică a
probelor de sol şi sedimente în scopul
determinării conţinutului reziduurilor de
pesticide

organoclorurate

şi

bifenililor

policloruraţi este efectuată în laborator prin
următoarele procedee chimice: extragerea
pesticidelor din probele de sol în amestec de
acetonă

şi

extractului

hexan
în

(1:1),

concentrarea

vaporizatorul

rotativ,

purificarea cu H2SO4, neutralizarea cu

Cromatograful cu fază lichid-gazoasă destinat
pentru determinarea substanţelor organice

NaHCO3 (5 %) şi vaporizarea. Analiza

cantitativă a fost realizată prin intermediul cromatografului cu gaz, cu detector de masă (MSD)
АТ 7990 Agilent Technologies.
Esenţa metodei de determinare a formelor
mobile ale metalelor (cupru, zinc, plumb, nichel
şi mangan) constă în extragerea metalelor din sol
cu soluţie tampon acetat-amoniacal cu pH = 4,8 şi
determinarea prin metoda cu absorbţie atomică, în
corespundere cu procedura operaţională PО –
MeFM – S - 5. 4 – 08.
Esenţa metodei de determinare a formelor

Spectrofotometru cu absorbţie atomică

totale ale metalelor grele (cupru, zinc, plumb, nichel şi mangan) în sol şi sedimente a fost
înfăptuită în corespundere cu procedura operaţională PО – MeFT – S - 5. 4 – 07, ce constă în
supunerea termică cu adăugarea acidului nitric concentrat şi apă oxigenată, filtrarea şi ajustarea
pîna la volumul 100 ml cu apă distilată şi analiza prin metoda spectrală cu absorbţie atomică.
Determinarea azotului nitric a fost efectuată prin metoda fotocolorimetrică cu acid
disulfofenolic, în corespundere cu procedura operaţională PO – Nit – S - 5. 4 – 02.
Determinarea azotului total a fost realizată conform metodei Kjeldahl, ce constă în
descompunerea solului la tratarea termică cu acidul sulfuric concentrat în prezenţa
catalizatorului, formarea compusului de amoniu, titrarea cu acidul sulfuric şi conform cantităţii
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de acid sulfuric folosit se calculează cantitatea de azot în sol, în corespundere cu GOST 26107 84, pct. 4. 1.
Determinarea azotului amoniacal constă în extragerea ionilor de amoniu schimbabili din
sol cu soluţia de KCl şi obţinerea compusului de indofenol colorat în rezultatul interacţiunii
ionilor de amoniu cu hipocloritul de natriu şi salicilatul de natriu, în mediu bazic, în final soluţia
colorată se analizează la fotocolorimetru, în corespundere cu GOST 26489 - 85, pct. 4. 2.
Determinarea fosforului total este bazată pe descompunerea solului la tratarea termică în
prezenţa acidului sulfuric şi a acidului percloric, după care are loc interacţiunea fosforului cu
molibdatul de amoniu în mediu acid, formarea molibdatului de fosfor heteropoliacid şi reducerea
acestuia cu acid ascorbic pînă la complexul fosfo-molibdat, colorat în albastru deschis şi în final
se analizează la fotocolorimetru soluţia colorată, în corespundere cu GOST 26261-84, pct. 4. 3,
4. 4.
Determinarea fosforului şi potasiului mobil (metoda Macighin) constă în extragerea
compuşilor de fosfor şi potasiu mobil din sol cu soluţia de carbonat de amoniu, cu concentraţia
de 10 g/dm3. Fosforul de culoare albastră din compusul de molibdat de fosfor se determină la
fotocolorimetru, în corespundere cu GOST 26205 - 91, pct. 4. 2. 1, 4. 2. 3, iar potasiu mobil la
fotometru cu flacără în corespundere cu GOST 26205 - 91, pct. 4. 3.
Determinarea humusului după metoda Tiurin. Esenţa metodei constă în determinarea
indirectă a cantităţii totale de humus în sol prin evaluarea cantităţilor de carbon, ce rezultă la
oxidarea carbonului organic din componenţa humusului cu soluţie de 0,4 N de bicromat de
potasiu (K2Cr2O7) şi acid sulfuric. Cantitatea oxidantului care se consumă la oxidarea carbonului
se determină conform diferenţei dintre cantitatea amestecului de crom luat pentru oxidare şi
cantitatea rămasă. Conform cantităţii oxidantului consumat se calculează procentul conţinutului
de humus, în corespundere cu procedura operaţională PO –H – S - 5. 4 – 05.
Determinarea pH-lui în extractul apos constă în extragerea sărurilor solubile din sol cu
apă distilată în raport 1:5 şi determinarea potenţiometrică a pH-lui, în corespundere cu GOST
26423 - 85, pct. 4. 1, 4. 3.
Determinarea acidităţii de schimb constă în extragerea cationilor schimbabili din sol cu
soluţie KCl 1 mol/dm3 în raport 1:2,5 sol:soluţie şi determinarea potenţiometrică a pH-lui, în
corespundere cu GOST 26483 - 85, pct. 4.1., 4.3.
Determinarea calciului şi magneziului constă în determinarea complexometrică a
calciului şi magneziului prin titrarea cu trilon B, folosindu-se indicatorul crom albastru închis.
Pentru determinarea calciului, pH-ul bazic - 12,5 - 13,0, iar pentru magneziu pH-ul - 10,0 în
corespundere cu GOST 26487 - 85, pct. 4.1., 4.3.
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Determinarea produselor petroliere constă în extragerea lor din sol cu hexan, filtrarea,
ajustarea volumului pînă la 15 ml şi determinarea prin metoda spectrofotometrică cu aparatul
CARY 100CONC, în corespundere cu procedura PO-PP – S - 5. 4 – 01.
Metoda de determinare a hdrocarburilor poliaromatice se bazează pe extracţia
substanţelor din sol şi sedimente cu solvenţii organici (acetonă şi hexan), curăţirea extractelor cu
Silica-Gel, concentrarea şi determinarea, folosind cromatograful cu gaz cu detector de masă АТ
7990 Agilent Technologies, PO - HPA - S - 5. 4 – 09..
2.2. Descrierea succintă a procedurilor de colectare a probelor de sol
Colectarea probelor de sol a fost înfăptuită în corespundere cu procedura operaţională
“Eşantionarea şi păstrarea mostrelor de sol” PO-EPPS-5.7-04II cît şi în corespundere cu SM ISO
10381-2-2014.
Unul dintre cei mai importanţi factori ce
influenţează rezultatul analizei de laborator şi
respectiv, evaluarea corectă a gradului de
poluare a solului este prelevarea corectă a
probelor de sol. Conform procedurii indicate
mai sus se colectează probe separate, apoi din
aceste probe se pregătesc probe combinate.
Probele de sol au fost prelevate pe un model de
reţea, în general pe diagonală de-a lungul

Colectarea probelor de sol

parcelei. Probele combinate se pregătesc din 10
probe separate.

aruncat

aruncat

Fragmentarea mostrei
de sol

Poziţia „Diagonală”

Suprafeţele cercetate stabilite pentru colectarea probelor corespund mărimilor: 100 m x
100 m cu o aşezare tipică pentru localitatea dată şi se selectează la o distanţă de 100 m de la
marginea cîmpului. Probele separate au fost colectate cu burgiul de la adîncimea de 0 – 30 cm a
stratului arabil. Probele din cîmpurile cu cereale, cît şi din cîmpurile plantate cu viţă de vie se
colectează din rînduri şi printre rînduri.
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2.3. Descrierea etapelor de prelucrare a probelor de sol
Investigaţiile realizate pot fi grupate în 4 etape importante ale cercetării: etapa de
documentare preliminară, etapa de teren, etapa de laborator, etapa de prelucrare statistică a
datelor şi formularea concluziilor finale.
Etapa de documentare preliminară are la bază studierea întemeiată a informaţiilor din
domeniul poluării pentru a forma o imagine de ansamblu asupra temei propuse spre studiu şi de a
identifica direcţiile de abordare a problematicii atît de complexe a poluării mediului. Pentru
stabilirea punctelor de investigare a cîmpurilor agricole se utilizează planurile cadastrale de
evidenţe grafice şi planurile pedologice ale localităţilor republicii, de la Institutul de Proiectări
pentru Organizarea Teritoriului. Un model fragment al planului pentru r-nul Taraclia, com.
Corten este prezentat mai jos.
Etapa de teren constă în cercetarea zonei stabilite, pentru a fi investigată prin observaţiile
necesare, determinarea suprafeţelor de prelevare a probelor, localizarea terenului şi
caracteristicile geografice, (reliefului şi expoziţia, panta şi gradul de înclinaţie, altitudine,
orientarea geografică, etc).
Etapa de laborator presupune condiţionarea (înregistrarea, uscarea, măcinarea şi
stocarea), precum şi tratarea chimică.
Etapa de prelucrare statistică a datelor şi formularea concluziilor finale în urma
determinărilor de laborator, formularea concluziilor în concordanţă cu scopul şi obiectivele care
au stat la baza cercetărilor, au contribuit esenţial la realizarea acestui Anuar.

Fragmentul planului cadastral a evidenţei grafice şi planului pedologic
a ariilor com. Corten r-nul Taraclia, la scara 1:10000
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3. STAREA SOLULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Descrierea succintă a fondului funciar din Republica Moldova
Conform regionării pedogeografice actuale, pe teritoriul Republicii Moldova se
evidenţiază 3 zone, 8 districte şi 14 raioane cu 8 subraioane. Aceste unităţi teritoriale se
deosebesc prin construcţia geologică, condiţiile de relief şi climă şi componenţa învelişului de
sol. În cadrul fiecărui raion pedogeografic specificul particularităţilor regionale condiţionează
starea actuală a învelişului de sol şi modul de utilizare. Starea actuală a principalei bogăţii a ţării,
care o constituie solurile este îngrijorătoare, însă în fiecare raion pedogeografic există anumite
particularităţi regionale sau locale. Condiţiile bioclimaterice ale Republicii Moldova sunt
neomogene şi diverse, ceea ce a condiţionat formarea unui înveliş de sol foarte complicat şi
variabil. De la Nord la Sud este foarte bine exprimată zonalitatea orizontală a învelişului de sol şi
în acelaşi timp prezenţa reliefului puternic fragmentat condiţionează diferenţierea verticală a
solurilor şi complică imaginea creată de zonalitatea latitudinală.
Partea de Nord a Republicii reprezintă condiţiile naturale, caracteristice pentru aripa
vestică a silvostepei Est-Europene. Aici regiunile deluroase sînt ocupate de păduri de stejar şi
carpen pe soluri cenuşii, iar cîmpiile – de stepe mezofite pe cernoziomuri cambice şi tipice.
Centrul Moldovei, Podişul Codrilor, unde predomină altitudinile de 300-400 m, iar suma
precipitaţiilor depăşeşte 650 mm, prezintă un avanpost estic al pădurilor de foioase centraleuropene. În aceste condiţii s-au format solurile brune.
La Sudul Moldovei se produce o îmbinare a silvostepei xerofite cu stejar pufos pe
cernoziomuri tipice şi a stepei xerofite cu păiuş şi negară pe cernoziomuri slab humifere
carbonatice.
Condiţiile naturale ale zonelor biogeografice menţionate au creat o mare variabilitate de
unităţi taxonomice (745) a învelişului de sol care, la rîndul lor, au creat şi menţin biodiversitatea
vegetală şi animală. Trei tipuri zonale de sol – brune, cenuşii şi cernoziomurile, sunt reprezentate
de multe subtipuri, genuri, specii, variante şi alte unităţi taxonomice care, în comun cu
variabilitatea solurilor intrazonale (hidromorfe, litomorfe, halomorfe), formează învelişul de sol
al ţării.
Deşi, procesele de eroziune şi parţial cele de salinizare afectează suprafeţe destul de mari,
totuşi în republică ponderea cea mai mare o au solurile fertile. Învelişul de sol constituie cea mai
de seamă bogăţie naturală a Republicii Moldova, deoarece republica nu dispune de zăcăminte
minerale şi resurse energetice, suprafaţa pădurilor naturale este foarte redusă, rezervele de apă
sunt de asemenea minimale, iar principala particularitate a învelişului de sol al Republicii
Moldova constă în predominarea cernoziomurilor pe o suprafaţă de peste 70 % din teritoriul
republicii.
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Din suprafaţa totală de 3384,6 mii ha a terenurilor Republicii Moldova, după datele din
tab. 3.1 şi fig.3.1 rezultă că, terenurile cu destinaţie agricolă - 2026,5 mii ha în anul 2015 sînt în
creştere faţă de anul precedent cu 2,3 mii ha. Cea mai mare parte din ele - 72,7 %, revenind
terenurilor arabile, iar restul viţei de vie, livezilor, păşunilor, fineţelor şi pîrloagelor. Republica
Moldova este o ţară cu o economie agrară evidentă. Toate ramurile de bază a economiei ţării îşi
au începutul în agricultură. Activitatea complexului agroindustrial, ponderea căruia constituie în
produsul intern brut 33 - 40 la sută, se bazează pe exploatarea resurselor funciare (tab.3.1,
fig.3.1).
Tabelul 3.1.
Repartizarea fondului funciar pe categorii
Categoria de destinaţie
a terenurilor
Terenurile cu destinaţie
agricolă
Terenurile localităţilor
Terenurile destinate
industriei, transporturilor
şi de altă destinaţie
Terenurile fondului silvic
Terenurile fondului
apelor
Terenurile fondului de
rezervă
Total terenuri

Suprafaţa totală, mii ha
2011
2012
2013

2009

2010

2014

2015

1984,6

2007,6

2008,7

2008,9

2014,5

2024,2

2026,5

311,4

311,6

312,1

312,2

312,8

313,1

314,8

58,5

58,7

58,9

58,9

59,6

59,4

58,7

447,1

450

450,9

450,6

450,4

450,4

450,5

86,0

86,8

87,3

87,6

86,1

85,1

85,1

497,0

469,9

466,7

466,4

461,2

452,4

449

3384,6

3384,6

3384,6

3384,6

3384,6

3384,6

3384,6

Tendinţa de dezvoltare tot mai accentuată capătă un caracter exploziv ca urmare a
creşterii şi diversificării produselor, a productivităţii economice tot mai ridicate, a metodelor
tehnicilor şi tehnologiilor utilizate. De-a lungul istoriei omul a cunoscut o evoluţie ascendentă,
înregistrînd în mod continuu noi şi noi descoperiri.
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Fig.3.1. Structura fondului funciar după categorii, anul 2015
Terenurile cu destinaţie
agricolă
13%

Terenurile localităţilor

3%

13%
60%

Terenurile destinate
industriei, transporturilor şi
de altă destinaţie
Terenurile fondului silvic

2%
Terenurile fondului apelor

9%

Terenurile fondului de
rezervă

3.2. Caracterizarea învelişului de sol pe teritoriul Republicii Moldova
Republica Moldova nu dispune de diverse bogăţii naturale, însă principala bogăţie o
reprezintă solurile. Solul este constituit din interacţiunea reuşită a mai multor factori, reprezentaţi
de condiţiile climatice, organismele vii, rocile materne, relieful diversificat şi a timpului. În
decursul anilor, în funcţie de particularităţile condiţiilor climatice, ale reliefului, ale componenţei
rocilor geologice, ale vegetaţiei şi lumii animale, în diferite regiuni ale ţării se formează diverse
tipuri şi subtipuri de soluri: cenuşii tipice, molice şi aluviale hidrice, cernoziomuri: levigate,
tipice, obişnuite, carbonatice, moderate şi slab humifere.
Solurile cenuşii s-au format sub stejărişurile cu cireş, pe alocuri gorun, carpen şi alte
specii de foioase pe Podişul de Nord, Dealurile Prenistrene ale Codrilor, pe roci nisipoase,
lutoase şi luto-argiloase. Tipul de sol cenuşiu este reprezentat de 4 subtipuri: albice, tipice,
molice şi vertice. Solurile cenuşii albice (cenuşii deschise) se întîlnesc fragmentar, de obicei pe
roci luto-nisipoase. Solurile cenuşii tipice reprezintă subtipul caracteristic tipului – cu un
suborizont eluvial brun-cenuşiu. Solurile cenuşii molice (cenuşii închise) se caracterizează cu un
profil bun humifer în partea superioară, cu structura grăunţoasă mare, cu caracter eluvial slab
pronunţat. Solurile cenuşii vertice se formează sub păduri, pe roci argiloase grele. Solurile
cenuşii posedă o fertilitate naturală relativ bună.
Ceornoziomurile reprezintă un tip genetic clasic numit „regele solurilor” şi ocupă cea
mai mare parte din suprafaţa Republicii Moldova – peste 70 % (fig.3.2.). Acest tip de sol se
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caracterizează printr-un conţinut relativ mare de humus în stratul superior, structura lui este
grăunţoasă. În cadrul tipului genetic de cernoziom se evidenţiază patru subtipuri cu caracter
subzonal: argiloiluvial (podzolite), levigat, tipic şi carbonatic şi un subtip cu caracter intrazonal vertic.
Ceornoziomurile argiloiluviale (podzolite) s-au format în condiţiile pădurilor de stejar cu
înveliş de ierburi bine dezvoltat, care contactează cu pajiştele stepelor mezofite, ce se formează
pe roci parentale cu diferită textură – de la argiloasă pînă la luto-nisipoasă, prezintă un subtip de
tranziţie, ce contactează cu solurile levigate, ultimele fiind amplasate spre sud sau la altitudini
mai joase.
Ceornoziomurile levigate sunt răspîndite în Cîmpia de Sud şi la periferia Codrilor, se
formează în condiţiile pajiştilor şi stepelor mezofite al zonei de silvostepă, dar se întîlnesc şi sub
păduri de stejar cu înveliş încheiat de ierburi. Profilul acestor cernoziomuri este bine structurat şi
humificat.
Ceornoziomurile tipice se formează în condiţii de stepă, uneori cu pîlcuri de stejar pufos.
Subtipul se divizează în două genuri – moderat humifere şi slab humifere (obişnuite). Primele se
formează sub stepele mezofite şi stepele xerofite cu pîlcuri de stejar pufos, ultimele – sub stepele
xerofite cu comunităţi de negară şi păiuş. Structura lor fiind pronunţată, grăunţoasă mică, relativ
slab hidrostabilă.
Ceornoziomurile carbonatice s-au format în condiţiile stepelor cu păiuş, năgară şi pelin, se
întîlnesc pe luturi loessoide şi se atribuie la cele mai tinere soluri formate. Acest tip de
cernoziomuri ocupă terasele inferioare ale rîurilor, părţile inferioare ale versanţilor, cît şi
terenurile joase cu aceleaşi altitudini ca şi ale teraselor. Conţin foarte puţin humus, se deosebesc
prin culoarea cenuşie, structura lor este slab pronunţată şi puţin stabilă.
Solurile aluviale sunt cele mai tinere şi se formează în luncile rîurilor pe depunerile
aluviale recente. Ele se divizează în următoarele subtipuri: molice, stratificate, hidrice, vertice şi
turbice. Solurile aluviale pot fi salinizate, soloneţizate, gleizate. Solurile aluviale molice se
formează pe părţile relativ mai drenate ale luncilor (lunca grăunţoasă). Solurile aluviale
stratificate se formează de-a lungul albiilor alcătuind mici grinduri. Solurile aluviale hidrice se
formează în condiţii preponderent subacvale şi ocupă cele mai joase porţiuni ale luncilor.
Solurile aluviale vertice se formează în luncile rîurilor pe sedimentele argiloase fine, avînd o
culoare cenuşie-verzuie. Solurile aluviale turbice se formează în depresiuni, în condiţii anaerobe,
determinate de stagnarea apei.
Repartizarea principalelor tipurilor de sol din Republica Moldova este reprezentată în
fig.3.2 („Monitoringul calităţii solurilor Republicii Moldova”, Cerbari V. Chişinău - 2010).

24

cernoziomuri

0,8%

8,4%

0,2%

cenusii

10,8%

brune

9,8%

aluviale şi nealuviale
hidromorfe
soluri sărăturate

70,0%
terenuri pentru
necesităţi sociale şi
deteriorate

Fig. 3.2. Repartizarea tipurilor principale de sol în cadrul fondului funciar
în Republica Moldova

3.3. Caracterizarea agrochimică a învelişului de sol supus investigaţiilor
Datele privind însuşirile agrochimice ale solurilor sunt de mare importanţă pentru
folosirea raţională a îngrăşămintelor şi pentru asigurarea nutriţiei optime a plantelor cultivate. De
asemenea, ele servesc la prevenirea poluării solului, apelor, produselor agricole, la protejarea şi
utilizarea stratului de sol fertil.
Pe parcursul anului 2015, pentru realizarea scopului urmărit a fost efectuată investigarea
agrochimică a 76 probe combinate de sol, prelevate de pe 76 cîmpuri agricole cu o suprafaţă
totală 4462 ha, pe terenurile cu destinaţie agricolă din 6 raioane ale republicii. Reţeaua de
supraveghere a studiilor pedologice este prezentătă în fig.1.6 şi tab. 3.2. Informaţia mai detaliată
despre culturi şi tipurile solurilor investigate este prezentată în tab. 3.4.
S-au efectuat analizele specifice necesare pentru caracterizarea reacţiei solurilor (pH-ul
extractului apos şi aciditatea de schimb) şi a stării de fertilitate sub raportul asigurării cu materie
organică (conţinutul de humus), fosfor mobil, potasiu mobil, calciu şi magneziu (formele de
schimb), cît şi cu azot şi fosfor total, azotul nitraţilor şi celui amoniacal. Studiile pedologice
întocmite, precum şi bazele de date aferente sistemelor republicane de monitorizare sunt în
administrarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
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Tabelul 3.2.
Reţeaua de supraveghere a cîmpurilor agricole în anul 2015
Locul prelevării

Numărul de probe

Suprafaţa, ha

Nord
R-nul Donduşeni, com. Arioneşti - solurile de
tip cernoziom podzolit, cambic, sol cenuşiu
R-nul Glodeni, com. Cobani - solurile de tip
cernoziom obişnuit, tipic, carbonatic
Centru
R-nul Străşeni, com. Lozova - solurile de tip
aluvial hidric, cernoziom cambic
Sud
R-nul Leova, com. Tomai - solurile de tip
cernoziom levigat
R-nul Ştefan-Vodă, com. Purcari, - solurile de
tip cernoziom obişnuit, carbonatic
UTAG, com. Avdarma - solurile de tip
cernoziom obişnuit, tipic
Total:

25

1429

14

872

11

557

10

123

10

123

41

2910

14

756

12

688

15

1466

76

4462

Nr.d/o

1
2

3

4
5
6

Starea agrochimică a cîmpurilor din fondul agricol, prezintă următoarele caracteristici:
3.3.1. Reacţia solurilor
Concentraţia ionilor de hidrogen liberi existenţi în soluţia solului reprezintă ceea ce se
numeşte aciditate şi se exprimă în unităţi pH.
Concentraţia ionilor de H+ sau OH- din soluţia solului determină aciditatea sau bazicitatea
acestuia. În faza lichidă a solului concentraţia ionilor de hidrogen [H+] este cuprinsă de obicei
între 10-4 – 10-9 Eg/L. Din motive practice concentraţia ionilor de hidrogen, se exprimă prin
intermediul pH-ului:
pH = - lg[H+].
Reacţia soluţiei solului este una din cele mai importante proprietăţi ale solului, ca mediu
de creştere al plantelor, deoarece în sol se găsesc dizolvaţi sau dispersaţi coloidal diferiţi
compuşi organici, organo-minerali şi minerali cu un rol important în nutriţia plantelor. Acest
parametru se aplică şi pentru caracterizarea generală a solurilor.
În anul 2015 în probele de sol s-a determinat pH-ul extractului apos şi aciditatea de
schimb. Aprecierea pH-ului solului s-a făcut în baza rezultatelor analizei extractului apos al
solului, conform clasificării prezentată în “Monitoringul stării de calitate a solurilor din
Romînia” a Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie din Bucureşti, anul 2000,
anexa 3.
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După rezultatele obţinute, valoarea pH-ului înregistrează o gamă cuprinsă între 6,5 (slab
acid) – 8,8 (moderat alcalin). Reacţia cernoziomurilor din toate zonele republicii se clasifică în
majoritatea lor ca slab - moderat alcalină, cu valori ce se încadrează în limitele 7,6 - 8,8 şi ocupă
87% din suprafaţa investigată. Reacţia solului cenuşiu din zona de nord a ţării se caracterizează
ca slab acidă - neutru şi variază de la 6,5 - 6,9.
Evaluarea datelor obţinute, denotă că

Fig.3.3. Re acţia s olurilor
moderat
alcalin
54%

reacţia solurilor investigate în anul 2015 s-a

slab acid
3%
neutru
10%

distribuit astfel: 3% - slab acidă, 10% - neutră,
33% - slab alcalină, 54% - moderat alcalină
(fig.3.3).

reacţiei

solului

pe

parcursul anilor 2007, 2011 şi 2015 este

slab
alcalin
33%
slab acid
slab alcalin

Dinamica

prezentată în fig.3.22., 3.23. Analiza datelor
multianuale denotă lipsa unor schimbări

neutru
moderat alcalin

considerabile ale valorilor pH, cît şi în

acidificarea solului.
3.3.2. Conţinutul de humus (materia organică)
Humusul (materia organică) reprezintă unul din indicii principali ai fertilităţii, care
determină în mare măsură însuşirile agrofizice, agrochimice şi biologice ale solului, şi este
principala sursă de asigurare cu azot a plantelor.
Analizînd valorile conţinutului de materie organică din punct de vedere al asigurării,
solurile din suprafaţa totală de 4462 ha se prezintă astfel: 47% - foarte scăzut şi scăzut;
45% - moderat; 8% - optim (fig.3.4).

Fig. 3.4. Asigurare a solurilor cu
humus

moderat
45%

optim
8%

foarte
scăzut
4%

scăzut
43%

foarte scăzut

scăzut

moderat

optim
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Pe parcursul anilor 2007-2015 în majoritatea solurilor investigate nu se observă o
schimbare esenţială a conţinutului de humus, cu excepţia solurilor din com. Purcari, r-nul ŞtefanVodă (Fig.3.5), unde se înregistrează o scădere a humusului pe o suprafaţa de 491 ha, din
suprafaţă totală investigată de 688 ha şi în solurile din com. Lozova, r-nul Străşeni (Fig.3.6) pe o
suprafaţa de 94 ha, din suprafaţă totală investigată de 123 ha. Dinamica conţinutului de humus
determinat pe parcursul anilor 2007, 2011 şi 2015 în toate raioanele republicii este prezentată în
fig. 3.24., 3.25.
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Fig. 3.5. Dinamica conţinutului de humus în solurile din com. Purcari, r-nul Ştefan-Vodă
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Fig. 3.6. Dinamica conţinutului de humus în solurile din com. Lozova, r-nul Străşeni
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3.3.3. Asigurarea solurilor cu azot
Azotul este unul din principalele elemente necesare pentru nutriţia plantelor. Insuficienţa
nutriţiei cu azot frânează creşterea şi dezvoltarea plantelor.
Principalele forme de azot din sol sunt compuşii organici cu
azot, ionul NH4+ şi NO3-. Azotul anorganic din sol este doar o
fracţiune mică din azotul total. Cea mai mare parte din azotul
de la suprafaţa solului se găseşte sub formă de compuşi organici. Aceste forme de rezervă a
azotului pot fi supuse diferitelor procese de transformare în sol (mineralizarea, imobilizarea şi
nitrificarea ca rezultat a formării ionilor de NH4+şi NO3-), ulterior devenind disponibile pentru
plante.
În punct de vedere a stabilirii nivelului de aprovizionare cu azot a fost investigat conţinutul
de azot total prin metoda Kjeldahl, care determină ambele forme de azot - organic şi anorganic,
cît şi formele minerale de azot - azotul nitraţilor (N-NO3) şi amoniacal (N-NH4).
În anul 2015 conţinutul azotului total în sol, determinat după metoda Kjeldahl, a variat de
la 823 mgN/kg pînă la 2287 mgN/kg, iar dinamica conţinutului azotului total, obţinut pe
parcursul anilor 2007, 2011 şi 2015 este prezentată în fig.3.26., fig.3.27. Valorile azotului nitric şi
amoniacal în solurile republicii sunt destul de diferite, în dependenţă de aplicarea îngrăşămintelor
minerale şi cultura cultivată şi au variat de la 1,04 mg N-NO3/kg pînă la 44,82 mg N-NO3/kg
pentru azotul nitric şi de la 2,00 mg N-NH4/kg pînă la 20,00 mg N-NH4/kg pentru azotul
amoniacal.

3.3.4 Asigurarea solurilor cu fosfor
Fosforul este un element nutritiv esenţial pentru creşterea plantelor şi îndeplineşte un rol
primordial în metabolismul plantelor, participînd la procesul de fotosinteză, respiraţie, biosinteza
glucidelor, lipidelor, fosfatidelor, enzimelor. Fosforul ocupă un loc deosebit de important în viaţa
plantelor, avînd rol energetic şi structural în celulă, iar împreună cu azotul contribue la creşterea
generală a plantelor, în special a sistemului radicular. El este totodată elementul necesar
desfăşurării normale a procesului de nitrificare. Din soluţia de sol, direct accesibil pentru plante
este anionul fosfat. Stabilirea nivelului de aprovizionare cu fosfor a fost realizată prin
determinarea fosforului total şi fosforolului mobil în sol prin metoda Machigin.
Asigurarea solurilor cu fosfor mobil în anul 2015, apreciată după clasificarea solului prezentată
în anexa 3, s-a distribuit în modul următor: 14% - foarte scăzut şi scăzut; 34% - moderat; 14% optim; 38% - ridicat şi foarte ridicat (fig.3.7).
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Conţinutul fosforului total a variat de

Fig. 3.7. Asigurarare a solurilor cu
fosforul mobil
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34%

optim
14%

la 365 mg P2O5/kg pînă la 1842 mg P2O5/kg,
Pe parcursul ultimilor 10 ani în majoritatea

ridicat
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solurilor investigate conţinutul fosforului
n-a suportat scimbări esenţiale. Dinamica
concentraţiilor de fosfor total obţinute pe

foarte
scăzut şi
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foarte scăzut şi scăzut
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parcursul anilor 2007, 2011 şi 2015 este

foarte
ridicat
20%

prezentată în fig.3.28., 3.29.
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3.3.5. Asigurarea solurilor cu potasiu
Potasiul este unul dintre cele mai importante elemente de nutriţie şi ca fertilizant pentru
plante. Se apreciază că potasiul este unul dintre cei mai importanţi cationi pentru organismele
vegetale, care echilibrează şi reglează funcţiile conţinutului de azot în sol, conferind astfel
plantelor o dezvoltare echilibrată. Alături de azot şi de fosfor, potasiul susţine
complementaritatea rolurilor acestora în tehnologiile de fertilizare bazate pe NPK, productivitate
ridicată şi calitate. Faţă de azot şi fosfor, potasiul primordial susţine sinteza şi depunerea
glucidelor, echilibrînd pe această cale reducerea nitraţilor şi sinteza proteinelor.
În sol potasiul se găseşte atît sub forme greu solubile şi greu accesibile plantelor, cît şi
sub forme uşor solubile în apă şi uşor accesibile. Raportul dintre aceste forme variază în funcţie
de natura şi conţinutul mineralului argilos în sol, cît şi de reacţia solului.
În anul 2015, aprecierea stării de aprovizionare a solului cu potasiu a fost efectuată prin
determinarea potasiului mobil după metoda
Fig. 3.8. Asigurare a solurilor cu
potasiul mobil
foarte
scăzut
ridicat
1% moderat
20%
7%

Macighin. Potasiul mobil s-a caracterizat în
solurile investigate printr-un conţinut moderat 7% (de la 104 pînă la 185 mgK2O/kg), optim 39% (de la 217 pănă la 299 mgK2O/kg) şi
ridicat - foarte ridicat - 53% (de la 305 pînă la
538 mgK2O/kg), fig.3.8.
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Dinamica concentraţiilor potasiului mobil
obţinute pe parcursul anilor 2007, 2011 şi 2015
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moderat

ridicat
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este prezentată în fig.3.30., 3.31., care
stabileşte că solurile republicii se

caracterizează printr-un conţinut înalt de potasiu.
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3.3.6. Clasificarea solurilor conform conţinutului de baze schimbabile
Calciul şi magneziul sunt elemente esenţiale pentru dezvoltarea plantelor, ce se absorb de
plante sub formă de cationi (Ca2+, Mg2+).
Calciul este acumulat în protoplasmă, vacuole, cloroplaste, mitocondrii, are un rol
important în desfăşurarea mitozei cu implicaţii în organizarea cromozomilor. El intră în structura
chimică a enzimelor - lipaza, esteraza, colinestraza. Calciul îndeplineşte rolul de activator al
enzimelor argininchinaza, adenozinfosftaza, adenilchinaza. El joacă un rol important şi în fixarea
sarcinilor negative la suprafaţa protoplasmei. Împreună cu potasiul, calciul participă la
menţinerea echilibrului hidric celular.
Magneziul este un element absolut necesar plantelor, indispensabil formării clorofilei, în
procesul de sinteză a glucidelor, lipidelor şi proteinelor. El este un activator al multor enzime
necesare respiraţiei, activator al enzimelor ce participă la sinteza acidului ribonucleic (ARN) şi
acidului dezoxiribonucleic (AND).
Aprecierea stării de aprovizionare a solului cu calciu şi magneziu în anul de referinţă s-a
făcut după clasificarea prezentată în anexa 3.
Conţinutul de calciu şi magneziu în solurile de pe toate cîmpurile monitorizate a variat de
la scăzut pînă la optim, valorile calciului înregistrîndu-se de la 12,63 mmol/100g pînă la 24,5
mmol/100g, iar cele ale magneziului de la 0,50 mmol/100g pînă la 8,25 mmol/100g fig.3.9,
fig.3.10. Concentraţii mai sporite de calciu şi magneziu schimbabili obţinute pe parcursul anilor
2007, 2011, 2015 au fost depistate în cernozoimurile carbonatice sudice, colectate din
com. Avdarma, UTAG. Dinamica concentraţiilor multianuale ale calciului şi magneziului, sunt
prezentate în fig.3.32., 3.33., 3.34., 3.35.

Fig. 3.10. As igurare a s olurilor cu
magne ziul s chimbabil

Fig. 3.9. As igurare a s olurilor cu
calciul s chimbabil
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3.3.7. Evaluarea conţinutului de micronutrienţi
Metalele din gama Zn, Cu, Mn, B, Mo şi Co sunt micronutrienţi necesari în procesul de
dezvoltare al plantelor.
Cuprul (Cu) intră în compoziţia chimică a multor substanţe. El constituie componentul
metalic al fenoloxidazei, lactazei, ascorbic-acid-oxidazei.
Zincul (Zn) este indispensabil pentru plante. El este absorbit de acestea din mediul de
viaţa, sub forma de ioni. Zincul intră în structura chimică a enzimelor carbohidraza, fosfataza şi
numeroase dehiodrogenaze.
Borul (B) are un rol fiziologic multiplu, participînd în metabolismul plantelor. El
stimulează creşterea şi dezvoltarea plantelor - în special al rădăcinilor şi tulpinilor, precum şi
fecundarea florilor.
Cobaltul (Co) este un component al vitaminei B12, foarte necesara în hrana animalelor şi
a omului.
Molibdenul (Mo) favorizează formarea nodozităţilor de pe rădăcinile plantelor
leguminoase, favorizează biosinteza clorofilei şi intensifică fotosinteza, de asemenea favorizează
sinteza peptidelor şi a substanţelor proteice.
Numeroase enzime din plante sunt activate de mangan (Mn). Un rol important are
prezenţa manganului la glicoliză, ca şi în alte procese în care este prezentă fosforilarea – el
activează

piruvatoxidaza,

oxalacetatdecarboxilaza,

oxalsuccinatdecarboxilaza,

alfa-

cetoglutaratoxidaza, enzima acidului malic, enzima acidului citric, enzima acidului izocitric.
Manganul are rol de stimulator în creşterea plantelor, în formarea florilor, în sinteza vitaminelor
şi glucidelor, participă la sinteza clorofilei şi enzimelor. Deficienţa de mangan duce la o
îngălbenire a frunzelor.
Evaluarea nivelului de aprovizionare a solurilor cu microelemente, este foarte
importantă pentru creşterea plantelor, dar cu regret, reieşind din posibilităţile tehnice şi
financiare limitate pentru 2015, au fost determinate numai cuprul, zincul şi manganul.
Evaluarea nivelului de aprovizionare a solurilor cu microelemente, au fost realizată
prin determinarea formelor mobile ale metalelor grele din soluţia de tampon - acetat-amoniacal
cu pH = 4,8 după “Metodologia valorificării superioare

a solului în noile condiţii de

gospodărire a terenurilor agricole”, editura Ruxanda Chişinău, 1999 (anexa 3). După aprecierea
datelor, conform gradului de clasificare a conţinutului de microelemnte, solurile s-au distribuit
astfel:
- pentru cupru – foarte scăzut şi scăzut -53%, moderat 20%, optim-27% (fig.3.11);
- pentru zinc – foarte scăzut - scăzut 12%, moderat 34%, optim 54% (fig.3.12);
- pentru mangan – 100% optim.
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Fig. 3.12 Asigurarea solurilor cu
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Fig. 3.11 Asigurarea solurilor cu
cuprul mobil (Cu++)
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3.4. Caracteristica poluării învelişului de sol cu elemente chimice

3.4.1. Conţinutul metalelor grele
Metalele
poluanţi

toxici,

sunt
care

considerate

importanţi

intrînd

circuitele

în

biogeochimice, se acumulează în ecosisteme. Ele
sunt definite ca elemente cu proprietăţi metalice şi
cu număr atomic mai mare de 50, care există în
mod natural în scoarţa terestră, dar se mai găsesc
şi datorită surselor artificiale.

Determinarea metalelor grele în cadrul Centrului
de Analize Fizico-Chimice

Cupru (Cu) este un element care se răspîndeşte în mediu prin fenomene naturale, însă este şi
aplicat foarte mult în industrie şi agricultură.
Nichelul (Ni) este un element care se găseşte în natură şi se foloseşte în diverse aplicaţii. Cea
mai comună utilizare a nichelului este folosirea lui ca ingredient la obţinerea oţelului şi a altor
produse metalice.
Zincul (Zn) se găseşte în mod natural în aer, apă şi sol. Concentraţiile zincului în sol sunt în
creştere, datorită activităţilor umane. Zincul în sol formează complexe cu cloruri, fosfaţi, nitraţi
şi sulfaţi, ca urmare este slab mobil în sol, pierderile prin levigare fiind reduse.
Plumbul (Pb) este un element chimic extrem de periculos, ce se poate acumula atît în organisme,
cît şi în alimente. În prezent, datorită poluării generale, plumbul se găseşte pretutindeni în aer,
apă, sol şi se numără printre poluanţii majori ai mediului, datorită caracterului său cumulativ cu
efecte toxice şi ale cărei concentraţie a crescut îngrijorător în ultimele decenii.
Manganul (Mn). În sol manganul apare sub următoarele forme: în structura unor minerale
argiloase; sub formă de oxizi şi hidroxizi – este uşor oxidabil şi uşor reductibil. Oxizii şi
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hidroxizii manganului, la fel ca cei ai aluminiului şi fierului, au capacitatea de a reţine ionii,
capacitate influenţată de valoarea pH-ului; mangan schimbabil - care este reţinut de coloizii
minerali şi organici; mangan solubil - cel din soluţia solului sub formă de ioni bivalenţi, se
găseşte în condiţii obişnuite. Manganul poate intra, de asemenea, în componenţa apelor de
suprafaţă, subterane şi solului. În cantităţi mari manganul este foarte toxic.
Acumularea metalelor grele în produsele vegetale depinde de specificul biologic al
culturilor agricole şi de conţinutul acestor elemente în sol. O deosebită atenţie se acordă
determinării conţinutului metalelor grele în sol, în produsele agricole, mai cu seamă pe terenurile
viticole.
În anul 2015 investigaţiile privind conţinutul formelor mobile şi totale ale metalelor grele
(cupru, zinc, nichel, plumb şi mangan) în sol au fost efectuate în toate raioanele incluse în
reţeaua de observaţii (tab.3.2., tab.3.4.). Aprecierea formelor totale şi mobile ale metalelor grele
s-au efectuat conform „Concentraţiile maxime admisibile în sol”, Monitorul oficial al Republicii
Moldova Nr.112-114 din 5 septembrie, anul 2000 (anexa 1.)
În anul 2015 în solul investigat nu s-au depistat cazuri de poluare a solului cu cupru
mobil, conţinutul maxim

constituind 2,85 mg/kg (0,95 CMA) în com. Arioneşti,

r-nul Donduşeni, pe cîmpul agricol sub livadă, cu o suprafaţă de 110 ha.
În anul 2011 s-au înregistrat 3 cazuri de poluare cu cupru mobil în probele prelevate din
cîmpurile cu viţă de vie şi livadă pe o suprafaţă totală de 38 ha din com. Lozova, r-nul Străşeni,
cu maxima de 4,09 mg/kg (1,36 CMA) şi în anul 2007 - 6 cazuri cu concentraţia maximă 8,10
mg/kg (2,70 CMA) pe o suprafaţă totală de 69 ha sub aceleaşi culturi. În anul 2015 în acest raion
depăşiri ale CMA nu au fost înregistrate, concentraţia maximă a atins 1,31 mg/kg (0,44 CMA) pe
cîmpul de 12 ha sub viţă de vie (fig.3.13). Depăşirile CMA pentru cupru mobil este rezultatul
aplicării preparatelor ce conţin cupru contra vătămătorilor şi bolilor viţei de vie şi livezilor.
Pe parcursul anilor 2007, 2011, 2015 a fost înregistrată numai 1 depăşire a CMA pentru
nichel mobil cu conţinutul - 4,30 mg/kg (1,08 CMA) în solul din cîmpul sub grîu, cu o suprafaţă
de 65 ha din com. Avdarma, UTAG, în anul 2007. În anul 2015 valorile variază de la 0,04 mg/kg
(0,01 CMA) pînă la 2,96 mg/kg (0,74 CMA).
Conţinutul maxim al zincului mobil s-a înregistrat în solul colectat din cîmpul sub livadă
cu o suprafaţa de 64 ha din com. Arioneşti, r-nul Donduşeni în anul 2011, cu valoarea de 6,33
mg/kg (0,28 CMA). În anul 2015 concentraţiile zincului mobil în solurile investigate de
asemenea n-au depăşit CMA, variînd de la 0,05 mg/kg (0,002 CMA) pînă la 3,09 mg/kg
(0,13 CMA).
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Pe parcursul anilor 2007, 2011, 2015 depăşiri ale CMA pentru plumb mobil nu au fost
depistate, conţinutul maxim constituind 5,56 mg/kg (0,93 CMA) pe terenul cu viţă de vie de 105
ha în anul 2015, în com. Purcari, r-nul Ştefan-Vodă.
Concentraţiile manganului mobil în orizontul de la suprafaţă (0-30 cm) au variat de la
67,33 mg/kg pînă la 137,75 mg/kg.

Poluarea solurilor din com.Lozova r-nul Străşeni
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Fig. 3.13. Cazuri de depăşire ale CMA pentru cupru mobil în solurile republicii, a. 2011-2015
Concentraţiile formelor totale ale metalelor grele pe parcursul anilor 2007, 2011, 2015
n-au depăşit normele stabilite şi în anul 2015 s-a distribuit în modul următor:
- cupru total au variat de la 13,72 mg/kg (0,10 CMA) pînă la 81,65 mg/kg (0,62 CMA),
concentraţiile mai sporite au fost depistate pe terenurile sub viţă de vie şi livadă;
- nichel total - de la 11,39 mg/kg (0,14 CMA) pînă la 40,56 mg/kg (0,51 CMA);
- zinc total - de la 30,81mg/kg (0,14 CMA) pînă la 65,78 mg/kg (0,30 CMA);
- plumb total - de la 1,48 mg/kg (0,05 CMA) pînă la 20,40 mg/kg (0,64 CMA):
- mangan total - de la 382,05 mg/kg (0,25 CMA) pînă la 655,73 mg/kg (0,44 CMA).
Evoluţia concentraţiilor formelor totale ale metalelor grele sunt prezentate în
fig 3.36 - 3.45.
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3.4.2. Conţinutul produselor petroliere
Poluarea solurilor cu produse petroliere reprezintă un fenomen care s-a accentuat tot mai
mult în ultimele decenii şi care a devenit din ce în ce mai îngrijorător datorită proprietăţilor şi
consecinţelor sale.
În anul 2015 valorile medii ale produselor petroliere depistate în solurile din cîmpurile
agricole au fost nesemnicative, concentraţiile s-au redus esenţial în comparaţie cu anul 2011.
Dinamica conţinutului se prezintă în tab.3.3, fig.3.14.

Tabelul 3.3.
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Conţinutul mediu al produselor
petroliere în sol, (mg/kg) în anii 2011 şi
2015

1. r. Donduşeni, com. Arioneşti

anul

anul

2011

2015

37,4

9,00

mg/kg

Locul colectării

30

20

10

2. r. Glodeni, com. Cobani

21,6

3,00

3. r. Străşeni, com. Lozova

15,8

N.D.

4. r. Ştefan-Vodă, com. Purcari

37,8

2,40

5. r. Leova, com. Tomai

10,7

0,54

6. UTAG, com. Avdarma

19,3

2,40

0

1

2

3

4
2011

5

6
2015

Fig. 3.14. Dinamica conţinutului
produselor petroliere în solurile de pe
cîmpurile agricole monitorizate în anii
2011 şi 2015

3.4.3. Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice
Hidrocarburile poliaromatice provin din arderea incompletă a combustibililor.
Hidrocarburile poliaromatice sunt compuşi toxici cu proprietăţi mutagene, teratogene şi
cancerigene. În acest sens au fost identificate 16 hidrocarburi poliaromatice, prezentate în lista de
abrevieri în categoria poluanţilor prioritari, care necesită o atenţie deosebită.
Analiza rezultatelor obţinute indică lipsa depăşirilor CMA pentru benzo(a)piren

în

solurile investigate, iar valoarea maximă a constituit 0,0142 mg/ kg (0,71 CMA) în solul colectat
din com. Arioneşti, r-nul Donduşeni, fig.3.15. Valorile medii ale conţinutului hidrocarburilor
poliaromatice totale (HPA16) în solurile din cîmpurile agricole au variat de la 0,0248 mg/kg în
com. Lozova, r-nul Străşeni pînă la 0,1905 mg/kg în com. Arioneşti, r-nul Donduşeni, fig.3.16
Concentraţii mai sporite de benzo(a)piren şi de hidrocarburi poliaromatice totale (HPA16)
au fost înregistrate în r-nul Donduşeni, iar concentraţii mai scăzute în r-nul Străşeni.
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benzo (a) piren, CMA

0,7
0,6
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0,5
0,4

Leova

0,3

Donduşeni

0,2
Ştefan-Vodă

0,1
0,0

Glodeni,

1

raionul

UTAG

Fig. 3.15. Concentraţiile benzo(a)pirenei în solurile de pe cîmpurile agricole, a. 2015

suma HPA, mg/kg

0,2000

0,1500

Străşeni
Leova

0,1000

Donduşeni
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Ştefan-Vodă
Glodeni,

0,0000
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UTAG

Fig. 3.16. Concentraţiile hidrocarburilor poliaromatice totale în solulrile de pe cîmpurile
agricole în a. 2015
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3.4.4. Conţinutul poluanţilor organici persistenţi
Poluanţii organici persistenţi (POPs) se reglementează de Convenţia de la Stockholm. În
ziua de 23 mai 2001, la Stockholm, Republica Moldova, inclusiv 121 de ţări, au semnat
Convenţia internaţională cu privire la Poluanţii Organici Persistenţi (POP).

Obiectivul Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, este
protejarea sănătăţii umane şi a mediului împotriva acţiunii nocive a poluanţilor organici
persistenţi (POPs), care au proprietăţi toxice, rezistă la degradare şi se bioacumulează. Ei sunt
transportaţi prin aer, apă şi speciile de organisme migratoare peste frontierile internaţionale şi
sunt depozitaţi departe de locul lor de provenienţă.
În prezent, există lista de substanţe chimice care sunt interzise de Convenţia de la
Stockholm pentru utilizare. Aceste substanţe sunt grupate astfel:
- iniţial 12 POPs au fost recunoscuţi ca substanţe care provoacă efecte negative asupra oamenilor
şi asupra ecosistemelor - aceştea pot fi plasaţi în 3 categorii:
1. pesticide: aldrin, dieldrin, endrin, clordan, DDT, heptaclor, hexaclorobenzen, toxafen, mirex;
2. produse chimice industriale: hexaclorobenzen,bifenili policloruraţi (BPC-uri);
3.

produse

secundare:

hexaclorobenzen

policlorobifenili,

policlorodibenzodioxine

şi

policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF).
- lista a fost completată cu următorii POPs: alfa-hexaclorciclohexan, beta-hexaclorciclohexan,
clordecon, hexabromobifenil, hexabromociclododecane (HBCD), perfluorooctane sulfonic acid
(PFOS), şi săriri şi perfluorooctane sulfonil fluoride (PFOS-F), nafthaleni policloruraşi (PCNs),
endosulfan technical şi izomeri conexe, tetrabromodifenil eter şi pentabromodifenil eter.
Mai există încă un şir de substanţe chimice propuse pentru includerea în lista Convenţiei de la
Stockholm.
Conform Planului de lucru şi Programului de activitate în Centrul de Monitoring al
Calităţii Solui au fost supuse determinării pesticidele organoclorurate şi bifenilii policloruraţi.
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3.4.5. Conţinutul pesticidelor organoclorurate
Aplicarea pesticidelor organoclorurate (POC) pe teritoriul Republicii Moldova a fost
suspendată din anul 1970. Concomitent, gradul înalt de persistenţă al DDT şi capacitatea mare
de migraţie a generat necesitatea monitorizării conţinutului DDT şi metaboliţilor săi – DDE şi
DDD, în obiectele mediului ambiant, inclusiv şi în sol.
Monitorizarea poluării solului cu pesticide organoclorurate se efectuează după 18
componenţi: suma DDT (pp-DDT, pp-DDE, pp-DDD), suma-HCH (alfa-,-beta-, gama-),
hexaclorbenzen, metoxichlor, aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor, heptachlorepoxid B,
heptachlorepoxid A, endosulphan A, endosulphan B, pentachlorbenzen, mirex, (anexa 2).
În anul 2015 nu s-au depistat depăşiri
1,40

ale CMA pentru suma DDT, concentraţia

suma DDDT, CMA

1,21
1,20

maximă constituind 0,0689 mg/kg (0,69

1,00

CMA) în com. Purcari, r-nul Ştefan Vodă pe

0,80

o suprafaţa de 48 ha cu viţă de vie. În anii

0,60

precedenţi au fost depistate depăşiri ale

0,40

CMA în com. Tomai, r-nul Leova, com.

0,27

0,20

Lozova, r-nul Străşeni şi com. Arioneşti,

0,00
0,00
2007

2011

p orumb 8ha

anul

r-nul Donduşeni. Dinamica conţinutului

2015

sumei DDT pe parcursul anilor 2007, 2011,
2015 este prezentată în fig.3.17, 3.18, 3.19.

Fig. 3.17. Dinamica sumei DDT în
solurile com. Lozova, r-nul Străşeni

1,60

10,00

1,20

8,97

8,00

1,12

suma DDDT, CMA

suma DDDT, CMA

1,37

0,80

0,40

6,00
4,00
2,00
0,58

0,06

0,00
2007
Grîu 88ha

2011

0,18

0,00
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2007

anul

orz 33ha

Fig. 3.18. Dinamica sumei DDT în
solurile com. Tomai, r-nul Leova

2011

2015

anul

Fig.3.19. Dinamica sumei DDT în
Solurile com. Arioneşti, r-nul Donduşeni
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Analiza datelor multianuale denotă o scădere considerabilă a sumei DDT pe parcursul
ultimilor 10 ani.
Alte cantităţi remaniente de pesticide opranoclorurate, suma DDT (pp-DDT, pp-DDE,
pp-DDD), suma-HCH (alfa-,-beta-, gama- hexaclorbenzen), metoxichlor, aldrin, dieldrin,
endrin, heptachlor, heptachlorepoxid B, heptachlorepoxid A, endosulphan A, endosulphan B,
pentachlorbenzen, mirex nu s-au depistat sau au fost mai mici de limita de detecţie a
echipamentului.
3.4.6. Conţinutul bifenililor policloruraţi (BPC)
Bifenilii policloruraţi au fost produşi în multe ţări
industrializate şi utilizaţi pe larg, în special datorită caracteristicilor
lor dielectrice şi izolatoare. Aceştia şi-au găsit o aplicare largă în
calitate de lichide hidraulice şi termoizolante în transformatoarele şi
condensatoarele electrice. Dar pe de altă parte BPC-ţiuri sunt consideraţi ca fiind produse
periculoase datorita persistenţei acestora în mediul înconjurător, a capacităţii de bioacumulare, a
faptului că nu se degradează în mediul ambiant şi cauzează efecte adverse şi toxice asupra
organismelor expuse acţiunii acestor substanţe.
În vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamului şi asupra mediului
înconjurător, bifenilii policloruraţi sunt supuşi unui regim special de gestiune şi control
reglementat la nivel mondial.
Investigaţiile asupra conţinutului de bifenili policloruraţi în sol s-au efectuat în
laborator prin determinarea aşa-numiţilor „indicatori BPC”, care includ 6 congeneri (ΣBPC6 –
suma de PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 153, PCB 138 şi PCB 180) şi BPC 118, care se referă
la substanţe de tip „dioxine”.
Investigarea BPC-urilor a fost efectuată pe toate terenurile incluse în reţeaua de
supraveghere (tab.3.2., 3.4). Analiza datelor demonstrează că valorile BPC6 în solurile agricole
sunt neînsemnate, conţinutul maxim a constituit 0,0135 mg/kg (0,23 CMA) în com. Cobani,
r-nul Glodeni, iar conţinutul maxim al BPC 118 a constituit 0,0056 mg/kg (0,09 CMA) în aceeaşi
comună.
3.4.7. Conţinutul nitraţilor
Dezvoltarea agriculturii intensive a fost legată de utilizarea îngrăşămintelor, în special a
celor cu azot. Cel mai intens efect poluant îl determină utilizarea în exces a azotaţilor. De
asemenea, nitraţii pot proveni din mineralizarea humusului şi din depunerile atmosferice.
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Prezenţa azotaţilor în exces poate fi toxică pentru plante, poate polua apele de suprafaţă şi cele
subterane, de aceea pentru obţinerea unui efect optim concentraţia lor trebuie să fie monitorizată.
Concentraţia maximă admisibilă (CMA) pentru nitraţi în sol este stabilită de 130 mg/kg
(Concentraţiile maxime admisibile în sol, Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr.112-114
din 5 septembrie, anul 2000).
În baza evaluării datelor referitoare la conţinutul nitraţilor în solurile investigate pe
parcursul anilor 2007, 2011 şi 2015 s-a constatat că în anii 2007, 2011 au fost depistate 13 cazuri
de depăşire a CMA pentru nitraţi: 9 cazuri în anul 2007 pe o suprafaţă de 820 ha sub grîu şi
floarea soarelui cu maxima de 288,40 mg/kg (2,22 CMA) în com. Tomai r-nul Leova,
com. Avdarma, com. Cişmichioi UTAG, com. Gura Bîcului r-nul Anenii Noi şi 4 cazuri în anul
2011 pe o suprafaţă de 570 ha sub aceleaşi culturi cu valoarea maximă de 264,97 mg/kg (2,04
CMA) în com. Purcari Ştefan-Vodă şi com. Avdarma UTAG. În anul de referinţă conţinutul
nitraţilor a fost determinat în solurile din toate cîmpurile agricole incluse în reţeaua de
investigare (tab.3.2., 3.4). Ca rezultat a fost depistată 1 depăşire a CMA pentru nitraţi la nivelul 198,33 mg/kg (1,53 CMA) în solurile din com. Avdarma, UTAG, pe suprafaţa cu grîu de 65 ha.
Concentraţiile maxime de nitraţi depistate în anul 2015 sunt prezentate în fig.3.20, iar
cazurile de depăşire ale CMA pe parcursul anilor 2007, 2011, 2015 sunt prezentate în fig.3.21.

r-nul Donduşeni,
com.Arioneşti,
livada 64 ha

2,00

r-nu Glodeni,
com.Cobani,
fl.soarelui 52 ha
r-nul Străşeni,
com.Lozova, livada
16 ha

CMA 1,00

r-nul
Leova,com.Tomai,
fl.soarelui 80 ha
r-nul Ştefan-Vodă,
com.Purcari, livadă
43 ha
0,00

UTAG,
com.Avdarma, grîu
65 ha

1

Fig. 3.20. Concentraţiile maxime ale nitraţilor pe cîmpurile agricole în a. 2015
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Fig. 3.21. Cazuri de depăşire ale CMA pentru nitraţi în soluride din cîmpurile
agricole pe parcursul anilor 2007, 2011, 2015
Conţinutul înalt al nitraţilor în sol se datorează utilizării îngrăşămintelor cu un conţinut
înalt de azot. Astfel, în toate cîmpurile a fost aplicată silitra amoniacală, ce include în compoziţia
sa azotatul amoniacal şi azotul nitraţilor.
S-a stabilit că în anul 2015, în comparaţie cu anii precedenţi s-a

micşorat numărul de

cazuri cu depaşiri ale CMA şi s-au redus suprafeţele terenurilor poluate cu nitraţi.

4. CARACTERIZAREA SOLULUI DIN PREAJMA AEROPORTULUI
INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU
Transportul joacă un rol important în dezvoltarea economică a statului, dar totodată este
unul dintre poluatorii periculoşi ai mediului înconjurător. În Republica Moldova o dezvoltare
mai importantă au cunoscut 3 tipuri de transport: transportul auto, transportul feroviar şi
transportul aerian.
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Aviaţia civilă contribuie în mod semnificativ la poluarea antropogenă a mediului.
Arderea volumelor mari de combustibil în motoarele cu turbine duce la infiltrarea în atmosferă a
unor cantităţi mari de gaze care conţin pulbere în suspensie, monoxid de carbon (СО) şi dioxid
de carbon (CO2), hidrocarburi (metan СН4, acetilenă С2Н2, etan С2Н6, toluol С6Н5СН3 etc.),
oxizi de azot (NO2 şi NO), oxizi de sulf (SO2, SO3) şi alte impurităţi.
Un impact asupra mediului au emisiile motoarelor de aeronave - monoxidul de carbon
(CO), hidrocarburile (CnHm), funinginea (C), oxizii de azot (NOx) şi oxizii de sulf (SO2). De
asemenea, cel mai frecvent şi toxic este şi plumbul.
Pentru

a

evidenţia

impactul

transportului aerian asupra solului, în anul
2015 au fost iniţiate lucrări de studiere a
poluării solului din preajma Aeroportului
Internaţional Chişinău. (AIC). În acest scop
au fost analizate 8 probe de sol colectate la
adîncimea 0-10 cm, pe toate direcţiile de la
aeroport (tab. 4.1). Solul colectat a fost
supus

analizelor

produselor

de

petroliere,

hidrocarburilor

determinare
metalelor

poliaromatice,

a

grele,

nitraţilor,

clorurilor.

Tabelul 4.1.
Punctele de prelevare a probelor de sol în preajma Aeroportului Internaţional Chişinău
Secţi
unea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Locul colectării

Coordonatele
46° 56' 17,9"
46° 56' 34,6"
46° 55' 42,1"
46° 55' 35,7"
46° 55' 42,1"
46° 55' 44,1"
46° 56' 05,2"
46° 56' 42,5"

28° 55' 05,6"
28° 55' 19,6"
28° 54' 15,1"
28° 53' 31,7"
28° 57' 44,5"
28° 58' 13,6"
28° 56' 40,7"
28° 55' 45,5"

distanţa 0-100m de la AIC, direcţia nord – la abrevieri
distanţa 0-1000m de la AIC, direcţia nord
distanţa 0-10m de la AIC, direcţia vest
distanţa 0-1000m de la AIC, direcţia vest
distanţa 0-10m de la AIC, direcţia sud-est
distanţa 0-1000m de la AIC, direcţia sud-est
distanţa 0-10m de la AIC, direcţia est
distanţa 0-1000m de la AIC, direcţia nord-est

4.1. Conţinutul metalelor grele
Rezultatele analizelor efectuate în solul colectat din preajma Aeroportului Internaţional
Chişinău denotă o valoare maximă - 46,19 mg/kg (1,44 CMA) de plumb total, depistată în solul
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colectat la distanţa de 1000 m în direcţia vest. Conţinutul plumbului în restul 7 probe nu
depăşeşte CMA şi variază de la 7,32 pînă la 13,05 mg/kg.
Conţinutul cuprului, nichelului şi zincului nu depăşeşte CMA şi variază de la 14,42
mg/kg pînă la 37,96 mg/kg pentru cupru total, de la 17,89 mg/kg pînă la 26,06 mg/kg pentru
nichel total şi de la 22,87 mg/kg pînă la 51,50 mg/kg pentru zinc total. Conţinutul manganului
este neînsemnat, variază de la 351,75 (0,23 CMA) mg/kg pînă la 484,68 mg/kg (0,32 CMA),
fig. 4.1.,4.2.

Fig. 4.1. Conţinutul metalelor grele în sol în preajma AIC a. 2015
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Fig. 4.2. Conţinutul manganului în sol în preajma AIC a. 2015
4.2. Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice
Cantitatea hidrocarburilor poliaromatice (HPA16) în solul colectat din preajma
Aeroportului Internaţional Chişinău a înregistrat valoarea maximă de 0,4511 mg/kg la distanţa de
1000 m de la aeroport, direcţia vest, iar conţinutul maxim de benzo(a)piren a atins valoarea de
2,9 CMA (0,0518 mg/kg) la aceeaşi direcţie. Depăşiri ale CMA de benzo(a)piren au fost
înregistrate şi la distanţa de 10 m, direcţia vest cu conţinutul de 0,0383mg/kg (1,9 CMA) şi la
distanţa de 1000m, direcţia nord-est cu valoarea de 0,0292 mg/kg (1,5 CMA), tab. 4.2., fig.4.3.
Tabelul 4.2.
Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice în probele de sol din
preajma Aeroportlui Internaţional Chişinău

1.
2.

distanţa 0-100m de la AIC, direcţia nord,
distanţa 0-1000m de la AIC, direcţia nord

suma
PAH16
mg/kg
0,1911
0,0746

3.

distanţa 0-10m de la AIC, direcţia vest

0,2788

0,0383

1,9

4.

distanţa 0-1000m de la AIC, direcţia vest

0,4511

0,0518

2,9

5.

distanţa 0-10m de la AIC, direcţia sud-est

0,2185

0,0133

0,7

6.

distanţa 0-1000m de la AIC, direcţia sud-est

0,1436

0,0136

0,7

7.

distanţa 0-10m de la AIC, direcţia est

0,1473

0,0111

0,6

8.

distanţa 0-1000m de la AIC, direcţia nord-est

0,2673

0,0292

1,5

Secţi
unea

Locul colectării
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benzo(a)piren
mg/kg
0,0149
0,0086

CMA
0,7
0,4

Fig. 4.3. Conţinutul benzo(a)pirenului şi suma HPA16 în sol în preajma AIC în a. 2015
4.3. Conţinutul produselor petroliere
Analiza datelor arată că conţinutul produselor petroliere în solul colectat din preajma
Aeroport Internaţional Chişinău este neînsemnat şi variază de la 0,90 pînă la 16,50 mg/kg,
fig.4.4.

Fig. 4.4. Conţinutul produselor petroliere în sol în preajma AIC în a. 2015
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4.4. Conţinutul nitraţilor şi clorurilor
Conţinutul nitraţilor în preajma Aeroportului Internaţional Chişinău a înregistrat valoarea
maximă de 92,22 mg/kg (0,71 CMA), iar conţinutul clorurilor în probele de sol variază de la
0,002% pînă la 0,006% şi corespunde conţinutului natural al clorurilor în sol. (Fig.4.5).

Fig.4.5. Conţinutul nitraţilor şi clorurilor în sol în preajma AIC în a. 2015

5. SUPRAVEGHERI SPECIFICE
În cantităţi mici metalele grele sunt esenţiale în desfăşurarea proceselor metabolice, dar în
exces sunt periculoase, deoarece ele pot să se acumuleze în corpul organismelor vii. În cazul în
care copilul se joacă în locuri contaminate cu metale grele, mîinile sale, jucăriile, îmbrăcămintea
şi încălţimintea sînt, de asemenea contaminate cu remanienţe ce conţin metale grele şi care pot
nimeri în organismul copilului prin cavitatea bucală, prin respiraţie sau prin contactul direct cu
pielea.
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În aceste cazuri substanţele toxice pot ajunge în sînge. Ele rămîn în organism şi se
acumulează în rinichi, ficat, oase, creier, unghii şi par, şi duc la diferite probleme în dezvoltarea
copilului, boli ale multor organe, cancer şi în unele cazuri provoacă moartea organismului.
Scopul acestui studiu a fost analiza şi evaluarea stării solurilor privind polurea cu metale
grele de pe terenurile de joacă din grădiniţe, licee, şcoli sportive specializate şi parcurile de
distracţii din mun. Chişinău, cît şi solurile de pe terenurile de joacă ale taberelor de odihnă din
Republica Moldova. Au fost colectate şi analizate 52 probe de sol pentru determinarea metalelor
grele (cupru, nichel, zinc şi plumb) - din 3 tabere, 3 şcoli sportive, 5 licee, 8 grădiniţe, 2 parcuri.
Puctele de supraveghere sunt prezentate în fig.5.2.
Conţinutul metalelor grele în solurile colectate pe terenurile de joacă ale taberelor de
odihnă din Republica Moldova a fost

neînsemnat, la nivel natural şi nu a depăşit CMA.

Conţinutul metalelor grele s-a distribuit în modul următor:
- cupru total de la 3,70 mg/kg (0,03 CMA) pînă la 9,53 mg/kg (0,07
CMA);
- nichel total de la 10,53 mg/kg (0,13 CMA) pînă la 20,12 mg/kg
(0,25 CMA);
- zinc total de la 9,14 mg/kg (0,04 CMA) pînă la 18,52mg/kg (0,08
CMA);
- plumb total de la 2,24 (0,07 CMA) mg/kg pînă la 6,56 mg/kg (0,21 CMA).
Concentraţiile medii ale metalelor grele sunt prezentate în fig.5.1.
20,00

mg/kg

16,00
12,00
8,00
4,00
0,00
Tabăra
”CRISTIANO”, r-nul
Criuleni, s.SloboziaDusca

Tabăra ”Poieniţa
veselă”, Codrii
Dănceniului
locul colectării

Tabăra ”SADOVO”

Cu
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Fig. 5.1. Concentraţiile medii ale metalelor grele în solurile de pe
terenurile de joacă ale taberelor de odihnă
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Conţinutul cuprului şi plumbului în solurile de pe terenurile de joacă ale liceelor şi
şcolilor sportive specializate din mun. Chişinău este neînsemnat. Concentraţiile lor n-au depăşit
CMA şi au variat:
- cupru total de la 3,74 mg/kg (0,03 CMA) pînă la 67,03 mg/kg (0,51 CMA);
- plumb total de la 4,51 (0,14 CMA) mg/kg pînă la 27,09 mg/kg (0,85 CMA).
Pentru zinc s-au depistat 2 depăşiri ale CMA: în solul de pe terenul de joacă al liceului
S. Haret cu concentraţia de 311,22 mg/kg (1,41CMA) şi pe terenul de joacă al Şcolii Sportive
Specializate Republicane de Fotbal (str. Ghidighici,1/2), cu concentraţia de 296,54 mg/kg (1,35
CMA), de asemenea s-a constatat şi o sporire semnificativă - cu concentraţia de 145,84 mg/kg
(0,66 CMA) în solul de la Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal ( str. Andrei Doga, 26, sectorul
Rîşcani), în restul terenurilor investigate concentraţiile se încadrează în limitele de 8,27 mg/kg
(0,04 CMA) - 66,05 mg/kg (0,30 CMA).
Pentru nichel total s-a depistat o singură depăşire a CMA cu concentraţia de 85,68 mg/kg
(1,07 CMA) în solul prelevat de pe terenurile liceului S. Haret. În restul probelor concentraţiile
n-au depăşit CMA şi au variat de la 6,69 mg/kg (0,08 CMA) pînă la 27,92mg/kg (0,35 CMA).
S-a stabilit că cele mai ridicate concentraţii ale metalelor grele au fost depistate pe
teritoriul liceului S. Haret (str. M. Cibotaru, 53) lîngă blocul de studii, însă în solul colectat pe
perimetrul stadionului concentraţiile metalelor grele au fost mult mai reduse ca concentraţie.
Concentraţii mai sporite ale zincului (145,84 mg/kg) şi cuprului (51,63 mg/kg) au fost
depistate la Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal, iar mai scăzute - pe terenul Centrului de
Pregătire al Tînărului Fotbalist (CPTF) Zimbru. ), tab. 5.1.

Tabelul 5.1.
Concentraţiile metalelor grele în solurile de pe terenurile de joacă ale liceelor
şi şcolilor sportive specializate din mun. Chişinău
Coordonatele
geografice

Locul colectării

Cu,
mg/ kg

Ni,
Zn,
Pb,
mg/kg mg/kg mg/kg

47°02/34,2//28°46/00,40//

Liceul-internat sportiv mix
Gabuja Maria str. Alba Iulia

16,83

26,05

52,34

13,06

18,26

27,59

44,74

13,71

46°58/42,8// 28°51/32,0//

Liceul Teatral,
str. Cuza Vodă, 19/3

15,47

22,61

42,16

14,30

13,30

18,53

49,46

16,04

47°03/28,1// 28°52/09,3//

Liceul I. Creangă,
str. Studenţilor, 10/3

15,01

15,49

45,90

20,33

7,69

9,43

22,34

7,68

47°01/43,0// 28°49/44,2//

Liceul S. Haret,
str. M. Cibotaru, 53

67,03

85,68

311,22

27,09

16,27

19,48

74,17

16,32
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47°02/43,9// 28°53/07,1//

Liceul Olimp,
str. P. Zadnipru, 7/1

18,73

22,21

43,73

17,54

18,38

25,37

46,51

11,21

20,68

27,92

66,05

17,58

47°02/50,8// 28°47/00,4//

Şcoala Sportivă Specializată
Republicană de Fotbal,
str. Ghidighici, 1/2, sectorul
Buiucani

18,27

18,23

296,54

11,00

46°58/53,2// 28°52/03,7//

CPTF Zimbru, str. Butucului
1, sectorul Botanica

3,74

6,69

8,27

4,51

12,43

14,83

35,01

8,62

47°02/03,6// 28°51/20,1//

Şcoala Sportivă Specializată
de Fotbal, str. Andrei Doga,
26, sectorul Rîşcani

19,93

14,29

56,44

9,36

51,63

22,78

145,84

17,35

Conţinutul metalelor grele în solurile de pe terenurile de joacă ale grădiniţelor din
mun. Chişinău a fost neînsemnat, n-a depăşit CMA şi a
variat:
- cupru total de la 11,67 mg/kg (0,09 CMA) pînă la
27,37 mg/kg (0,21 CMA);
- nichel total de la 11,54 mg/kg (0,14 CMA) pînă la
27,85 mg/kg (0,35 CMA)
- plumb total de la 10,15 (0,32 CMA) mg/kg pînă la
22,45 mg/kg (0,70 CMA)
- zinc total de la 36,50 mg/kg (0,17 CMA) pînă la 87,68 mg/kg (0,40 CMA), tab. 5.2.
Tabelul 5.2.
Concentraţiile metalelor grele în solurile de pe terenurile de joacă ale grădiniţelor
din mun. Chişinău, mg/kg
Coordonatele
Locul colectării
geografice
47°02/02,7//
Grădiniţa Erudio, str. Andrei Doga, 8/1
28°51/04,7//
47°02/06,6//
28°51/07,2//

Cu

Ni

Zn

Pb

17,93
18,46
18,71
20,21
20,97
20,40

14,82
14,20
16,04
14,91
22,01
22,79

41,81
41,28
39,68
46,27
36,50
36,76

12,38
10,78
12,55
14,42
11,87
11,86

Grădiniţa nr.30. str. Petru Zadnipru, 7/1

16,25

18,54

41,19 13,20

Grădiniţa Buburuza-Mela, str. Dacia, 6

20,97
26,31
27,37
21,19

22,01
27,85
26,49
19,67

36,50
52,44
50,27
87,68

Grădiniţa Grădina secretă, str-la Andrei
Doga, 13/6
Grădiniţa Buburuza-Mela, str. Dacia, 6

47°02/42,5//
28°53/14,2//

Grădiniţa Izvoraşul cunoştinţelor,
str. George Меniuc, 9
Grădiniţa ABC, str. Calea Ieşilor, 19/2
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11,87
10,15
11,16
18,92

47°02/22,7//
28°47/57,8//
46°58/41,7//
28°52/24,5//

Grădiniţa Izvoraşul cunoştinţelor,
str. George Меniuc, 9

26,31

27,85

52,44 10,15

Grădiniţa Elitex, str. Timiş, 15,
bd. Dacia, 53/2.

18,04
11,67

18,58
11,54

45,87 18,89
53,19 22,45

Conţinutul metalelor grele în solurile de pe terenurile parcurilor de distracţii din mun. Chişinău
a fost neînsemnat şi n-a depăşit CMA pentru cupru, nichel, plumb şi a variat:
- cupru total de la 14,57 mg/kg (0,11 CMA) pînă la 21,99 mg/kg (0,17 CMA);
- nichel total de la 14,95 mg/kg (0,19 CMA) pînă la 55,95 mg/kg (0,70 CMA);
- plumb total de la 12,39 (0,39 CMA) mg/kg pînă la 21,63 mg/kg (0,68 CMA).
Pentru zinc s-a depistat o singură depăşire a CMA la nivelul 249,49 mg/kg (1,13 CMA)
în solul de pe terenul Parcului Aventura, str. Ghioceilor, 1, sectorul Buiucani, iar în restul
solurilor investigate, concentraţiile au variat de la 38,24 mg/kg (0,17 CMA) pînă la 60,21 mg/kg
(0,27 CMA), Tab. 5.3.

Fig. 5.2. Harta cu punctele de supraveghere a solului în mun. Chişinău
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Tabelul 5.3.
Concentraţiile medii ale metalelor grele în solurile de pe terenurile de distracţii
ale parcurilor din mun. Chişinău
Coordonatele geografice
47°01/09// 28°48/29,5//
47°01/07,8// 28°48/27,6//
47°01/07,4// 28°48/25,9//
47°01/08,9// 28°48/24,4//
46°59/59,3// 28°51/02,7//
46°55/58,6// 28°51/03,6//
46°55/58,4// 28°51/02,9//
46°59/59,1// 28°51/03,4//

Locul colectării
Aventura Parc, str.
Ghioceilor, 1, sectorul
Buiucani
Parcul de agrement
str. Valea Trandafirilor

Cu,
Ni,
Zn,
Pb,
mg/ kg mg/kg mg/kg mg/kg
20,93 21,37 45,18 14,27
19,64 19,04 50,71 12,39
17,48 55,95 249,49 21,63
21,99 19,02 48,06 14,99
16,76 17,48 47,90 13,47
15,10 19,41 38,24 12,45
14,57 14,95 46,97 12,75
16,60 17,84 60,21 16,34

S-a constatat că:


au fost depistate 2 depăşiri ale CMA pentru zinc în solurile colectate de pe teritoriul
liceului S. Haret şi a şcolii Sportive Specializate Republicane de Fotbal, 1 depăşire a
CMA pentru nichel în solurile colectate de pe teritoriul liceului S. Haret şi 1 depăşire a
CMA în solul colectat de pe teritoriul Parcului Aventura;



cele mai ridicate concentraţii ale metalelor grele au fost depistate pe teritoriul liceului
S. Haret, str. M.Cibotaru, 53 lîngă blocul de studii;



conţinutul metalelor grele în solurile colectate de pe terenurile de joacă ale taberelor din
Republica Moldova, grădiniţelor, majoritatea liceelor şi şcolilor sportive specializate din
mun. Chişinău a fost neînsemnat.
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6. CARACTERISTICA SEDIMENTELOR
Sedimentele în ecosistemul acvatic sunt similare cu cele ale ecosistemului terestru,
acestea fiind sursa de substrat nutrient şi fauna care servesc drept sursă alimentară a resurselor
acvatice vii. Sedimentele sunt catalizatorii cheie a ciclurilor alimentare ecologice şi dinamice de
calitate a apei, care provin din componentele naturale, fizice, chimice şi biologice, legate în
general, de bazinele de captare. Materialul organic în
sedimente provine din descompunerea ţesuturilor
plantelor şi animalelor, din surse terestre şi acvatice
şi din diferite puncte de evacuare a apelor uzate.
Sedimentele pot fi dăunătoare sau benefice pentru
mediul acvatic. Mai mult decît atît surplusul sau
insuficienţa stratului sedimentar (eroziunea sau lipsa
de reaprovizionare) într-o zonă sau alta cauzează
daune considerabile ecosistemului acvatic.
În anul 2015 s-au continuat investigaţiile asupra sedimentelor din lacul de acumulare
Costeşti - Stînca şi r. Prut pe diferite secţiuni incluse în reţea transnaţională (TNMN) (tab. 6.1.)
Prutul este un rîu transfrontalier, ce îşi are
începutul de pe versanţii muntelui Hoverla, la 15 km
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Leova

Cantemir

Secţiune de control

stînga al fl. Dunărea, vărsîndu-se la 174 km de la
gura fluviului. Lungimea rîului este de 967 km,
suprafaţa bazinului acvatic este de 27540 km2

Cahul

Bazinul r. Prut
Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost
construit pe r. Prut în anul 1978, umplerea căruia s-a
efectuat din aprilie 1978 pînă în aprilie 1979.
Lungimea lacului este de 60-90 km, lăţimea - 1 km,
adîncimea medie 12,5 m., (adîncimea maximă lîngă
baraj - 41,5 m), suprafaţa de captare a apelor 12000
Secţiune de control

km2. Influenţa lacului de acumulare asupra regimului
53

hidrologic al r. Prut se răspîndeşte pînă la or. Lipcani. Lacul asigură regularizarea sezonieră a
scurgerii r. Prut, în special, în atenuarea undelor de viitură, apele rîului fiind utilizate la
producerea energiei electrice, la irigarea terenurilor, industrie şi piscicultură.
În anul 2015, în sedimentele colectate din r. Prut s-a determinat conţinutul formelor totale
ale metalelor grele, produselor petroliere, pesticidelor organoclorurate, bifenililor policloruraţi,
hidrocarburilor poliaromatice, azotului după Kjeldahl, fosforului total.
Tabelul 6.1
Reţeaua de monitorizare a sedimentelor acvatice în anul 2015
Locul prelevării

Secţiunea

Data prelevării probelor
07.05.15

or. Lipcani

05.11.15
20.07.15*

s. Branişte

r. Prut

or. Leova

07.05.15
05.11.15
20.05.15
17.11.15
13.05.15

s. Valea Mare

11.11.15
22.07.15*
25.06.15

s. Giurgiuleşti

18.11.15
23.07.15*

Lacul de acumulare
Costeşti - Stînca

or.Costeşti

07.05.15
05.11.15

* - probele au fost colectate în cadrul proiectului „EPIRB 2016 SERVEY”
6.1. Caracteristica sedimentelor din r. Prut şi lacul de acumulare Costeşti - Stînca
6.1.1. Conţinutul formelor totale ale metalelor grele
Principalele surse de poluare ale apelor şi sedimentelor cu metale grele sunt: sursele
geologice (naturale), utilizările industriale şi casnice ale sărurilor de metale grele (de exemplu
cele de cupru, arsen, zinc şi mercur în pesticide sau plumbul în benzină) din excreţiile umane şi
animale, din infiltraţiile de la halele de gunoişti, etc. Sedimentele acumulează compuşii metalici
care, în unele condiţii deosebite, pot fi eliberaţi în apă. Concentraţiile metalelor grele în
sedimente sunt mult mai ridicate decît în apă, reprezintă depozite perfecte pentru sedimentarea
poluanţilor şi reprezintă o importantă sursă de trecere către organismele vii, care joacă un rol
important în menţinerea echilibrului oricărui ecosistem acvatic. Metalele sunt componentele
esenţiale ale vieţii, însă devin dăunătoare când sunt prezente în exces. Anume din acest motiv
studierea stării sedimentelor acvatice este foarte importantă.
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Analizînd datele obţinute pe parcursul anilor 2010-2015 observăm că concentraţia
maximă a cuprului total a fost înregistrată în sedimentele r. Prut, secţiunea s. Giurgiuleşti în anul
2013 cu valoarea de 29,73 mg/kg, iar cel mai scăzut conţinut al cuprului total s-a înregistrat în
r. Prut, secţiunea s. Branişte în anul 2014, cu concentraţia 7,89 mg/kg. Analizînd datele
multianuale constatăm că se observă o fluctuaţie neesenţială a concentraţiei de cupru total în
toate secţiunile r. Prut. (fig.6.1).
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Fig .6.1. Dinamica conţinutului cuprului total în sedimentele din r. Prut şi
lacul de acumulare Costeşti - Stînca, a. 2010 – 2015
Datele multianuale arată că cele mai înalte concentraţii ale nichelului total au fost
înregistrate în anii 2012-2013 în sedimentele r. Prut, secţiunea s. Giurgiuleşti cu valoarea – 36,65
mg/kg şi 44,95 mg/kg. Concentraţii mai scăzute s-au înregistrat în r. Prut, secţiunea
Branişte în anii 2013-2014 cu concentraţiile de 11,40 mg/kg - 9,58 mg/kg (fig.6.2).
Ni, mg/kg
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Fig .6.2. Dinamica conţinutului nicheluluil total în sedimentele din r. Prut şi
lacul de acumulare Costeşti - Stînca, a. 2010 – 2015
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s.

În decursul anilor 2010-2015, conţinutul zincului total în sedimente nu s-a schimbat
semnificativ, cu excepţia secţiunii r. Prut, s. Giurgiuleşti, unde nivelul maxim cu valoarea de
150,2 mg/kg a fost înregistrat în a. 2013. Concentraţii mai scăzute ale zincului total s-au
înregistrat în r. Prut, secţiunea Branişte, cît şi în lacul de acumulare Costeşti – Stînca. (fig. 6.3).
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Fig. 6.3. Dinamica conţinutului zincului total în sedimentele din r. Prut
şi lacul de acumulare Costeşti - Stînca, a. 2010 – 2015
Concentraţiile maxime pentru plumb total au fost înregistrate în r. Prut, s. Giurgiuleşti cu
valoarea de 20,50 mg/kg şi 22,00 mg/kg în anii 2010 şi 2011, iar concentraţii mai scăzute au fost
înregistrate în anii 2012-2015 în sedimentele r. Prut, secţiunea s. Branişte, în limitele 5,49 mg/kg
pînă la 6,16 mg/kg, (fig.6.4).
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Fig. 6.4. Dinamica conţinutului plumbului în sedimentele din r. Prut
şi lacul de acumulare Costeşti - Stînca, a.2010 – 2015
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Conţinutul sporit al manganului total se evidenţiază în sedimentele prelevate din
r. Prut, secţiunea s. Giurgiuleşti cu valoarea de 748,92 mg/kg în anul 2013. Totodată, în anii
2012 - 2014 concentraţii mai ridicate au fost depistate şi în sedimentele din secţiunea or. Lipcani
cu valori de 501,91 mg/kg, 645,63 mg/kg şi 688,05 mg/kg. Valoarea minimă a conţinutului
manganului a fost depistată în anul 2014 la nivelul 209,51 mg/kg pentru r. Prut, secţiunea
s. Branişte şi în lacul de acumulare Costeşti - Stînca în anul 2011, cu concentraţia 210,5 mg/kg,
(fig.6.5).
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Fig. 6.5. Dinamica conţinutului manganului în sedimentele din r. Prut
şi lacul de acumulare Costeşti- Stînca, a.2010 – 2015
6.1.2. Conţinutul azotului şi fosforului total
Azotul este elementul esenţial pentru viaţă, care în apă suportă foarte multe procese
chimice şi biochimice. Excesul lui duce la eutrofizarea apelor şi contaminarea ecosistemului
acvatic.
Un alt nutrient cu rol esenţial în funcţionarea ecosistemelor este fosforul. În apele de
suprafaţă, fosforul se găseşte sub forma de fosfor organic, neorganic sub forma de PO43- dizolvat
şi de fosfor fixat pe particule aluvionare. Reieşind din proprietăţile sale importante şi impactul
substanţial asupra ecosistemului acvatic, aceste elemente au fost incluse pentru monitorizare în
sedimentele acvatice.
Concentraţiile maxime ale azotului au fost înregistrate în probele de sedimente colectate
din r. Prut, secţiunea or. Lipcani – 1454 mgN/kg în anul 2014, iar ale fosforului total - 630,00
mgP/kg în anul 2012 în secţiunea, s. Giurgiuleşti. Concentraţii mai scăzute - 340 mgN/kg de azot
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total s-au înregistrat în r. Prut, secţiunea or. Leova în anul 2014, iar de fosfor total cu valoarea
de 226 mg P/kg în r. Prut, secţiunea s. Branişte, în anul 2014.
Analizînd datele multianuale constatăm că se observă o fluctuaţie neesenţială a
concentraţiei fosforului total în toate secţiunile r. Prut, pe cînd pentru azotul total concentraţiile
sunt mai diferite şi fluctuaţia pe parcursul anilor 2007-2015 este mai vizibilă, (fig.6.6, fig.6.7 ).
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Fig. 6.6. Dinamica conţinutului azotului total în sedimentele din r. Prut
şi lacul de acumulare Costeşti - Stînca, a.2010 – 2015
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Fig. 6.7. Dinamica conţinutului fosforului total în sedimentele din r. Prut
şi lacul de acumulare Costeşti - Stînca, a.2010 – 2015
6.1.3. Conţinutul produselor petroliere
Produsele petroliere includ o gamă largă de
substanţe care au la bază hidrocarburile naturale şi o
serie de substanţe petroliere rafinate, fiecare avînd însă
compoziţii chimice diferite.
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Produsele petroliere rezultă din procesele de rafinare şi sunt agenţi importanţi de poluare
a apelor de suprafaţă şi a celor freatice. Sunt grav afectate multe organisme acvatice, ceea ce
duce la dezechilibru ecologice. Fiind mai uşoare ca apa, produsele petroliere formează o
peliculă/strat la suprafaţa apei ce împiedică oxigenarea ei. Poluarea apei cu reziduuri petroliere
reprezintă o problemă deosebit de importantă şi greu de prevenit şi remediat. Reziduurile de
petrol ajung în bazinele naturale de apă prin deversarea apelor reziduale rezultate de la rafinării,
uzine de cracare, de la depozitele şi staţiile de alimentare, spălătoriile şi staţiile de deservire auto
şi ca rezultat al diverselor accidente industriale. Aceste reziduuri conduc la creşterea temperaturii
şi turbidităţii apei, la formarea unei pelicule de petrol pe suprafaţa ei sau a unor emulsii, de
asemenea la schimbarea compoziţiei apei, prin dizolvarea în aceasta a substanţelor petroliere
solubile - toxice în anumite concentraţii pentru organismele acvatice, om şi animale.
Rezultatele obţinute în urma investigaţiilor de laborator în anul 2015, denotă un conţinut
sporit al produselor petroliere în secţiunea or. Lipcani cu valoarea de 307,5 mg/kg. În comparaţie
cu anul 2011, concentraţia maximă a atins valoarea de 100,0 mg/kg. De asemenea, în anul 2011
a fost depistată o cantitate mai sporită - 250,2 mg/kg în secţiunea s. Branişte. Concentraţiile
produselor petroliere în celelalte secţiuni investigate sunt nesemnificative (Fig.6.8). În lacul
Costeşti - Stînca concentraţia maximă a constituit 123,2 mg/kg în anul 2011, tab.6.2
Produse petroliere
350
300

200
150
100

2011

2015

or. Giurgiuleşti

or. Giurgiuleşti

or. Giurgiuleşti

or.Leova

or.Leova

s. Valea-Mare

s. Valea-Mare

s. Valea-Mare

or. Branişte

or. Branişte

or.Lipcani

0

or.Lipcani

50

or.Lipcani

mg/kg

250

r.Prut

Fig. 6.8. Dinamica conţinutului produselor petroliere în sedimentele
din r. Prut, a.2011 – 2015.
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Tabelul 6.2.
Conţinutului produselor petroliere în sedimentele
din lacul de acumulare Costeşti- Stînca, (mg/kg)
a.2011
6,40
123,20

Lacul de acumulare Costeşti - Stînca,
secţiunea or.Costeşti

a.2015
1,16
16,20

6.1.4. Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice
Analiza datelor obţinute demonstrează că conţinutul total de HPA16 în sedimentele din 3
secţiuni de monitorizare a r. Prut (or. Lipcani, s. Valea-Mare, or. Leova), este mai mare în
comparaţie cu conţinutul total de HPA16 depistat în probele de sol de pe cîmpurile agricole.
Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice totale (HPA16) în probele de sedimente din r. Prut au
înregistrat minima de 0,0281 mg/kg în secţiunea s. Branişte, iar valoarea maximă a fost
înregistrată în secţiunea or. Lipcani cu valoarea de 0,9181 mg/kg, (Fig.6.9). Concentraţia
maximă pentru benzo(a)piren s-a înregistrat în secţiunea or. Lipcani cu valoarea de 0,1096
mg/kg, iar valoarea minimă a fost înregistrată în sedimentele prelevate din secţiunea or. Leova cu
valoarea de 0,0029 mg/kg, (Fig.6.10).
HPA16

r.Prut or.Lipcani
r.Prut or.Lipcani

1
r.Prut or.Lipcani

0,9
r.Prut s. Branişte

mg/kg

0,8
0,7

r.Prut s. Branişte

0,6

r.Prut s. Valea-Mare

0,5

r.Prut s. Valea-Mare

0,4
r.Prut s. Valea-Mare

0,3
r.Prut, or.Leova

0,2

r.Prut, or.Leova

0,1
0

1

r.Prut

r.Prut,s. Giurgiuleşti
r.Prut,s. Giurgiuleşti
r.Prut,s. Giurgiuleşti

Fig. 6.9. Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice în sedimentele monitorizate în a. 2015
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benzo(a)piren

r.Prut or. Lipcani
r.Prut or. Lipcani

0,1000

r.Prut or. Lipcani
r.Prut s. Branişte

mg/kg

0,0800

r.Prut s. Branişte
r.Prut s. Valea-Mare

0,0600

r.Prut s. Valea-Mare

0,0400

r.Prut s. Valea-Mare
r.Prut, or.Leova

0,0200

0,0000

r.Prut, or.Leova
r.Prut,s. Giurgiuleşti

1

r.Prut,s. Giurgiuleşti

r.Prut
r.Prut,s. Giurgiuleşti

Fig. 6.10. Conţinutul benzo(a)pirenului în sedimentele monitorizate în a. 2015
Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice totale (HPA16) în probele de sedimente colectate din
lacul de acumulare Costeşti – Stînca, secţiunea or. Costeşti a înregistrat maxima de 0,0219
mg/kg, iar valoarea maximă pentru benzo(a)piren a constituit 0,0027mg/kg. Concentraţiile
hidrocarburilor poliaromatice în sedimentele colectate din lacul de acumulare Costeşti – Stînca,
secţiunea or. Costeşti, sunt mai scăzute în comparaţie cu concentraţiile din sedimentele r. Prut.
6.1.5. Conţinutul pesticidelor organoclorurate şi bifenililor policloruraţi.
Rezultatele obţinute în urma efectuării încercărilor în sedimentele din r. Prut şi lacul de
acumulare Costeşti – Stînca, privind conţinutul ƩDDT denotă, că concentraţiile au variat de la
0,0009 mg/kg

în secţiunea s. Branişte pînă la

0,0071 mg/kg în secţiunea s. Valea-Mare

(tab.6.3), iar conţinutul BPC6 şi BPC 118 a fost depistat în trei secţiuni - s. Branişte, s. ValeaMare şi or. Leova cu concentraţia maximă 0,0132 mg/kg şi 0,0023 mg/kg.
Ceilalţi poluanţi din grupa pesticidelor organoclorurate, inclusiv suma-HCH (alfa- betagama-hexaclorbenzen), metoxichlor, aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor, heptachlorepoxid B,
heptachlorepoxid A, endosulphan A, endosulphan B, pentachlorbenzen, mirex, n-au fost
depistaţi sau au înregistrat valori mai mici ca limita de detecţie a echipamentului (anexa 2).
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Tabelul 6.3. Concentraţia pesticidelor organoclorurate în sedimentele monitorizate în a. 2015
Codul
probei

Data
colectării
probei

3-A-15

07.05.15

212-AS-15

20.07.15

130-A-15

05.11.15

5-A-15

07.05.15

131-A-15

05.11.15

16-A-15

13.05.15

226-AS-15

22.07.15

133-A-15

11.11.15

17-A-15

20.05.15

152-A-15

17.11.15

66-A-15

25.06.15

232-AS-15

23.07.15

153-A-15

18.11.15

4-A-15

07.05.15

132-A-15

05.11.15

Coordonatele punctelor
48˚15/40,4//
26˚50/ 24,5//
47˚47/53,4//
27˚14/ 23//
47˚06/ 25,1/
27˚52/ 33//
46˚29/36,1//
28˚13/50,1//
45˚28∕18,4//
28˚11/52,2//

47˚52/12,4//
27˚13/47//

Locul colectării
probei

r. Prut, or. Lipcani

r. Prut, s. Branişte

r. Prut, s. ValeaMare

r. Prut, or. Leova

r. Prut, s.
Giurgiuleşti
Lac de acumulare
Costeşti – Stînca,
r. Costeşti

4,4DDE

4,4DDD

4,4DDT

Σ DDT

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,0016

N.D.

N.D.

0,0016

0,0009

N.D.

N.D.

0,0009

0,0026

N.D.

N.D.

0,0026

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,0071

N.D.

N.D.

0,0071

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,0024

N.D.

N.D.

0,0024

0,0024

0,0013

N.D.

0,0037

0,0044

0,0019

N.D.

0,063

0,0025

N.D.

N.D.

0,0025.

N.D.

N.A.

N.D.

N.D.

0,0019

N.D.

N.D.

0,0019

6.2. Caracteristica sedimentelor din lacul Beleu
Lacul

Beleu

reprezintă

principala

componentă geografică a rezervaţiei ştiinţifice
"Prutul de Jos", amplasat între localităţile Văleni şi
Slobozia Mare, aflîndu-se la o distanţă de 30 km de
centrul raional - oraşul Cahul, avînd suprafaţa de
618 ha, coordonatele geografice ale căruia sunt:
45°36'32"N şi 28°29'14"E.
În anul 2015 a fost continuată supravegherea
sedimentelor din lacul Beleu. În cadrul a 3 expediţii
pentru

efectuarea

investigaţiilor

hidrologice,

hidrobiologice şi hidrochimice pe lacul natural Beleu,
planificate

conform

termenilor de

referinţă pentru

proiectul-pilot „Monitorizarea şi elaborarea unui program
de monitoring în conformitate cu cerinţele DCA 2000/60
CE pentru lacul Beleu din rezervaţia – Prutul de Jos”, proiectul EPIRB.”, au fost colectate 19 probe

de sedimente şi efectuate 133 analize pentru determinarea: fosforului total, azotului după
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Kjeldahl, produselor petroliere, formelor totale ale metalelor grele (zinc, nichel, plumb, mangan,
cupru şi cadmiu), pesticidelor organoclorurate, bifenililor policloruraţi şi hidrocarburilor
poliaromatice. În anul 2014 au fost colectate 8 probe de sedimente din lacul natural Beleu şi au
fost

determinaţi

aceiaşi compuşi nocivi ca şi în anul 2015. Reţeaua de supraveghere a

sedimentelor din lacul Beleu în anii 2014-2015 este prezentată în tab.6.4. Rezultate obţinute pe
parcursul a doi ani au fost grupate, evaluate, sistematizate şi prezentate sub formă de diagrame,
fig.6.12 - 6.20.
Tabelul 6.4.
Monitorizarea sedimentelor din lacul Beleu pe parcursul anilor 2014- 2015
Data colectării
probei

Coordonatele punctelor

Locul colectării probei

14.11.14
27.05.15
17.08.15
24.09.15

45° 36' 20,8" 28° 07' 15,5"

Compania petrolieră Redeco, sonda nr.36

45° 36' 23" 28°0 7' 18,1"

Compania petrolieră Redeco, sonda nr.36

14.11.14
28.05.15
17.08.15
24.09.15

45° 37' 22,4" 28° 09' 04,6"

Gîrla Manulescu-pod

45° 37' 21,1" 28°0 9' 04,1"

Gîrla Manulescu-pod

17.08.15
24.09.15

45° 35' 07,2" 28° 08' 50,0"

Gîrla Rotarului

14.11.14
27.05.15
24.09.15

45°35'49,9" 28° 08' 13,56"

Gîrla Manulescu

14.11.14
27.05.15

45° 35' 40,5" 28° 07' 26,03"

Gîrla Popovca

14.11.14
27.05.15
24.09.15

45° 35' 34,4" E 28°0 6' 53,9"

Între Gîrla Popovca şi Rotarului

14.11.14
27.05.15
24.09.15

45° 35' 44,8" 28° 07' 47,2"

Între gîrlele Manulescu şi Rotarului

14.11.14
27.05.15
24.09.15

45° 36' 26.28" 28°0 6' 2,8"

Lacul Beleu Redeco, lîngă Sibirca

45° 36' 43,3" 28° 05' 56,8"

Lacul Beleu Redeco, lîngă Sibirca

14.11.14
27.05.15

45° 35' 3,84" 28°0 8' 16,08"

între girlele Nevodului şi Rotarului

24.09.15

45° 35' 07,2" 28°0 8' 50,0"

Gîrla Nevodului
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6.2.1. Conţinutul formelor totale ale metalelor grele
Rezultatele analizelor sedimentelor din lacul natural Beleu arată că în anul 2014, faţă de
anul 2015, au fost înregistrate valori mai sporite de plumb total. Concentraţiile lui au variat de la
157,10 mg/kg (între gîrlele Manulescu şi Rotarului) pînă la 47,22 mg/kg (în preajma sondei nr.36
a companiei petroliere Redeco). Pe parcursul anului 2015 concentraţia plumbului total a variat
de la 1,76 mg/kg (în preajma sondei nr.36 a companiei petroliere Redeco) pînă la 22,65 mg/kg
între gîrlele Manulescu şi Rotarului, fig 6.12., 6.13.
O valoare mai sporită - 39,84 mg/kg pentru cupru total a fost înregistrată în sedimentele
colectate din extremitatea nord-vestică a lacului, numită Sibirca, iar cea mai mică concentraţie a
constituit 7,92 mg/kg (între gîrlele Nevodului şi Rotarului), fig 6.12., 6.13.
Valorile zincului total au variat de la 17,67 mg/kg (între gîrlele Nevodului şi Rotarului)
pînă la 76,87mg/kg între gîrlele Popovca şi Rotarului fig 6.12., 6.13.
Concentraţiile nichelului total au variat de la 12,15mg/kg (între gîrlele Nevodului şi
Rotarului) pînă la 62,90 mg/kg (între gîrlele Manulescu şi gîrla Rotarului), fig 6.12., 6.13.
Valorile manganului total s-au încadrat în limitele de la 233,17 mg/kg (între gîrlele
Nevodului şi Rotarului), comparativ cu anul 2014, cînd a fost înregistrată valoarea de 942,64
mg/kg (între gîrlele Popovca şi Rotarului), fig 6.14., 6.15
6.2.2. Conţinutul produselor petroliere
Concentraţiile produselor petroliere în sedimentele din lacul Beleu au variat de la valoarea
15,14 mg/kg înregistrată în sedimentele colectate între gîrlele Nevodului şi Rotarului în anul
2014 pînă la valoarea de 1758,94 mg/kg înregistrată în anul 2015 în extremitatea nord-vestică a
lacului, numită Sibirca. În 52% de cazuri concentraţiile au variat de la 15,14 mg/kg pînă la 81,24
mg/kg, iar în 40% de cazuri concentraţiile au variat de la 114,08 mg/kg pînă la 381,3 mg/kg,
fig 6.16., 6.17.
6.2.3. Conţinutul poluanţilor organici persistenţi
Valorile poluanţilor organici persistenţi în probele de sedimente au fost neînsemnate:
concentraţia maximă pentru Ʃ DDT a atins limita 0,0084 mg/kg (Sibirica), pentru suma BPC6 a
înregistrat valoarea de 0,0868 mg/kg (Gîrla Manulescu-pod), iar maxima pentru BPC 118 a atins
valoarea de 0,0240 mg/kg (Gîrla Manulescu-pod).
Alte cantităţi remaniente de pesticide organoclorurate investigate, inclusiv şi suma-HCH
(alfa-beta-gama),

hexaclorbenzen,

metoxichlor,

aldrin,

dieldrin,

endrin,

heptachlor,

heptachlorepoxid B, heptachlorepoxid A, endosulphan A, endosulphan B, pentachlorbenzen,
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mirex n-au fost depistaţi sau au înregistrat valori mai mici ca limita de detecţie a echipamentului
(anexa 2).
6.2.4. Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice
Analiza datelor arată că valorile Σ HPA16 au variat de la 0,0168 mg/kg între gîrlele
Manulescu şi Rotarului în anul 2014 pînă la 6,8931 mg/kg (Gîrla Nevodului) în anul 2015.
O concentraţie mai sporită a fost înregistrată în sedimentele din Gîrla Rotarului cu concentraţia
de 3,2237 mg/kg. Valorile benzo(a)pirenei au variat în anul 2015 de la 0,0047 mg/kg (Gîrla
Popovca) pînă 0,4335 mg/kg (Gîrla Nevodului). Conţinutul benzo(a)pirenei include aproximativ
10% din conţinutul total al hidrocarburilor

poliaromatice. Conţinutul hidrocarburilor

poliaromatice şi a benzo(a)pirenei în lacul Beleu sunt mai sporite în comparaţie cu valorile din
lacul de acumulare Costeşti - Stînca şi r. Prut, ceea ce demonstrează că în sedimentele lacului
Beleu are loc procesul de acumulare şi depozitare a substanţelor nocive. Conţinutul
hidrocarburilor poliaromatice totale - (HPA16) şi a benzo(a)pirenei în sedimentele lacului Beleu
sunt prezentate în fig. 6.18.
6.2.5. Conţinutul azotului şi fosforului total
Concentraţiile azotului total au variat de la 392 mg/kg în anul 2014 (Gîrla Manulescu-pod)
pînă la 3428 mg/kg în anul 2015 (în preajma sondei nr.36 a companiei petroliere Redeco), iar a
fosforului total de la 357 mg/kg în anul 2015 (Gîrla Manolescu-pod) pînă la 828 mg/kg în anul
2014 (Sibirca), fig. 6.19, 6.20.
6.3.Caracteristica sedimentelor din rîuleţul Kirghij-Kitai
Kirghij-Kitai este un rîuleţ ce curge spre
regiunea Odesa a Ucrainei. El face parte din bazinul
Dunării şi traversează partea de sud a Moldovei şi
de sud-vest a regiunii Odesa din Ucraina.
Kirghij-Kitai are o lungime de 64 km, cu o
suprafaţă a bazinului de 725 km2. El provine de pe
versantul sudic al dealului Podolsk din apropierea
satului Tvardiţa din r-nul Taraclia a Republicii
Moldova, în continuare trece pe teritoriul raionului
Tarutino, r-nul Artiz şi regiunea Odesa. Rîuleţul se
revarsă în lacul Kitai, din apropierea s. Troianii Vechi. În sezonul de vară debitul rîului este
redus în mod semnificativ, apele se folosesc în special pentru irigarea terenurilor.
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Pe parcursul lunii mai a anului 2015, în cadrul colaborării transfrontaliere între Republica
Moldova şi Ucraina au fost colectate şi supuse analizei 2 probe de sedimente colectate din
rîuleţul Kirghij-Kitai pentru a determina conţinutul compuşilor nocivi. Au fost efectuate analize
de determinare a materiei organice, fosforului şi azotului total, formelor totale ale metalelor grele
(cupru, zinc, nichel, plumb şi mangan), produselor petroliere, pesticidelor organoclorurate,
bifenililor policloruraţi şi hidrocarburilor poliaromatice.
Analiza datelor denotă că concentraţiile materiei organice, ale fosforului total şi azotului
după Kjeldahl au fost sporite, ceea ce indică că rîuleţul este supus unei poluări semnificative cu
poluanţi de natură organică, valorile sunt prezentate în Tab.6.5.
Tabelul 6.5
Concentraţiile materiei organice, fosforului total şi azotului după Kjeldahl
în sedimentele rîuleţului Kirghij-Kitai
Coordonatele
46°08/11,3//
28°58/10,9//
46°07/27,4//
28°58/43,5//

Locul colectării probei

Materia
organică,%

(P), mg/kg

(N), mg/kg

5,89

1264

9565

4,37

1136

3135

Kirghij-Kitai or. Tvardiţa,
în aval
Kirghij-Kitai or. Tvardiţa,
în aval 300 m pînă la frontieră

Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice totale (HPA16) în probele de sedimente din
rîuleţul Kirghij-Kitai au variat de la 0,8694 mg/kg în secţiunea or. Tvardiţa, în aval (300 m pînă
la frontieră) pînă la 0,5995 mg/kg în or. Tvardiţa, în aval. Concentraţiile pentru benzo(a)piren au
variat de la 0,0526 mg/kg pînă la 0,0647 mg/kg, (Fig.6.11).

mg/kg

Fig.6.11. Conţinutul de HPA16 şi be nzo(a)pire n în se dime nte le
r. Kirghij- Kitai, a.2015

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1
r.Kirghij- Kitai

PAH16 or .Tvardiţa în aval
benzo(a)piren or .Tvardiţa în aval
PAH16 or. Tvardiţa în aval 300 m pînă la frontieră
benzo(a)piren or. Tvardiţa în aval 300 m pînă la frontieră
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Concentraţiile metalelor grele au fost mai sporite pentru cupru şi zinc total, ce indică că în
sedimentele rîuleţului are loc o acumulare a metalelor sus-numite. Valorile

nichelului şi

plumbului sunt aproximativ la acelaşi nivel ca în solurile din cîmpurile agricole adiacente,
rezultatele obţinute sunt prezentate în Tab.6.6.

Tabelul 6.6
Concetraţiile metalelor grele în sedimentele rîuleţului Kirghij-Kitai, a. 2015

Data
Coordonatele
colectării
geografice
probei

Locul colectării
probei

46°08/11,3//
28°58/10,9//

r. Kirghij-Kitai

46°07/27,4//
28°58/43,5//

r. Kirghij-Kitai or.

or. Tvardiţa, în aval

Cu total,
mg/ kg

Ni total,
mg/ kg

Zn total,
mg/ kg

Pb total,
mg/ kg

68,79

20,93

136,55

15,04

40,62

20,81

65,17

10,39

29.04.15
Tvardiţa, în aval 300 m
pînă la frontieră
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CONCLUZII
În anul 2015, conform Planului de Lucru şi Programului de Activitate, Centrul
Monitoring al Calităţii Solului a monitorizat dinamica stării solului pentru intervalul de 4 – 5 ani:
1. S-a continuat activitatea axată pe monitorizarea calităţii solului de pe cîmpurile agricole,
cît şi pe solurile care au fost monitorizate în anii 2007 şi 2011;
2. Pentru a evidenţia impactul traficului aerian asupra solului, pentru prima dată în planul de
activitate a fost inclusă investigarea agrochimică a solurilor din apropierea Aeroportului
Internaţional Chişinău;
3. În cadrul supravegherii specifice, au fost monitorizate solurile de pe terenurile de joacă
ale grădiniţelor, liceelor, şcolilor sportive specializate, parcurilor de distracţii din
mun. Chişinău şi solurile de pe terenurile de joacă ale taberelor de odihnă din Republica
Moldova.
4.

În baza determinării proprietăţilor agrochimice ale solului colectat de pe cîmpurile
agricole şi evaluării datelor obţinute pe parcursul anilor 2007-2015 constatăm că:

- conţinutul de humus în solurile supuse investigaţiilor agrochimice pe o suprafaţa totală de 4462
ha, în (47%) din suprafaţă este foarte scăzut şi scăzut, în (45%) – moderat şi în 8% - optim, iar
dinamica conţinutului de humus în sol pe parcursul anilor 2007, 2011 şi 2015, denotă lipsa unor
schimbări esenţiale;
- valoarea pH-ului înregistrează o gamă cuprinsă între 6,5 (slab acid) – 8,8 (moderat alcalin),
reacţia cernoziomurilor în toate zonele republicii se clasifică ca slab - moderat alcaline şi ocupă
87% din suprafaţa investigată;
- solurile republicii se caracteriază prinr-un conţinut înalt al potasiului variabil (53% ridicat foarte ridicat;
- conţinutul calciului şi magneziului în solurile investigate este atribuit calificativului scăzut optim, valorile calciului au variat de la 12,63 mmol/100g pînă la 24,5 mmol/100g, iar cele ale
magneziului de la 0,50 mmol/100g pînă la 8,25 mmol/100g;
- după gradul de clasificare a conţinutului microelementelor, solurile supuse investigaţiilor s-au
distribuit astfel:
pentru cupru – foarte scăzut şi scăzut - 53%, moderat - 20%, optim - 27%; pentru zinc –- foarte
scăzut şi scăzut - 12%, moderat - 34%, optim - 54%; pentru mangan – 100% optim;
5. Din punct de vedere a poluării solurilor pe cîmpurile agricole s-a conturat următoarea
constatare:
- concentraţiile produselor petroliere depistate în solurile din cîmpurile agricole sunt
nesemnificative şi s-au redus în a. 2015 în comparaţie cu a. 2011;
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- concentraţiile benzo(a)pirenei în solurile de pe cîmpurile agricole nu depăşesc CMA, maxima
constituind 0,7 CMA;
- în anul de referinţă, în comparaţie cu anii precedenţi, nu s-au depistat depăşiri ale CMA pentru
suma DDT, conţinutul maxim a constituit 0,0689 mg/kg (0,69 CMA);
- valorile BPC6 în solurile agricole sunt neînsemnate, conţinutul maxim constituind 0,0135
mg/kg (0,23 CMA), iar conţinutul maxim al BPC 118 a constituit 0,0056 mg/kg (0,09 CMA);
- a fost depistată 1 depăşire a CMA pentru nitraţi - 198,33 mg/kg (1,5 CMA) în com. Avdarma,
UTAG, pe terenurile ocupate cu grîu pe o suprafaţă de 65 ha;
6. Caracterizarea solului din preajma Aeroportului

Internaţional Chişinău, ne

demonstrază că conţinutul produselor petroliere în solul din preajma Aeroportului Internaţional
Chişinău a fost neînsemnat, conţinutul maxim a constituit 16,50 mg/kg;
- a fost depistată valoarea maximă de plumb total de 46,19 mg/kg, care depăşeşte CMA de 1,44
ori în solul colectat la distanţa de 1000 m, pe direcţia vest. Conţinutul plumbului în restul
probelor n-a depăşit CMA şi a variat de la 7,32 pînă la 13,05 mg/kg;
- în probele colectate din jurul aeroportului, au fost înregistrate 3 depăşiri ale CMA pentru
benzo(a)piren cu concentraţia maximă 2,9 CMA (0,0518 mg/kg).
7. În cadrul supravegherilor specifice au fost depistate 3 depăşiri ale CMA penrtu zinc
(Liceul S. Haret, Şcoala Sportivă Specializată Republicană de Fotbal şi Aventura Parc din
sectorul Buiucani) şi 1 depăşire a CMA pentru nichel (Liceul S. Haret);
- cele mai mari concentraţii ale metalelor grele au fost depistate pe terenul de joacă a liceului
S. Haret;
- conţinutul metalelor grele în solurile colectate pe terenurile de joacă ale taberelor de odihnă din
Republica Moldova, grădiniţelor, majoritatea liceelor şi şcolilor sportive specializate este
neînsemnat;
8. Caracteristica sedimentelor privind conţinutul produselor petroliere, poluanţilor
organici persistenţi, metalelor grele, azotului şi fosforului total în sedimentele monitorizate din
lacul de acumulare Costeţi -Stînca şi r. Prut în anul 2015, nu s-a schimbat semnificativ în
comparaţie cu anii precedenţi;
- conţinutul hidrocarburilor poliaromatice şi a benzo(a)pirenei în lacul Beleu a fost mai sporit
în comparaţie cu valorile din lacul de acumulare Costeşti-Stînca şi r. Prut, ce indică faptul că în
sedimentele lacului Beleu are loc procesul de acumulare şi depozitare a substanţelor nocive;
- în sedimentele din rîuleţul Khirghij-Khitai concentraţiile humusului, fosforului total, azotului
total după Kjeldahl, hidrocarburilor poliaromatice, cuprului şi zincului total au fost sporite.
Aceasta indică că rîuleţul este supus unei poluări semnificative cu poluanţi de natură organică.
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Tabela 3.4.
Reţeaua naţională de supraveghere a solului pe terenurile agricole în a. 2007, 2011,2015
Coordonatele
punctelor

Locul
colectării
probei

Suprafaţa
câmpului
în hect.

Cultura,
a. 2015

Denumirea solului

48°20/56,6//
27°50/44//

Donduşeni,
com. Arioneşti

64

livada

48°20/55,6//
27°50/41,4//

Donduşeni,
com. Arioneşti

55

livada

48°20/32,7//
27°50/52,6//

Donduşeni,
com. Arioneşti

55

livada

48°20/29,2//
27°49/31,2//

Donduşeni,
com. Arioneşti

81

soia

48°20/25,5//
27°49/23,6//

Donduşeni,
com. Arioneşti

40

floareasoarelui

48°20/24//
27°49/24,7//

Donduşeni,
com. Arioneşti

31

livada
tînără

48°20/22//
27°49/17,6//

Donduşeni,
com. Arioneşti

33

orz

sol cenuşiu molic erodat
slab argilo-lutos

48°20/10//
27°48/54//

Donduşeni,
com. Arioneşti

23

porumb

sol lăcovist mlăştinos
nămolos argilo-lutos

48°20/09,90//
27°48/56,5//

Donduşeni,
com. Arioneşti

132

livada
tînără

cernoziom podzolit
erodat slab argilo-lutos

48°20/04,8//
27°48/46,2//

Donduşeni,
com. Arioneşti

132

livada
tînără

48°20/06,8//
27°48/44,4//

Donduşeni,
com. Arioneşti

56

livada

48°19/53,3//
27°48/21,1//

Donduşeni,
com. Arioneşti

132

livada

48°21/58,2//
27°49/33,2//

Donduşeni,
com. Arioneşti

22

livada

48°21/59,7//
27°49/31,7//

Donduşeni,
com. Arioneşti

16

livada

47°45/57,2//
27°22/50,2//

Glodeni,
com. Cobani

59

grîu

47°45/58,1//
27°22/36,2//

Glodeni,
com. Cobani

78

floareasoarelui

47°45/54,3//
27°22/15,1//

Glodeni,
com. Cobani

81

porumb

cernoziom cambic
puternic luto-argilost
cernoziom cambic
puternic profund lutoargilos
sol cenuşiu de pădure
luto-argilos
cernoziom cambic
puternic profund lutoargilos
cernozion podzolit
moderat erodat lutoargilos
cernoziom obişnuit
erodat slab şi mediu,
lutos
cernoziom tipic erodat
slab, slab humifer lutoargilos
cernoziom tipic puternic
profund, slab humifer
luto-argilos
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cernoziom levigat slab
erodat luto-argilos
cernoziom levigat erodat
moderat luto-argilos
cernoziom levigat slab
erodat saubmoderat
humifier luto-argilos
cernoziom podzolit
erodat slab argilo-lutos
cernoziom podzolit
puternic profund argilolutos
sol mocit molos argilolutos

cernoziom carbonatic
puternic profund slab
humifer lutos
cernoziom carbonatic
erodat slab, slab humifer
lutos
cernoziom cambic
puternic profund, slab
humifer lutos
cernoziom tipic puternic
profund, slab humifer
luto-argilos
cernoziom tipic puternic
profund, slab humifer
luto-argilos
cernoziom tipic erodat
slab, slab humifer lutoargilos
cernoziom obişnuit
puternic profund slab
humifer luto-argilos
cernoziom carbonatic
puternic profund slab
humifer lutos
sol aluvial hidric molic,
submoderat humifer lutoargilos
cernoziom carbonatic
erodat slab şi moderat
luto-argilos
cernoziom cambic erodat
slab, argilo-lutos

47°46/09,5//
27°21/46,0//

Glodeni,
com. Cobani

58

livada

47°46/21,3//
27°21/41,7//

Glodeni,
com. Cobani

38

livada

47°46/15,0//
27°20/28,2//

Glodeni,
com. Cobani

23

floareasoarelui

47°46/44,3//
27°20/03,6//

Glodeni,
com. Cobani

52

floareasoarelui

47°46/49,9//
27°20/02,8//

Glodeni,
com. Cobani

42

floareasoarelui

47°47/02,0//
27°20/04,6//

Glodeni,
com. Cobani

42

floareasoarelui

47°47/15,2//
27°20/02,3//

Glodeni,
com. Cobani

22

grîu

47°45/40,5//
27°18/13,8//

Glodeni,
com. Cobani

62

porumb

47°08/55//
28°22/23//

Străşeni,
com. Lozova

8

porumb

47°08/57//
28°22/20//

Străşeni,
com. Lozova

8

livadă

47°09/34//
28°22/11//

Străşeni,
com. Lozova

20

viţă de vie

47°09/35//
28°21/14//

Străşeni,
com. Lozova

14

livadă

cernozionm levigat

47°09/51,0//
28°20/53//

Străşeni,
com. Lozova

16

livada
tînără

cernozionm levigat

47°09/48//
28°20/50//

Străşeni,
com. Lozova

16

livadă

cernozionm levigat

47°09/51//
28°21/19//

Străşeni,
com. Lozova

14

viţă de vie

47°09/56//
28°21/29//

Străşeni,
com. Lozova

10

viţă de vie

cernozionm de lunca,
argilo-lutos
cernoziom cambic erodat
slab şi moderat, lutoargilos

47°09/54//
28°21/54//

Străşeni,
com. Lozova

5

viţă de vie

cernozionm levigat

47°09/50//
28°21/56//

Străşeni,
com. Lozova

12

viţă de vie

cernoziom cambic
puternic profund, lutoargilos

71

46°35/20,6//
28°21/57,7//

Leova,
com. Tomai

65

grîu

cernoziom cambic lutos

46°35/22,0//
28°21/55,7//

Leova,
com. Tomai

62

porumb

cernoziom cambic lutos

46°34/47,9//
28°21/24,7//

Leova,
com. Tomai

35

porumb

cernoziom cambic lutos

46°34/00,3//
28°21/35,5//

Leova,
com. Tomai

28

grîu

cernoziom obişnuit lutos

46°33/59,1//
28°21/30,9//

Leova,
com. Tomai

46

orz

cernoziom obişnuit lutoargilos

46°33/37,2//
28°23/09,0//

Leova,
com.Tomai

80

floareasoarelui

cernoziom obişnuit lutoargilos

46°33/31,1//
28°22/47,2//

Leova,
com. Tomai

100

floareasoarelui

cernoziom obişnuit lutos

46°33/45//
28°22/21,7//

Leova,
com. Tomai

20

grîu

cernoziom carbonatic
erodat slab lutos

46°33/14,2//
28°21/56//

Leova,
com. Tomai

79

porumb

cernoziom carbonatic
erodat slab luto-argiloss

46°33/12,9//
28°21/52,3//

Leova,
com.Tomai

30

floareasoarelui

cernoziom carbonatic
lutos

46°33/08,9//
28°21/08,0//

Leova,
com.Tomai

88

grîu

cernoziom obişnuit lutos

46°33/10,6//
28°21/08,7//

Leova,
com.Tomai

50

grîu

cernoziom obişnuit lutoargilos

46°33/06,0//
28°20/36,1//

Leova,
com.Tomai

44

viţă de vie

cernoziom obişnuit lutoargilos

46°33/02,1//
28°`19/49,4//

Leova,
com.Tomai

29

floareasoarelui

46°29/41,1//
29°52/02,2//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

76

viţă de vie

46°29/51,6//
29°51/47//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

98

grîu

46°30/27,9//
29°51/16,9//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

108

grîu

46°31/41,5//
29°50/22,6//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

60

viţă de vie

46°31/10,5//
29°50/36,6//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

32

floareasoarelui

46°31/26,1//
29°50/42,1//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

14

floareasoarelui

72

cernoziom carbonatic
luto-argilos
cernoziom obişnuit
puternic profund lutoargilos
cernoziom obişnuit
puternic profund lutoargilos
cernoziom carbonatic
puternic profund lutoargilos
cernoziom carbonatic
puternic profund lutoargilos
cernoziom carbonatic
puternic profund lutoargilos
cernoziom carbonatic
moderat profund lutoargilos

46°31/32,8//
29°50/47,7//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

19

floareasoarelui

46°31/59,4//
29°50/35,4//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

26

livadă

46°32/12,5//
29°49/30,3//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

40

livadă

46°31/19,0//
29°51/33,0//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

105

viţă de vie

46°32/09,7//
29°49/40,4//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

62

livadă

46°32/20,1//
29°49/09,7//

Ştefan-Vodă,
com. Purcari

48

viţă de vie

46°14/35,3//
28°53/08,8//

UTAG,
com. Avdarma

75

grîu

46°14/33,7//
28°53/13,8//

UTAG,
com. Avdarma

75

grîu

46°14/36,1//
28°53/09,5//

UTAG,
com. Avdarma

86

grîu

cernoziom carbonatic
erodat slab luto-argilos

46°14/29,7//
28°53/31,0//

UTAG,
com. Avdarma

93

grîu

cernoziom carbonatic
erodat slab luto-argilos

46°14/27,9//
28°53/30,0//

UTAG,
com. Avdarma

150

grîu

46°14/45,6//
28°53/49,3//

UTAG,
com. Avdarma

82

grîu

46°15/35,2//
28°53/40,8//

UTAG,
com. Avdarma

80

grîu

46°15/46,3//
28°54/23,7//

UTAG,
com. Avdarma

90

floareasoarelui

46°15/52,0//
28°54/45,4//

UTAG,
com. Avdarma

90

floareasoarelui

cernoziom carbonatic
erodat slab luto-argilos
cernoziom carbonatic
puternic profund argilolutos
cernoziom obişnuit
puternic profund lutoargilos
cernoziom obişnuit
puternic profund argilolutos
cernoziom carbonatic
erodat slab argilo-lutos

46°15/52,3//
28°54/46,1//

UTAG,
com. Avdarma

32

floareasoarelui

46°16/30,6//
28°32/49,0//

UTAG,
com. Avdarma

78

floareasoarelui

46°16/30,8//
28°52/36,0//

UTAG,
com. Avdarma

60

floareasoarelui

46°16/16,8//
28°51/30,5//

UTAG,
com. Avdarma

60

floareasoarelui
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erodat slab argilos mediu
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Fig. 3.22. Dinamica pH-lui extractului apos în solurile din zonele de Nord şi Centru
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Fig. 3.23. Dinamica pH-lui extractului apos în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.24. Dinamica conţinutului humusului în solurile din zona de Nord şi Centru
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Fig. 3.25. Dinamica conţinutului humusului în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.26. Dinamica conţinutului azotului după Kjeldahl în zonele de Nord şi Centru
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Fig. 3.27. Dinamica conţinutului azotului după Kjeldahl în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.28. Dinamica conţinutului fosforului total în zonele de Nord şi Centru
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Fig. 3.29. Dinamica conţinutului fosforului total în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.30. Dinamica conţinutului potasiului mobil în zonele de Nord şi Centru
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Fig. 3.31. Dinamica conţinutului potasiului mobil în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.32. Dinamica conţinutului calciului schimbabil în solurile din zona de Nord şi Centru
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Fig. 3.33. Dinamica conţinutului calciului schimbabil în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.34. Dinamica conţinutului magneziului schimbabil în zonele de Nord şi Centru
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Fig. 3.35. Dinamica conţinutului magneziului schimbabil în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.36. Dinamica conţinutului cuprului total în solurile din zona de Nord şi Centru
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Fig. 3.37. Dinamica conţinutului cuprului total în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.38. Dinamica conţinutului nichelului total în solurile din zona de Nord şi Centru
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Fig. 3.39. Dinamica conţinutului nichelului total în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.40. Dinamica conţinutului zincului total în solurile din zona de Nord şi Centru
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Fig. 3.41. Dinamica conţinutului zincului total în cernoziomurile sudice
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Fig. 3.42. Dinamica conţinutului plumbului total în solurile din zona de Nord şi Centru
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Fig. 3.43. Dinamica conţinutului plumbului total în cernoziomurile sudice
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
grîu 65ha

porumb
62ha

porumb
35ha

grîu 28ha

orz 46ha

fl.soarelui fl.soarelui grîu 20ha
80ha
100ha

porumb
79ha

fl.soarelui
30ha

grîu 88ha

grîu 50ha viţă de vie fl.soarelui
44ha
29ha

r-nul Leova com. Tomai

Plumb total, mg/kg

2011

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
viţă de vie
76ha

grîu 98ha

grîu 108ha

viţă de vie
60ha

fl.soarelui
32ha

fl.soarelui
14ha

fl.soarelui
19ha

livadă 26ha

r-nul Ştefan Vodă com. Purcari

Plumb total, mg/kg

2015

livadă 40ha

viţă de vie
105ha

livadă 62ha

2011

viţă de vie
48ha
2015

9,00
6,00
3,00
0,00
grîu 75ha grîu 75ha grîu 86ha grîu 93ha grîu 150ha grîu 82ha grîu 80ha fl.soarelui fl.soarelui fl.soarelui fl.soarelui fl.soarelui fl.soarelui fl.soarelui grîu 65ha
90ha
90ha
32ha
78ha
60ha
60ha
350ha
UTAG com.Avdarma

96

2007

2015

Mangan total, mg/kg

Fig. 3.44. Dinamica conţinutului manganului total în solurile din zona de Nord şi Centru
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Fig. 3.45. Dinamica conţinutului manganului total în cernoziomurile sudice
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Anexa 1
Concentraţiile maxime admisibile (CMA) în sol
Nr. d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poluantul
Suma HCH
Suma DDT
Suma BPC
HCB
Cu mobil
Zn mobil
Ni mobil
Pb mobil
Mn mobil
Pb total
Mn total
Nitraţi
Superfosfat dupa P2O5
Benzo(a)pyrene

CMA, mg/kg
0.1*
0.1*
0.06*
0.03**
3.0*
23.0*
4.0*
6.0*
140.0*
32.0*
1500.0*
130*
200***
0,02*

*. Concentraţiile maxime admisibile în sol”, Monitorul oficial al Republicii Moldova
Nr.112-114 din 5 septembrie anului 2000
* * Concentraţiile maxime orientative în sol”, Monitorul oficial al Republicii Moldova
Nr.112-114 din 5 septembrie anului 2000
*** - „Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления,
санитарная охрана почвы”. Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве. Гигиенические нормативы. ГН 2.1.7.2041-06.
Concentraţiile maxime admisibile ale metalelor în sol
Nr.
Tipul solului
Poluantul
d/o
1. Nisipoase şi argilonisipoase
Zn total
2. Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5)
3. Aproape
neutre,
neutre,
neutre
–
argilonisipoase şi argiloase (рНKCl > 5,5)
4. Nisipoase şi argilonisipoase
Cu total
5. Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5)
6. Aproape
neutre,
neutre,
neutre
–
argilonisipoase şi argiloase (рНKCl > 5,5)
7. Nisipoase şi argilonisipoase
Ni total
8. Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5)
9. Aproape
neutre,
neutre,
neutre
–
argilonisipoase şi argiloase (рНKCl > 5,5)

mg/kg
55.0
110.0
220.0
33.0
66.0
132.0
20.0
40.0
80.0

„Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы. Санитарная
охрана почвы”,Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и
мышьяка в почвах с различнымифизико-химическими свойствами (валовое содержание,
мг/кг. (Дополнение №1 к перечню ПДК и ОДК № 6229-91), официальное издание.)
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Anexa 2
Limitele de detecţie ale pesticidelor organoclorurate şi bifenililor policloruraţi
în sol şi aluviuni acvatice
Nr. d/o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Limita de detecţie,
mg/kg
0,0002
0,0006
0,0003
0,0019
0,0007
0,0027
0,0009
0,0009
0,0014
0,0003
0,0023
0,0004
0,0018
0,0003
0,0032
0,0025
0,0004
0,0009
0,0025
0,0024
0,0005
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0004
0,0005

Parametrul
Pentachlorbenzen
alpha-HCH
Hexachlorobenzene
beta-HCH
gamma-HCH
Heptachlor
Aldrin
Heptachlorepoxid B
Heptachlorepoxid A
2,4-DDE
Endosulfan A
4,4-DDE
Dieldrin
2,4-DDD
Endrin
Endosulfan B
4,4-DDD
2,4-DDT
4,4-DDT
Methoxichlor
Mirex
BPC 28
BPC 52
BPC 101
BPC 118
BPC 153
BPC 138
BPC 180
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Limitele de detecţie ale hidrocarburilor poliaromatice în sol şi aluviuni acvatice
Nr. d/o.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Limita de detecţie, mg/kg
0,0002
0,0004
0,0005
0,0008
0,0007
0,0009
0,0006
0,0006
0,0009
0,0010
0,0012
0,0012
0,0023
0,0022
0,0025
0,0018

Parametrul
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benz(a)anthracene
Chryzene
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Dibenz(a,h)anthracene
Benzo(g,h,i)perylene
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Anexa 3
Clasificarea solurilor după conţinutul de humus şi elementele nutritive
Gradul de
clasificare

Humus,
%

foarte scăzut
scăzut
moderat
optim
ridicat
foarte ridicat

sub 2
2-3
3-4
4-5
5-6
peste 6

Capacitatea
de
nitrifivare,
N(NO3-),
mg/kg
sub 5
5-10
10-15
15-20
peste 20

Fosfor mobil
după Metoda
Macighin,
mg P2O5/kg

Potasiu după
Metoda Macighin,
mg K2O/kg

sub 10
11-15
15-30
31-45
45-60
peste 60

sub 50
50-100
100-200
200-300
300-400
peste 400

Gradul de clasificare

foarte scăzut
scăzut
moderat
optim

mg/kg
zinc
sub 3
0,3-0,9
0,9-1,5
peste 1,5

mangan
sub 15
15-25
25-40
peste 40

cupru
sub 0,1
0,1-0,3
0,3-0,7
peste 0,7

conform “Metodologiei valorificării superioare a solului
în noile condiţii de gospodărire a terenurilor agricole”, editura Ruxanda, Chişinău, 1999
Clasificarea solurilor după gradul de aciditate
Valoarea pH (H2O)
Aciditatea solului
3,6-4,3
foarte puternic acid
4,4-5,0
puternic acid
5,1-5,8
moderat acid
5,9-6,8
slab acid
6,9-7,2
neutru
7,3-8,4
slab alcalin
8,5-9,0
moderat alcalin
9,1-9,4
puternic alcalin
conform “Monitoringul stării de calitate a solurilor din Romînia” –
Institutul de cercetări pentru pedologie şi agrochimie. - Bucureşti. – 2000
Clasificarea solurilor privind conţinutul bazelor schimbabile, mmol/100 g sol
Indicatori
Conţinutul
Scăzut
Optim
Ridicat
++
Ca
<15
25-35
>45
Mg++
<1
2-6
>10
++
++
Ca + Mg
<16
27-41
>55
Аринушкина Е.В.” Руководство по химическому анализу почв. М”.: изд-во МГУ, 1970.
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Anexa 4
la ordinul Ministerului Mediului
nr._______din_______________

SCHEMA DIFUZĂRII BULETINULUI – ALERTĂ PRIVIND
CAZURILE EXCEPŢIONALE DE POLUARE AL MEDIULUI AMBIANT
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
(la momentul depistării)

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT
DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII
MEDIULUI

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
tel. 022204507

fax. 022226858

E-mail:secretariat@mediu.gov.md

Inspectoratul Ecologic
Serviciul Protecţiei Civile şi
de Stat
Situaţii Excepţionale al
tel. 022226941
Republicii Moldova
fax. 022242100
tel. 022738554/ fax. 022738501
E-mail: ies@mediu.gov.md
E-mail: cancelaria@dse.md
E-mail: secretariat@mediu.gov.md
Agenţia ecologică

Bălţi
tel/fax. 231 33390
E-mail:
aebalti@ies.gov.md

Institutul de Ecologie
şi Geografie al AŞM
tel.022281473
fax.022211134
E-mail: ieg@asm.md

Societatea civilă

Agenţia ecologică
Chişinău
tel/fax. 022281577
E-mail:
aechisinau@ies.gov.md

Centrul Naţional de
Sănătate Publică
fax. 022729725
tel. 022729647
E-mail:
anticamera@cnsp.m
d

Agenţia ecologică
Cahul
tel/fax. 299 20554
E-mail:
aecahul@ies.gov.md

Serviciul Piscicol
fax. 022472412
tel. 022473237
E-mail:
sp@sp.gov.md

ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ LOCALĂ
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Agenţia ecologică
U.T.A.Găgăuzia(Comrat)
tel/ fax. 29824046
E-mail:
aecomrat@mediu.gov.md

Primăria
mun. Chişinău
tel. 022227236
fax.022238084
E-mail:
primaria@pmc.md;
drp@pmc.md

Mass-media

Anexa 5
la ordinul Ministerului Mediului
nr._______din_______________
SCHEMA DIFUZĂRII BULETINULUI LUNAR PRIVIND CALITATEA
MEDIULUI PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT
DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Consilierul Preşedintelui
Republicii Moldova
tel. 022250250
fax. 022250365
E-mail: n.tibuleac@prm.md

Preşedintele Parlamentului
Republicii Moldova
tel/fax. 022268560
E-mail:
veronica.sirbu@parlament.md

Ministerul Mediului

Inspectoratul
Ecologic de Stat
tel. 022226941
fax. 022242100
E-mail:
ies@mediu.gov.md

tel. 022204507
fax. 022226858
E-mail:
secretariat@mediu.gov.md

Agenţia ecologică
Bălţi
tel/fax. 023133390

Agenţia ecologică
Chişinău
Tel/fax. 022281004

E-mail:
aebalti@ies.gov.md

aechisinau@ies.gov.md

Institutul de Ecologie şi
Geografie al AŞM
tel. 022281473
fax. 022211134
E-mail: ieg@asm.md

Centrul Informaţional de
Mediu al Ministerului
Mediului

E-mail:

Prim – ministrul Republicii
Moldova
tel. 022250101
fax. 022242696
E-mail: iulia.ciobanu@gov.md

Biroul Naţional de Statistică
tel. 022403000
fax. 022226146
E-mail:
moldstat@statistica.md

Agenţia ecologică Cahul
tel/fax. 029920554
E-mail:
aecahul@ies.gov.md

Centrul Naţional de Sănătate
Publică
fax. 022729725
tel. 022729647
E-mail: cnsp@cnsp.md

REC
Moldova

Mass-media
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Agenţia ecologică
U.T.A.Găgăuzia
(Comrat)tel/ fax. 29824046
E-mail:
aecomrat@mediu.gov.md

Primăria mun. Chişinău
Secția Ecologie
tel. 022238084 fax. 022223145
E-mail:
primaria@pmc.md; drp@pmc.md

Societatea civilă

Anexa 6
la ordinul Ministerului Mediului
nr._______din_______________

SCHEMA DIFUZĂRII BULETINULUI LUNAR PRIVIND GRADUL
ÎNALT ŞI/SAU EXTREM DE ÎNALT AL POLUĂRII MEDIULUI
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT
DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Ministerul Mediului
tel. 022204507 fax. 022226858
E-mail: secretariat@mediu.gov.md

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale al Ministerului Afacerilor
Interne
tel. 022738554/ fax. 022738501
E-mail: cancelaria@dse.md

Agenţia ecologică Bălţi
tel/fax. 0231 33390
E-mail:
aebalti@ies.gov.md

Inspectoratul

Ecologic de Stat
tel. 022226941
fax. 022242100
E-mail: ies@mediu.gov.md

Agenţia ecologică
Chişinău
tel/fax. 022811577
E-mail:

Agenţia ecologică Cahul
tel/fax. 0299 20554
E-mail:
aecahul@ies.gov.md

aechisinau@ies.gov.md

Agenţia ecologică
U.T.A.Găgăuzia
(Comrat)
tel/fax. 029824046
E-mail:
aecomrat@mediu.gov.md

Institutul de Ecologie şi
Geografie al AŞM
tel. 022281473
fax. 022211134
E-mail: ieg@asm.md

Centrul Naţional de Sănătate
Publică
tel. 022729647; fax. 022729725
E-mail: anticamera@cnsp.md

Societatea civilă

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
LOCALĂ
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Primăria mun. Chişinău
Secția Ecologie
tel. 22238084; fax.022223145
E-mail: primaria@pmc.md;
drp@pmc.md

Mass-media
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