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RISCURI HIDRICE INDUSE DE ACTIVIT ILE
ANTROPICE. STUDIU DE CAZ POLUAREA APEI 

RÂULUI TROTU

I. MINEA

ABSTRACT. – Hydrological risks induced by human activities  case study: 
the water pollution of Trotu  River. The antropic impact on the water resources 
from the Trotu  drainage basin is manifested on a quantitative dimension - through 
the readjustment of the river network and the extraction of important quantities of 
water used in different socio-economic activities; and on a qualitative one - 
through the modification of some physical, chemical and biological water 
properties (done through numerous spilling of polluting substances from domestic, 
industrial or agricultural sources). In the present study we have tried to analyze the 
main polluting sources of Trotu  River, the pollution degree and the quality state 
of the water for the 1983-2001 period, on the basis of the data derived from four 
water quality monitoring stations situated on the river: Ghime -F get, Târgu Ocna, 
Adjud and Vrânceni. At the same time, the analysis of the number of cases when 
the maximum admitted limit for 1st quality degree waters has been exceeded has 
relieved that the ecological accidents occurrence risk is maintained at high values. 
And this in the situation when after 1991, on account of an economical 
reorganization and an improvement of the degree of the treatment of the industrial 
and sewage waters, a reduction of the water pollution cases and a water quality 
improvement has been registered. 

1. Introducere

În condi iile în care în a doua jum tate a secolului al XX-lea, în România, 
activit ile industriale au luat o amploare deosebit , riscurile hidrologice induse de 
aceste activit i, manifestate în special prin poluarea surselor de ap  de suprafa i
din subteran, au crescut.  

Func ie de natura ei, poluarea apelor de suprafa  înregistreaz  trei forme 
distincte: fizic , chimic i biologic .

În func ie de modul de manifestare, poluarea apelor de suprafa  poate fi: 
punctiform  sau local , linear i difuz . Poluarea apelor de suprafa  poate avea un 
caracter permanent sau accidental. 

2. Impactul antropic asupra re elei hidrografice  

Impactul activit ii antropice asupra unei re ele hidrografice implic
modific ri de ordin cantitativ i calitativ. Modific rile de ordin cantitativ constau din 
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modific ri ale structurii re elei hidrografice i ale regimului de scurgere a apei, iar 
cele de ordin calitativ implic  modific ri complexe ale tranzitului de aluviuni i
modific ri ale propriet ilor fizico-chimice ale apei cu influen e asupra calit ii apei. 

Impactul cantitativ poate avea fie o semnifica ie indirect  (desp duriri 
efectuate în decursul timpului, p unat nera ional, extinderea suprafe elor arabile în 
dauna suprafe elor împ durite, efectuarea lucr rilor agricole cu mijloace i tehnici 
necorespunz toare etc.), fie o semnifica ie direct , prin artificializarea regimului 
scurgerii apei, construc ia de baraje antropice în vederea acumul rii apei în spatele 
acestora, îndiguirea cursurilor de ap , consolidarea i ap rarea malurilor, 
regulariz ri i rectific ri ale albiilor etc. 

Impactul antropic asupra re elei hidrografice din bazinul Trotu ului s-a 
manifestat prin construc ia barajului de la Belci (în 1962, îns  distrus în noaptea de 
28/29 iulie 1991 în urma unei puternice viituri) prin îndiguirea principalelor cursuri 
de ap  (Trotu , Oituz, Ca in, Tazl u), consolidarea malurilor pe o lungime de peste 
15 km, în lungul v ii Trotu ului, regularizarea i rectificarea albiilor, în special a 
afluen ilor mici (G ureana, Gutina , Bogdana, Bilca, Domo i a, Pârâul Mare etc.). 
Modific ri asupra re elei hidrografice au fost aduse i de realizarea balastierelor de la 
One ti, tefan cel Mare, Co ofene ti, Ureche ti i Adjud, terasamentele c ilor de 
comunica ie care se întind în special de-a lungul v ii Trotu ului, numeroasele 
teras ri, nivel ri, asan ri i adapt ri ale terenurilor la realizarea construc iilor 
industriale i civile (Iliana Br tulescu, Petre Olariu, 2001).

O evaluare obiectiv  a impactului antropic i a modific rilor cantitative 
asupra râului Trotu  a fost realizat  de Petre Olariu (1990, 1998) prin reconstituirea 
regimului natural al râului Trotu  la sta ia hidrometric  Vrânceni (Tabelul 1). 

Tabel nr. 1. Reconstiruirea regimului natural pe râul Trotu , la sta ia hidrometric
Vrânceni (dup P. Olariu 2001)

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII An 
Q (m3/s)
m surat 12,3 17,2 22,6 90,0 70,4 38,2 57,4 65,7 48,3 22,4 14,7 25,2 40,4 

Diferen e
+/- Q 5,4 4,8 6,0 4,8 12,2 14,6 10,8 9,1 8,1 5,5 5,4 4,1 8,1 

Q (m3/s)
natural 17,7 22,0 28,6 94,8 82,6 52,8 68,2 74,8 56,4 27,9 20,1 29,3 48,5 

3. Surse de poluare 

Poluarea domestic  este rezultatul devers rii de eurilor solide i lichide 
provenite din activitatea domestic  ori din activitatea unor unit i de servicii 
neracordate la un sistem special de tratare a de eurilor. În bazinul râului Trotu
sursele de poluare domestic  provin din:  
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- racordarea incomplet  a locuin elor la canalizarea urban i implicit la sta iile 
de epurare, cu efect în antrenarea nitra ilor i produselor amoniacale direct în 
re eaua hidrografic ;

- capacitatea insuficient  a re elei de canalizare cu consecin e în pierderea unor 
cantit i importante de ape uzate în timpul transportului spre sta ia de epurare, 
care se scurg direct în re eaua hidrografic  (în special în municipiul One ti);

- dep irea capacit ii de epurare a apelor menajere cu efect în producerea 
polu rii apei râului Trotu , care se resimte pân  în aval de Adjud. Sta iile de 
epurare de la One ti sau de la Jevreni (mai veche) au o capacitate de epurare a 
apelor menajere de cca. 100 l/s, care frecvent este dep it , astfel încât o parte 
din aceste ape uzate sunt preluate de sta ia de epurare a S.C. Carom S.A. (cu o 
capacitate de cca. 250 l/s). 

- depozitarea necontrolat  în albiile râurilor a de eurilor menajere; 
- scurgerea necontrolat  în re eaua hidrografic  a combustibilului din rezervoare 

îngropate;
- infiltrarea în sol i în pânza freatic  a apelor provenite din precipita ii, care prin 

ac iunea lor de sp lare i transport se încarc  adesea cu diferi i poluan i: metale 
grele (Pb, Ni, Zn, Cr, Cd), s ruri, hidrocarburi, azbest, îngr minte, pesticide, 
produse chimice utilizate în sp larea re elei rutiere, substan e aflate în 
atmosfer  (praf, oxizi de sulf, amoniac, azot, gudroane acizi etc.), care în timp 
se vor scurge în re eaua hidrografic .

Poluarea din sursele industriale are cauze foarte variate, cel mai frecvent fiind 
legat  de depozitele de de euri, de apele industriale uzate i de redepunerile din 
atmosfer .

Unit ile industriale cu rol major în poluarea aerului i a apei în bazinul 
râului Trotu  sunt: rafin riile din Borze ti (în prezent „RAFO” S.A.One ti) i
D rm ne ti, combinatul de cauciuc sintetic (în prezent „Carom” S.A.), combinatul 
chimic (în prezent „Chimcomplex” S.A.), întreprinderea de utilaj chimic (azi 
„Uton” S.A.). În afar  de aceste surse mari de poluare industrial , în lungul re elei 
hidrografice aferente râului Trotu  func ioneaz i alte unit i industriale de mici 
dimensiuni, mai pu in poluante, care îns  luate împreun  contribuie la 
intensificarea fenomenului de poluare produs de activit ile industriale (Tabelul 2). 

Apa freatic  din perimetrul societ ilor comerciale „Rafo” One ti sau 
„Carom” One ti, S.C. „Rafin ria” S.A. D rm ne ti este afectat  de infiltrarea 
produselor petroliere sub form  dizolvat  sau pelicular , fenoli i diferite substan e
organice sau anorganice. Acela i risc ridicat de poluare cu petrol i gazolin  îl 
prezint i pânzele freatice de pe raza de activitate a S.N.P. Petrom – filiala Moine ti
i S.C. „Conpet” S.A. – filiala Moine ti.  

Poluarea apelor de suprafa  din bazinul râului Trotu , provenit  din surse din 
agricultur , implic  substan e provenite din utilizarea îngr mintelor i a pesticidelor 
(poluare cu azoti i, azota i, fosfor, cianuri, aldehide, substan e organice etc.), din 
dejec iile de la complexele agrozootehnice sau de la gunoiul împr tiat pe câmp. 
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Tabel nr. 2. Principalele substan e susceptibile de a polua apele de suprafa  din  
bazinul râului Trotu  provenite din activit ile industriale 

Nr. 
crt. Industria Unitatea industrial Principalele substan e susceptibile de 

a polua re eaua hidrografic
Industria extractiv :
a) extragerea petrolului i a 
gazelor naturale 

Zona D rm ne ti 
S.N.P.Petrom – 
filiala Moine ti

petrol brut, gaze naturale, noroaie de 
foraj, materiale de cimentare 

b) extragerea s rii geme în 
solu ie si recristalizarea ei 

Zona Târgu Ocna-
Sl nicul Moldovei 

saramur  (NaCl în solu ie) i fluid 
izolant (produse petroliere), vapori 
salini i praf de sare 

c) extragerea i prepararea 
substan elor minerale utile 
metalifere, nemetalifere i
c rbuni

Zona Com ne ti minerale i roci sterile, ape uzate de 
la min i de la preparare, 
impurificate cu minerale i matale 
grele, acizi baze, reactivi de flota ie, 
de cianura ie, de amalgamare i de 
floculare (cianuri mercur 
poliacrilamid  etc.) 

1

d) exploat ri de substan e
utile la zi (balastiere) 

One ti, Co ofene ti,
Ureche ti i Adjud, 

suspensii, pulberi, praf 

Metalurgia feroas :2 a) construc ii de ma ini
S.C. „Uton” S.A. cianuri, petrol fenoli, ape alcaline, 

pulberi metalice, praf etc. 

3
Chimie anorganic (clor,
sod , acizi, pesticide 
anorganice)

S.C. 
„Chimcomplex”

S.A. 

acizi, baze, metale grele, substan e
chimice complexe, cianuri, 
detergen i, pesticide 

Chimie organic :
a) cauciuc 

fenoli, amoniac, dioxid de sulf, 
pulberi, produse petroliere 

b) polimeri fenoli, acizi 
c) detergen i acizi, detergen i
d) prelucrarea petrolului petrol, fenoli, mercaptani, acizi, 

sulfuri, s ruri minerale 

4

e) coloran i, pesticide 
organice

S.C. „Carom” S.A. 

metale grele, reziduuri 

5 Materiale de construc ii:  ciment, azbest, suspensii minerale, 
acizi, baze, carburan i

6 Centrale termoelectrice: One ti, Com ne ti ape calde, zguri 
Diverse: 
a) es turi. topitorie ape alcaline, carburan i
b) piel rie crom, azota i, amoniac, acizi, baze 
c) mobil  suspensii, fibre, sulfa i, fenoli 7

d) alimentar suspensii, alcaloizi vegetali, 
microorganisme, parazi i

Poluarea prin transport se manifest  în lungul c ilor de transport (ferate 
i rutiere) ce înso esc în special valea râului Trotu . În ultimii 10-15 ani, circula ia

auto s-a dezvoltat foarte mult în bazinul râului Trotu , cel mai adesea f r
respectarea normelor privind protec ia mediului.
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4. Evaluarea polu rii apei râului Trotu

Evaluarea polu rii apei pe râul Trotu  s-a realizat pe baza datelor provenite 
de la sec iunile de monitorizare de la Ghime -F get, Târgu Ocna, Adjud i Vrânceni 
pentru perioada 1983-2001 (Fig.1). 

Fig. 1. Bazinul 
hidrografic al râului 

Trotu ; pozi ia
sta iilor de 

monitorizare a 
calit ii apei 

Pentru sta iile de monitorizare Ghime -F get i Vrânceni perioada de 
monitorizare este ceva mai scurt , 1991-2001, astfel încât pentru evaluarea polu rii 
apei râului Trotu  s-au utilizat datele de la sta iile de monitorizare Târgu Ocna i
Adjud. 

În evaluarea polu rii apei râului Trotu  au fost urm ri i mai mul i indicatori 
care se refer  la calitatea apei grupa i în trei categorii: indicatori de oxigen, 
indicatori de toxicitate i de mineralizare. 

Valori mici ale oxigenului dizolvat nu permit dezvoltarea normal  a 
organismelor în apa râului Trotu i din analiza evolu iei acestui indicator rezult  o 
îmbun t ire a valorilor acestuia, tendin a general  fiind de cre tere a valorilor la 
ambele sta ii de monitorizare Târgu Ocna i Adjud (Tabelul 3).  

Între cele dou  sec iuni exist  un paralelism evident, mai ales pentru 
perioada 1983-1991, dar în timp ce în amonte de municipiul One ti cantitatea de 
oxigen dizolvat în ap  nu scade sub 8 mg/l, încadrându-se astfel în limite 
acceptabile pentru întregul interval de timp luat în considerare, în aval de aceast
localitate con inutul de oxigen dizolvat este mai mic (valoarea medie fiind de 5-6 
mg/l). De altfel, dac  se urm re te evolu ia valorilor minime înregistrate în aceast
perioad  (Fig.2.A.), diferen ierile se men in, la sta ia Târgu Ocna valoarea minim
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fiind de 6 mg/l, iar la sta ia Adjud de 3mg/l. Dup  1991, valorile acestui indicator 
cresc la ambele sta ii de monitorizare, valorile medii men inându-se peste 8-9 mg/l.  

Tabel nr. 3. Evolu ia principalilor indicatori de poluare pe râul Trotu  (1983-2001) 

Sec iune Indicatori
mg/l 19

83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01 Tendin a

general

Indicatori de oxigen (I.O.) 
O2 dizol. + + - - + + + + - + + 
CBO5 + - + + - - - - - - - 
CCOMn + - + + - - - - + - - 

Indicatori de toxicitate (I.T.) 
Fenoli + = + + - - - = - + - 
Detergen i       + - - - - 
Amoniu + + - - - + - - - - - 
Cianuri       + - - - - 

Indicatori de mineralizare (I.M.) 
Rez.fix + - + - - - - - + + - 
Sulfa i + - + - - + - - + - - 
Cloruri + - + - = - + - - + - 
Azoti i + - + = - + - + - + + 
Azota i + + - - = + + - - + + 
Magneziu + + - + - + = - - = - 

Târgu
Ocna

Fier + = - + + + - - + - + 
Indicatori de oxigen (I.O.)

O2 dizol. + - - + + + + - + = + 
CBO5 + - + - - - = - = - - 
CCOMn + - + + - - - - + - - 

Indicatori de toxicitate (I.T.)
Fenoli + + - - - - + + - - - 
Detergen i   + - + + - + - - - 
Amoniu + - + + - - + + - - - 
Cianuri + - - = - + + - - - - 

Indicatori de mineralizare (I.M.)
Rez.fix + + - + - + - - + - - 
Sulfa i + = = - - - + - - + - 
Cloruri + + + - - - + - + + + 
Azoti i + + + - - + - + - + + 
Azota i + + - + - + - + - - + 
Magneziu + + - - + - - = = - - 

Adjud

Fier + + - - + - + - - - - 

Legend : +: tendin  de cre tere fa  de perioada precedent ;
                - : tendin  de descre tere fa  de perioada precedent ;
                =: s-a determinat aceia i valoare ca i în perioada precedent .
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Ceilal i indicatori de oxigen (CBO% i CCOMn) au acela i regim (Fig. 
2.B. i Fig. 2.C.), îns  valorile i tendin ele trebuie interpretate invers, în sensul c
valorile cele mai mari indic  o cantitate mai mare de substan e poluante, care 
implic  prin oxidarea lor sc derea cantit ilor de oxigen din ap .

Indicatorii de toxicitate (I.T.) scot în eviden  con inutul în ap  de 
substan e nocive: fenoli, detergen i, amoniu i cianuri. Analiza regimului acestor 
indicatori, în special a fenolului, amoniului i cianurilor, urm re te în special 
valorile maxime (Fig. 3. A., B., C.), deoarece ac iunea lor poate fi deosebit de 
nociv  chiar pentru perioade scurte de timp. 

În cazul fenolilor a c ror limit  maxim  admis  este de 0,001mg/l, la 
ambele sta ii de monitorizare se înregistreaz  dep iri ale acestei valori pentru 
întreaga perioad , îns  cu unele diferen ieri. Dac  la sta ia Târgu Ocna, dep irile 
procentuale ale limitei maxime admise sunt la valori mici, excep ie f când anul 
1989, când o poluare accidental  a condus la o cre tere accentuat  a acestui 
indicator (valoarea maxim  înregistrat  în acest an fiind de 0,78 mg/l), la sta ia
Adjud cantitatea de fenoli a dep it foarte mult i permanent limitele maxime 
admise (valoarea maxim  m surat  ridicându-se la 0,107 mg/l).  

Fig. 2. Varia ia con inutului unor 
indicatori de oxigen, la sta iile de 
monitorizare Târgu Ocna i Adjud 

în perioada 1983-2001  
(O2 dizolvat- valori minime; 

CBO5- valori maxime; CCOMn-
valori maxime) 
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Valori foarte ridicate ale acestui parametru s-au înregistrat în perioada 
1985-1991. Tendin a general  este de sc dere a con inutului în ap  acestor 
substan e.

Amoniul prezint  acela i tip de regim ca i fenolii, cu valori foarte ridicate 
în perioada 1983-1991, i mai sc zute dup  1991. De asemenea se înregistreaz
diferen ieri între sta ia Târgu Ocna i Adjud, în sensul în care la sta ia Adjud s-au 
înregistrat concentra ii mai mari i mai frecvente peste limita maxim  admis .

Cianurile înregistreaz  valori maxime mult peste limitele maxime admise în 
special în sec iunea de monitorizare Adjud. Con inutul de cianuri în ap  a dep it de 
câteva ori limita maxim  admis , în special în perioada 1985-1991. 

Indicatorii de mineralizare oglindesc o anumit  stare de poluare a apei care 
poate fi sau nu de natur  antropic . În cazul râului Trotu  con inutul ridicat de 
cloruri este determinat de prezen a unor depozite salifere în cadrul bazinului, care 
sunt drenate de c tre afluen ii acestuia. Cu toate acestea, tendin a de cre tere a 
con inutului de cloruri, înregistrat în sec iunea de monitorizare Adjud, se poate 

Fig. 3. Varia ia con inutului unor 
indicatori de toxicitate, la sta iile de 
monitorizare Târgu Ocna i Adjud în 
perioada 1983-2001 (valori maxime)
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pune pe seama unei polu ri a apei râului Trotu  cu aceste substan e care provin de 
la combinatele chimice din zona municipiului One ti sau de pe platforma 
industrial  Borze ti.

Acelea i tendin e le prezint  din cadrul indicatorilor de mineralizare 
azota ii i azoti ii, care, pentru toat  perioada luat  în considerare, s-au situat peste 
limitele maxime admise, uneori cu procente semnificative.  

5. Analiza calit ii apei râului Trotu

La analiza calit ii apei râului Trotu  s-au folosit datele din perioada 1999-
2001, provenite de la patru sta ii de monitorizare. Pe baza prelucr rii i analizei 
datelor provenite din cele patru sec iuni de control (Ghime -F get, Târgu Ocna, 
Adjud, Vrânceni) pentru anumi i indicatori, apele Trotu ului au fost incluse în 
diferite categorii de calitate (Tabelul 4). 

Tabel nr. 4. Categorii de calitate a apei râului Trotu  pentru diferi i parametri m sura i

Sta ia Anul O2
dizolvat CBO5 CCOMn Fenoli Cianuri Amoniu Cloruri Reziduu 

fix
Ghime -F get I I I I I I I I 
Târgu Ocna I I II II I I I I 
Adjud I I II III I I I I
Vrânceni

1999

I I II II I I I I 
Ghime -F get I I I I I I I I 
Târgu Ocna I I I II I I I I 
Adjud I I II II I I II I
Vrânceni

2001

I I II II I I I I 

Exist  riscul producerii unor accidente ecologice a a cum s-a întâmplat în 
anul 1989, în cazul fenolilor, la Târgu Ocna, 1987-1989, în cazul clorurilor, la 
Adjud, 1997, în cazul cianurilor, la Adjud. 

În tabelul nr. 5 sunt prezentate num rul de cazuri cu dep iri ale con inutului
de substan e poluante fa  de limita admis  la categoria I de calitate a apei, 
înregistrate la sta iile Târgu Ocna i Adjud, în perioada 1983-1991 i 1991-2000.

Tabel nr. 5. Num rul de cazuri cu dep iri ale con inutului de substan e poluante  
fa  de limita admis  la categoria I de calitate 

Sta ia Perioada Fenoli Cianuri Amoniu Cloruri Reziduu fix 
1983-1991 10 1 4 4 6 Târgu Ocna 
1991-2001 3 4 1 2 2 
1983-1991 16 3 12 10 8 Adjud
1991-2001 6 3 4 3 6 
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6. Concluzii 

În urma analizei efectuate asupra evalu rii polu rii i a calit ii apelor 
râului Trotu , în vederea reducerii riscului de producere a fenomenelor de poluare 
este necesar  cre terea capacit ii de epurare a apelor la sta iile de epurare existente 
sau implementare altora noi, identificarea tuturor surselor i tipurilor de poluare, 
implementarea unui sistem mai eficient de monitorizare a emisiilor i imisiilor, 
cuantificarea cât mai obiectiv  a st rii de calitate a apei, identificarea calitativ i
cantitativ  a tuturor poluan ilor toxici, inventarul cantit ilor de ap  prelevate i
evacuate, cre terea capacit ii agen ilor economici de a gestiona problemele de 
protec ie a apelor i de a stabili i solu iona problemele de mediu, cre terea 
gradului de con tientizare i implicare a societ ii civile în probleme legate de 
îmbun t irea calit ii apei i corelarea i interconectarea fluxului de informa ii 
între institu iile publice la nivel local i regional. 
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