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Nitraţii şi calitatea apei – studiu epidemiologic
efectuat în judeţul Constanţa
în perioada 2006-2010
Nitrates and water quality – epidemiological study conducted in
Constanta County in 2006-2010
Asist. Univ. Dr. BEATRICE SEVERIN, Conf. Dr. FLOAREA DAMASCHIN, Prof. Dr. ILEANA ION,
Conf. Dr. VALENTIN BROASCĂ
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REZUMAT
Nitraţii fac parte din categoria substanţelor chimice cu acţiune nocivă asupra organismului. De aceea,
studiul îşi propune analizarea calitaţii apei furnizate în scop potabil populaţiei din judeţul Constanţa. Am
efectuat analize chimice pe probele de apă recoltate atât din mediul rural, cât şi urban. Determinările s-au
făcut în laboratorul Direcţiei de Sănătate Publică. În mediul rural se înregistrează cele mai multe cazuri de
abatere de la normele sanitare privind calitatea apei. Având în vedere faptul că populaţia rurală reprezintă
aproape 1/3 din populaţia judeţului nostru, riscul pentru afectarea organismului prin consumul de apă este
foarte serios.
Cuvinte cheie: apă, nitraţi, sănătate

ABSTRACT
Nitrates are part of chemical substances injurious to the body. Therefore study aims to analyze drinking
water quality provided in Constanta county population. We conducted chemical tests on water samples
collected from both rural and urban areas. Measurements were made in the laboratory of Public Health
Department. In rural areas are recorded most cases of deviation from health standards regarding of water
quality. Having regarded that rural population is almost one third of our county population, the risk for
aﬀecting body by drinking water is very seriously.
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N

itraţii fac parte din categoria substanţelor chimice cu acţiune nocivă asupra organismului, iar prezenţa lor în apă nu trebuie să
depășescă o limită maximă admisă

de 50 mg/l apă. Nitraţii reprezintă o treaptă
secundară în degradarea substanţelor organice
ce conţin azot. Prezenţa lor în apă arată o poluare veche. Dacă în apă se găsesc concomitent
amoniac, nitriţi și nitraţi, este vorba de o poluare
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continuă, iar dacă există prezenţi amoniac și nitraţi poluarea este intermitentă (1).
În condiţiile în care nitraţii sunt reduși la nitriţi, poate să apară methemoglobinemia (intoxicaţia cu nitriţi) (2-3). Cei mai afectaţi de calitatea
necorespunzătoare a apei sunt sugarii alimentaţi
artificial cu lapte praf la prepararea căruia se folosește o astfel de apă. Boala se mai poate produce și prin consumul de alimente vegetale, ce
au fost cultivate pe terenuri intens fertilizate cu
îngrășăminte chimice pe bază de azot (4,5). Însă
aportul continuu de nitraţi prin apă și alimente
duce la intoxicaţia cronică a copilului și chiar a
adultului. Deci se poate spune că, în realitate,
patologia dezvoltată este mult mai mare decât
se raportează.
Există studii de specialitate care arată că nivelurile crescute de nitraţi din apă pot fi asociate
cu riscul de apariţie al: avorturilor spontane, întârzierilor în creșterea intrauterină, tumorilor
cerebrale la copii și diferite forme de cancer
(gastric, de prostată, de colon) (6-12).
De aceea, studiul își propune analizarea calităţii apei furnizate în scop potabil populaţiei
din judeţul Constanţa în perioada 2006-2010.

MATERIAL ŞI METODĂ
Pentru a analiza calitatea apei din judeţul
Constanţa, am efectuat analize chimice pe probele de apă recoltate de pe raza judeţului Constanţa, atât din mediul rural, cât și urban. Determinările s-au făcut în laboratorul Direcţiei de
Sănătate Publică (DSP) Constanţa și au urmărit
identificarea substanţelor organice, a amoniacului, nitriţilor și nitraţilor. Datele au fost prelucrate având în vedere mediile de provenienţă,
concentraţiile indicatorilor și tipurile de sisteme
de aprovizionare cu apă.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
1. În perioada 2006-2010 au fost prelevate
3.380 de probe de apă din mediul rural şi 3.132
probe din mediul urban (Tabelul 1). În mediul
urban, aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei se face în sistem centralizat în proporţie de
100%, iar în mediul rural doar 66% beneficiază
de acest mod de furnizare a apei, restul având
sisteme individuale (fântâni).
TABELUL 1. Distribuţia probelor pe ani şi medii de
provenienţă
Anul
Nr. total recoltări urban
Nr. total recoltări rural
Total probe recoltate
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2006 2007 2008 2009 2010
632
641
675
582
602
468
804
681
632
795
1.100 1.445 1.356 1.214 1.397

Sunt ani în care numărul probelor prelevate
este mai mare în mediul rural, chiar dacă numărul populaţiei deservite este mai mic. Explicaţia constă în faptul că numărul sistemelor
centralizate din rural este mai mare pe de o
parte, iar pe de altă parte, în anul 2007 când se
înregistrează un număr mare de recolte, cu 12%
mai mare în rural decât în urban, judeţul s-a
confruntat cu inundaţii, în special în zona de
nord (Hârşova, Gârliciu, Ciobanu). În 2010 există
cu 14% mai multe recoltări în mediul rural decât
în urban datorită perioadei secetoase, care a
impus o monitorizare mai frecventă.
2. În cei cinci ani luaţi în studiu s-au recoltat
6.512 probe pentru examenul chimic (Tabelul
2). În medie 20% din recolte au valori ale nitraţilor ce depăşesc limita maximă admisă de 50
mg/l. În anul 2007 se înregistrează proporţia
cea mai mare, 23%, datorită inundaţiilor, care au
necesitat o verificare mai intensă a calităţii apei.
TABELUL 2. Distribuţia pe ani a numărului total de
probe în raport cu probele necorespunzătoare
Anul
2006 2007 2008 2009 2010
Total probe recoltate
1.100 1.445 1.356 1.214 1.397
Total probe cu valori cres162
329
237 240 303
cute ale nitraţilor în apă
Total probe necorespunzătoare legat de concentraţia
7
2
2
2
2
nitriţilor în apă
Total probe necorespunză2
0
1
0
0
toare pentru amoniac
Total probe necorespunzătoare pentru substanţele
6
0
0
0
0
organice

Analizând aceste date în context cu cele
privind numărul probelor ce au înregistrat depăşiri ale valorilor maxime admise pentru amoniac şi nitriţi (Tabelul 2), putem spune că în perioada studiată avem predominant o poluare
veche a apei, cazurile de poluare recentă şi relativ recentă fiind izolate.
Pentru amoniac şi nitriţi, cele mai multe depăşiri ale normelor s-au înregistrat în anul 2006.
În 5 din cele 7 cazuri ce au avut valori crescute
ale nitriţilor probele proveneau din apă de
fântână, iar concentraţia nitraţilor a fost de
peste 200 mg/l, cu o maximă de 896,9 mg/l
(Bărăganu) faţă de 50mg/l cât prevede legea.
În ceea ce priveşte amoniacul, în 2006 s-au
înregistrat două probe cu nivel crescut, care
s-au corelat cu un nivel mare al nitraţilor, indicând o poluare organică intermitentă (foarte
posibil fecală).
Referitor la substanţele organice, depăşiri
am înregistrat doar în anul 2006, pe probele recoltate din fântâni aflate pe teritoriul localităţii
Nicolae Bălcescu. Aceste surse de apă au avut şi
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depăşiri la toţi indicatorii microbiologici prevăzuţi de legislaţia în vigoare, sugerând astfel o
poluare fecală.
Este important de subliniat faptul că apa furnizată populaţiei în sistem centralizat este convenabilă din punct de vedere al parametrilor
chimici ce vizează poluarea recentă (substanţe
organice, amoniac) şi relativ recentă (nitriţi).
3. Din cele 3.380 de probe de apă prelevate
din mediul rural în cei 5 ani, 1.148 au avut creşteri ale nivelului de nitraţi.
În mediul urban s-au făcut 3.132 de recoltări,
din care 125 nu s-au încadrat în parametrii de
potabilitate (Tabelul 3).
Tabelul 3. Distribuţia probelor cu valori crescute ale
nitraţilor în funcţie de mediul de provenienţă
2006

2007

Anul
2008

2009
2010
Mediul de
R
U
R
U
R
U
R
U
R
U
provenienţă
Total probe
468 632 804 641 681 675 632 582 795 602
recoltate
Total probe
cu valori
144 18 307 22 224 15 215 25 258 45
crescute ale
nitraţilor

Pe toată perioada aflată în studiu, valori crescute ale nitraţilor în apă s-au înregistrat predominant în mediul rural (peste 30% din probe
în fiecare an), datorită utilizării în principal a
apelor freatice, care pot fi mai frecvent contaminate chimic şi bacteriologic.
4. Ţinând cont de valoarea concentraţiei de
nitraţi în apă, am analizat probele separat, pe
medii de provenienţă.
În mediul rural, ponderea surselor ce înregistrează depăşiri pentru nitraţi (peste 100 mg/l)
se menţine între 15 şi 24% pe toată perioada
2006-2010 (Fig. 1). Practic, este vorba despre
valori duble, triple sau chiar mult mai mari decât
concentraţia maximă admisă în Uniunea Europeană pentru nitraţi.
Cea mai mare valoare constatată în perioada
studiului este de 2.270 mg/l şi a fost înregistrată
în anul 2007, în localitatea General Scărişoreanu.
În acest caz, celelalte substanţele indicatoare
ale poluării (amoniac, nitriţi, substanţe organice)
s-au încadrat în normele legale, dar efectuând şi
analiza microbiologică a apei, toţi parametrii au
fost modificaţi, fapt ce poate fi explicat printr-o
poluare fecală intermitentă.
Din grafic se observă că depăşirile majore
pentru nitraţi apar în 2007 şi 2010, perioade
marcate de modificări meteorologice importante (inundaţii în 2007, secetă în 2010).
În mediul urban (Fig. 2), parametrii chimici
s-au menţinut la valori normale în peste 90% din
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FIGURA 1. Distribuţia procentuală a probelor din
mediul rural în funcţie de valoarea nitraţilor

cazuri. Deşi procentul este mare, am remarcat o
uşoară tendinţă de creştere a probelor ce au
concentraţii ale nitraţilor de peste 100 mg/l.
Cele mai multe cazuri le-am întâlnit în localitatea
Hârşova, cu o maximă de 217,9 mg/l în anul
2009.
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FIGURA 2. Distribuţia procentuală a probelor din
mediul urban în funcţie de valoarea nitraţilor

5. Având în vedere faptul că în mediul rural
există două tipuri de sisteme de aprovizionare
cu apă am verificat distribuţia probelor (Tabelul
4), ţinând cont şi de acest aspect.
TABELUL 4. Distribuţia probelor necorespunzătoare din
mediul rural în funcţie de pul sistemului de
aprovizionare cu apă
Anul
2006 2007 2008 2009 2010
Total probe
370 627 600 551 728
Sistem recoltate
Nr. probe cu
centralizat valori crescute 80 166 174 162 207
ale nitraţilor
Total probe
98 177 81
81
67
Sistem recoltate
Nr. probe cu
indi53
51
vidual valori crescute 64 141 50
ale nitraţilor

Sistemul centralizat este majoritar în localităţile rurale ale judeţului Constanţa.
Analizând dinamica anuală a nitraţilor în probele de apă, am constatat o creștere a procentului de probe necorespunzătoare, care ajunge
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la aproximativ 1/3 din probe pentru anii 20082009 (Fig. 3). Valoarea nitraţilor din aceste probe
se situează preponderent în intervalul 50-100
mg/l.
În condiţiile în care circa o treime din apa furnizată în scop potabil are valori constant crescute
ale nitraţilor, rezultă că avem de-a face cu o poluare continuă a surselor, situaţie ce cu siguranţă
afectează sănătatea populaţiei, chiar dacă acest
lucru este dificil de evidenţiat.
Când un parametru demonstrat indubitabil
ca patogen în condiţiile depășirii lui se menţine
la valori mari într-un procent de circa 30% multianual, este cu siguranţă factor de agresiune.
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FIGURA 3. Incidenţa probelor necorespunzătoare în
sistemul centralizat al mediului rural

Pentru cei care folosesc apa din sistemul individual, expunerea la nitraţi este și mai importantă, deoarece pe toată durata cercetării procentul probelor, cu depășiri ale normelor pentru
nitraţi se situează între 62 și 79% (Fig. 4).
În plus, în fiecare an se constată predominenţa
valorilor de peste 100 mg/l, indicând o poluare
majoră a apei.
100
80
60
40

79

65

76
62

65
38

35

35

21

20
0
2006

2007

24

2008

2009

2010

probe necorespunzătoare pentru nitraţi
probe normale

FIGURA 4. Incidenţa probelor necorespunzătoare în
sistemul individual al mediului rural

Comparând nivelurile de poluare între cele
două sisteme rurale, se constată că în sistemul
individual nivelurile de poluare sunt mult mai
mari. Dacă în sistem centralizat nivelul maxim
atins de nitraţi este de 458 mg/l (Corbu), în sistemul individual acesta atinge frecvent valori de
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peste 200 mg/l, pentru a ajunge chiar la 2.270 mg/l
(General Scărișoreanu).
Maximum de probe poluate sunt înregistrate
în 2007, anul în care au fost inundaţii, urmat de
2010, anul în care a fost secetă.
Din nefericire, nu există la nivel european un
sistem de urmărire și raportare a sănătăţii populaţiei afectate de nitraţii din apă, decât în intoxicaţiile acute.
Este important de menţionat, de asemenea,
faptul că populaţia rurală, într-un procent foarte
mic consumă apă îmbuteliată. Deci sursa potabilă rămâne pentru majoritatea locuitorilor
reţeaua prin care circulă apa insalubrizată.
Legislaţia actuală impune sistarea consumului
potabil numai în cazul copiilor cu vârsta până la
3 ani, când ar trebui înlocuită cu apă potabilă
furnizată de primărie (Hotărârea nr. 974/2004
din 15/06/2004). Din păcate, acest lucru nu se
respectă.
În același timp este greu de imaginat că o persoană, indiferent de vârstă, în condiţiile în care
consumă preponderent această apă contaminată
chimic cu nitraţi se bucură de aceeași stare de sănătate ca și cei care consumă apă bună.

CONCLUZII
1. În mediul rural se înregistrează cele mai
multe cazuri de abatere de la normele sanitare
privind calitatea apei.
2. În sistemul individual de aprovizionare cu
apă al mediului rural, calitatea chimică a acesteia
este mai frecvent necorespunzătoare normelor
decât apa furnizată în sistem centralizat.
3. Sistemele centralizate rurale ar trebui să
fie mai sigure calitativ. Din păcate, şi în acest caz
există o expunere cronică la nitraţi şi un risc relativ constant faţă de epidemia hidrică.
4. În mediul urban, parametrii chimici s-au
încadrat în normele sanitare în peste 90% din
cazuri.
5. Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, anul 2007 înregistrează cele mai frecvente modificări ale parametrilor de calitate ai
apei potabile.
Având în vedere faptul că populaţia rurală
reprezintă aproape 1/3 din populaţia judeţului
nostru, riscul pentru afectarea organismului
prin consumul de apă este foarte serios!
Ca urmare, este necesară o intensificare a
măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii apei din
mediul rural, pentru a reduce riscurile de expunere a populaţiei.
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