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INTRODUCERE 

Trăim într-o lume care se confruntă cu probleme globale majore, printre care şi 

degradarea continuă a mediului cu componenta sa nedorită, poluarea care, prin 

omniprezenţa sa, prezintă influenţe negative, dramatice asupra organismelor vii şi mai 

ales asupra sănătăţii omului. 

Problematica abordărilor legate de metalele grele este actuală, de aceea în tematica 

propusă pentru teza de doctorat s-au fixat obiective ce vizează fenomenul complex al 

contaminării cu metale grele în zona Baia Mare, zonă ce se regăseşte frecvent menţionată 

în cadrul centrelor urbane puternic poluate. 

 

OBIECTIVELE CERCETĂRILOR PROPRII 

Scopul principal al cercetărilor întreprinse în prezenta Teză de doctorat îl 

constituie identificarea principalelor surse de poluare cu metale grele, determinarea 

conţinutului acestor metale grele din câteva legume cultivate în zone situate la distanţe 

variabile faţă de sursele de poluare din depresiunea Baia Mare. 

Pentru realizarea scopului propus activitatea de cercetare a avut următoarele 

obiective: 

• determinarea condiţiilor climaterice specifice arealului cercetat şi efectele acestora 

în dimensionarea fenomenului de poluare/contaminare; 

• determinarea principalilor parametri fizico-chimici ai solurilor cercetate şi 

caracterizarea acestora ca factori implicaţi; 

• determinarea metalelor grele, în forme totale şi forme mobile, din sol şi 

interpretarea acestora în legătură cu fenomenul de poluare/contaminare a solului şi 

vegetaţiei prin raportarea valorilor obţinute la valorile de referinţă; 

• determinarea metalelor grele din probele vegetale, provenite din culturi de salată şi 

spanac şi interpretarea acestora în legătură cu nivelul de contaminare şi de 

periclitare a siguranţei alimentare prin raportarea valorilor obţinute la valorile 

maxime admise; 

• evaluarea capacităţii de absorbţie a metalelor grele (Cu, Pb, Zn, Cd) de către 

legumele studiate (salată, spanac), prin intermediul factorului de concentrare (CF); 
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• evidenţierea comportamentului metalelor grele (Cu, Pb, Zn, Cd) absorbite de către 

legume (salată, spanac), prin intermediul factorului de translocare (TF), care 

indică intensitatea procesului de tranziţie a metalelor grele din părţile 

necomestibile spre cele comestibile ale legumelor; 

• cercetarea alternativelor de control/monitorizare a metalelor grele în sistemul sol-

plantă în vederea diseminării rezultatelor în alcătuirea organigramelor analitice sau 

modelului de ghid analitic abordabil în studiile de impact de mediu specific 

metalelor grele. 

 

PROBELE DE SOL ŞI MATERIALUL VEGETAL 

Speciile de plante alese pentru acest studiu sunt salata (Lactuca sativa L. var. 

capitata) şi spanacul (Spinacia L. oleracea var. matador) deoarece sunt cele mai 

consumate legume, pentru frunzele lor bogate în elemente nutritive, (fig.21, 22). De 

asemenea, opţiunea pentru salată a fost făcută şi deoarece, dintre legume, prezintă cea 

mai mare capacitate de acumulare a metalelor grele, în special a Cd-ului, fără 

manifestarea simptomelor vizibile ale fitotoxicităţii, ceea ce potenţează riscul asupra 

sănătăţii umane.  

Culturile de salată şi spanac au fost făcute în luna martie 2011, prelevarea probelor 

fiind făcută în luna mai 2011. În vederea evidenţierii fenomenului de translocare a 

metalelor grele s-au efectuat determinări ale conţinutului de Pb, Cd, Cu şi Zn, atât din 

rădăcini cât şi din frunzele acestor plante. Odată cu prelevarea probelor vegetale s-a 

efectuat şi prelevarea probelor agrochimice şi pedologice de sol. 

 
PUNCTELE DE PRELEVARE A PROBELOR DE SOL ŞI VEGETALE 

Punctele de prelevare ale probelor de sol şi ale probelor vegetale sunt amplasate în 

localităţi situate la distanţe variabile faţă de sursele de poluare existente în depresiunea 

Baia Mare. Terenurile de unde s-au prelevat probele de sol şi probele vegetale sunt 

situate în localităţile Ferneziu, Tăuţii de Sus, Baia Mare (Valea Borcutului), Cicârlău 

precum şi în Sighetu-Marmaţiei, fiind localitatea de referinţă, deoarece nu se află sub 

impactul direct al surselor de poluare. Toate terenurile sunt încadrate în categoria 

suprafeţelor de folosinţă sensibilă. 
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METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN DETERMINAREA 

METALELOR GRELE 

Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost efectuate o serie de determinări 

fizico-chimice pentru probele de sol şi materialul vegetal (salată şi spanac). Metodele de 

analiză folosite pentru caracterizarea solurilor şi determinarea unor metale grele din sol şi 

legumele prezentate în cadrul acestui subcapitol sunt redate schematic, (fig.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1 Metode analitice aplicate la probele de sol şi probele vegetale 
 

PROBELE DE SOL 

1. Prelevate de pe terenuri 
de folosinţă sensibilă 
aflate sub impactul 
surselor de poluare: 
Ferneziu, Tăuţii de Sus, 
Valea Borcutului (Baia 
Mare) şi Cicârlău. 

2. Prelevate de pe teren de 
folosinţă sensibilă, 
nepoluat: Sighetu-
Marmaţiei 

      SR ISO 11464 :1994  

1. Compoziţie granulometrică-textura 
2. Conţinut de humus 
3. Conţinut de argilă 
4. pH; ICPA, 1981 
5. Conţinutul în metale grele (forme totale şi 

mobile):  Cu, Pb, Zn, Cd 
-Uscarea la temperatura camerei şi mojararea 
probelor de sol; 
SR ISO 11464 :1994 
-Determinarea conţinutului de apă; 
SR ISO 11465 :1998 
-Extracţia microelementelor solubile în apa regală 
pentru determinarea formelor totale 
SR ISO 11466 :1999 
-Extracţia selectivă cu sol. EDTA 0.05M pentru 
determinarea formelor mobile 
Wear and Evans, 1968 
-Determinarea metalelor grele prin metoda AAS 

PROBELE VEGETALE 

FRUNZE: salată şi spanac 
RĂDĂCINI: salată şi spanac 
Probele au fost prelevate 
împreună cu probele de sol 

1. Substanţă uscată 
2. Conţinutul în metale grele: Cu, Pb, Zn, Cd  
 
-Uscarea probelor vegetale în etuvă 
-Mineralizarea probelor vegetale cu HNO3 (65%) 
şi H2O2 (20%)  
Marinussen and Van der Zee, 1997 
-Determinarea metalelor grele prin metoda AAS  
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METODE STATISTICE DE INTERPRETARE A 

REZULTATELOR OBŢINUTE 

Valorile obţinute pentru concentraţiile de Cu, Pb, Zn şi Cd în forme totale şi 

mobile în soluri şi concentraţiile acestor metale din rădăcinile şi frunzele de salată şi 

spanac au fost prelucrate cu ajutorul pachetului statistic SPSS 17, statistica descriptivă 

cuprinzând valoarea minimă, valoarea maximă, media aritmetică şi deviaţia standard. 

În vederea stabilirii influenţelor exercitate de factorii fizico-chimici ai solului (pH, 

conţinut de humus, conţinut de argilă) asupra conţinutului de Cu, Pb, Zn, Cd în soluri 

(forme totale şi mobile) şi în rădăcinile de salată şi spanac s-au efectuat corelaţii simple 

cu ajutorul pachetului statistic SPSS 17, obţinându-se valorile coeficienţilor de corelaţie 

Pearson care au fost comparate cu valorile limită, ale acestora, pentru probabilităţile de 

transgresiune de 5% şi 1% pentru n= 5 cazuri studiate. 

Pentru a stabili dacă legătura dintre conţinutul de Cu, Pb, Zn, Cd forme mobile în 

sol şi cel din rădăcina legumelor este influenţată de factorii fizico-chimici ai solului (pH, 

conţinut de humus, conţinut de argilă) s-au efectuat corelaţii parţiale cu ajutorul 

pachetului statistic SPSS 17. 

În vederea aprecierii mobilităţii şi translocării metalelor grele (Cu, Pb, Zn, Cd) în 

sistemul sol-plantă s-au determinat valorile factorului de concentrare şi a factorului de 

translocare. 

Pentru aprecierea gradului de poluare/contaminare al sistemului sol-plantă valorile 

obţinute pentru soluri au fost comparate cu valorile de referinţă normale, prag de alertă şi 

prag de intervenţie pentru soluri de folosinţă sensibilă prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 

al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, iar cele obţinute pentru probele 

vegetale au fost comparate cu valorile maxime admise în legume frunze prevăzute de 

FAO/OMS- Comisia Codex Alimentarius, 2001, (tabel 1). 

Pentru aprecierea gradului de poluare a arealelor studiate s-a aplicat şi metoda 

calculării indicelui de poluare „Z” prin calcularea indicelui de abundenţă geochimic 

pentru fiecare element, (Fiedler and Rösler, 1988). 
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Tabel 1  

Valorile de referinţă pentru terenuri de folosinţă sensibilă şi pentru legume frunze 
Element 

 
Valori de referinţă pentru terenuri de folosinţă 

sensibilă a 

 
Valori de 

referinţă pentru 
legume frunze b 

 Valori normale 
 

Prag de alertă 
 

Prag de 
intervenţie 

 

Valori maxime 
admise pentru 
legume frunze 

Cd 1 3 5 0.2 
Cu 20 100 200 73.3 
Pb 20 50 100 0.3 
Zn 100 300 600 99.4 

       a Ordinului nr. 756/1997 al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
       b FAO/WHO- Codex Alimentarius Commission, 2001. 
 

Valorile obţinute pentru conţinutul de metale grele în zonele poluate s-au 

comparat cu cele obţinute în zona de referinţă, atât în cazul conţinutului de metale grele, 

forme totale din soluri cât şi în cazul conţinutului de metale grele din cele două legume 

studiate utilizând aplicaţia Paired-Samples T Test din pachetul statistic SPSS 19, 

verificând dacă diferenţele dintre valorile medii sunt semnificative. Se calculează 

diferenţele dintre valorile celor două variabile pentru fiecare caz în parte şi se testează 

dacă diferenţele dintre mediile acestora diferă de zero în intervalul de încredere al 

ipotezei de 95%. 

 
ACUMULAREA METALELOR GRELE ÎN SOLURI 

Tabel 2 
Domeniul de variaţie al conţinutului de Cu, Pb, Zn, Cd forme totale în sol 

Domeniul de variaţie  Metal 
(forme 
totale) 

Minim 
mg·kg-1 

Maxim 
mg·kg-1 

Cu 27.463 
(Cicârlău) 

216.042 
(Ferneziu) 

Pb 38.671  
(Sighet) 

2036.362 
(Ferneziu) 

Zn 122.635 
(Cicârlău) 

1992.322 
(Ferneziu) 

Cd 0.789 
(Cicârlău) 

7.854 
(Ferneziu) 
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Tabel 3 
Domeniul de variaţie al conţinutului de Cu, Pb, Zn, Cd forme mobile în sol 

Domeniul de variaţie Metal 
(forme 
mobile) Minim 

mg·kg-1 
Maxim 
mg·kg-1 

Cu 7.277  
(Sighet) 

33.028 
(Ferneziu) 

Pb 10.621  
(Sighet) 

331.202 
(Ferneziu) 

Zn 29.635  
(Sighet) 

315.288 
(Ferneziu) 

Cd 0.217  
(Sighet) 

2.430  
(Ferneziu) 

 
 

ACUMULAREA METALELOR GRELE ÎN PLANTE 

Acumularea metalelor grele în salată 

Tabel 4 
Domeniul de variaţie al conţinutului de Cu, Pb, Zn, Cd în rădăcina de salată 

Domeniul de variaţie 
în rădăcină 

Metal 

Minim 
mg·kg-1 

Maxim 
mg·kg-1 

Cu 4.611  
(Sighet) 

14.651 
(Ferneziu) 

Pb 2.653  
(Sighet) 

138.721  
(Ferneziu) 

Zn 10.700  
(Sighet) 

99.562  
(Ferneziu) 

Cd 0.109  
(Cicârlău) 

1.017 
(Ferneziu) 

 
Tabel 5 

Domeniul de variaţie al conţinutului de Cu, Pb, Zn, Cd în frunza de salată 
Domeniul de variaţie 

în frunză 
Metal 

Minim 
mg·kg-1 

Maxim 
mg·kg-1 

Cu 3.662  
(Sighet) 

12.077  
(Ferneziu) 

Pb 1.662  
(Sighet) 

100.432  
(Ferneziu) 

Zn 9.963  
(Sighet) 

97.621 
(Ferneziu) 

Cd 0.051  
(Sighet) 

1.132 
(Ferneziu) 
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Acumularea metalelor grele în spanac 

Tabel 6 
Domeniul de variaţie al conţinutului de Cu, Pb, Zn, Cd în rădăcina de spanac 

Domeniul de variaţie 
în rădăcină 

Metal 

Minim 
mg·kg-1 

Maxim 
mg·kg-1 

Cu 4.621 
(Cicârlău) 

15.672 
(Ferneziu) 

Pb 6.938 
(Sighet) 

181.672 
(Ferneziu) 

Zn 15.672 
(Sighet) 

100.653 
(Ferneziu) 

Cd 0.065 
(Sighet) 

1.121 
(Ferneziu) 

 
Tabel 7 

Domeniul de variaţie al conţinutului de Cu, Pb, Zn, Cd în frunza de spanac 
Domeniul de variaţie 

în frunză 
Metal 

Minim 
mg·kg-1 

Maxim 
mg·kg-1 

Cu 5.733 
(Cicârlău) 

16.355 
(Tăuţii de Sus) 

Pb 2.881 
(Sighet) 

102.412 
(Ferneziu) 

Zn 12.726 
(Sighet) 

89.643 
(Ferneziu) 

Cd 0.052 
(Sighet) 

1.113 
(Ferneziu) 
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INTERACŢIUNI ŞI DEPENDENŢE ALE METALELOR GRELE ÎN  

SISTEMUL SOL-PLANTĂ 

Corelarea rezultatelor cu valorile de pH 

Pentru evidenţierea influenţei pH-ului asupra mobilităţii şi accesibilităţii metalelor 

grele în sistemul sol-plantă s-au efectuat corelaţii simple între valorile medii ale 

concentraţiei metalelor (Cu, Pb, Zn, Cd) în sol (forme totale şi mobile) şi pH respectiv 

între valorile medii ale acestor metale în rădăcina legumelor şi pH, obţinându-se valorile 

coeficienţilor de corelaţie Pearson. 

Tabel 8 
Coeficienţii de corelaţie între conţinutul de metale grele în soluri (forme totale şi mobile) 

şi pH; între conţinutul de metale grele din rădăcina legumelor şi pH 
Corelaţii simple 

Conţinut de metale grele 
 (mg·kg-1) - pH 

Valorile coeficienţilor  
de corelaţie 

Forma totală sol -0.943* 
Forma mobilă sol -0.986** 
Rădăcină salată -0.926* 

Cu (mg·kg-1) 

Rădăcină spanac 
 

-0.873 

Forma totală sol -0.933* 
Forma mobilă sol -0.907* 
Rădăcină salată -0.940* 

Pb (mg·kg-1) 

Rădăcină spanac 
 

-0942* 

Forma totală sol -0.944* 
Forma mobilă sol -0.930* 
Rădăcină salată -0.874 

Zn (mg·kg-1) 

Rădăcină spanac 
 

-0.861 

Forma totală sol -0.877 
Forma mobilă sol -0.915* 
Rădăcină salată -0.869 

Cd (mg·kg-1) 

Rădăcină spanac -0.917* 

* corelaţie semnificativă; ** corelaţie distinct semnificativă;  
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Corelarea rezultatelor cu conţinutul de humus 

Tabel 9 

Coeficienţii de corelaţie între conţinutul de metale grele în soluri (forme totale şi mobile) şi conţinutul 
de humus; între conţinutul de metale grele din rădăcina legumelor şi conţinutul de humus 

Corelaţii simple 
Conţinut de metale grele 

(mg·kg-1) - conţinut de humus 
Valorile coeficienţilor 

de corelaţie 
Forma totală în sol 0.887* 
Forma mobilă în sol 0.776 
În rădăcină salată 0.921* 

 
Cu (mg·kg-1) 

 
 În rădăcină spanac 0.949* 

Forma totală în sol 0.850 
Forma mobilă în sol 0.921* 
În rădăcină salată 0.881* 

Pb (mg·kg-1) 

În rădăcină spanac 0.868 
Forma totală în sol 0.614 
Forma mobilă în sol 0.799 
În rădăcină salată 0.919* 

Zn (mg·kg-1) 
 
 

În rădăcină spanac 0.903* 
Forma totală în sol 0.950* 
Forma mobilă în sol 0.885* 
În rădăcină salată 0.901* 

Cd (mg·kg-1) 

În rădăcină spanac 0.906* 
* corelaţie semnificativă; ** corelaţie distinct semnificativă;  
 

Corelarea rezultatelor cu conţinutul de argilă 
Tabel 10 

Coeficienţii de corelaţie între conţinutul de metale grele în soluri (forme totale şi mobile) şi 
conţinutul de argilă; între conţinutul de metale grele din rădăcina legumelor ş conţinutul de argilă 

Corelaţii simple 
Conţinut de metale grele 

(mg·kg-1) - conţinut de humus 
Valorile coeficienţilor 

de corelaţie 
Forma totală în sol 0.903* 
Forma mobilă în sol 0.825 
În rădăcină salată 0.936* 

 
 

Cu (mg·kg-1) 
În rădăcină spanac 0.939* 
Forma totală în sol 0.853 
Forma mobilă în sol 0.917* 
În rădăcină salată 0.892* 

Pb (mg·kg-1) 

În rădăcină spanac 0.877 
Forma totală în sol 0.665 
Forma mobilă în sol 0.801 
În rădăcină salată 0.904* 

Zn (mg·kg-1) 
 

În rădăcină spanac 0.878 
Forma totală în sol 0.941* 
Forma mobilă în sol 0.883* 
În rădăcină salată 0.871 

Cd (mg·kg-1) 

În rădăcină spanac 0.905* 
* corelaţie semnificativă; ** corelaţie distinct semnificativă;  
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CORELAŢII PARŢIALE 

Tabel 11 

Coeficienţi de corelaţie parţială 
Corelaţii parţiale pH Conţinut de 

humus 
Conţinut de 

argilă 
Cu forma mobilă sol-Cu rădăcină salată 0.643 0.972** 0.912* 

Cu forma mobilă sol-Cu rădăcină spanac 0.673 0.904* 0.726 

Pb forma mobilă sol-Pb rădăcină salată 0.990** 0.994** 0.981** 

Pb forma mobilă sol-Pb rădăcină spanac 0.961** 0.987** 0.971** 

Zn forma mobilă sol-Zn rădăcină salată 0.782 0.920* 0.893* 

Zn forma mobilă sol-Zn rădăcină spanac 0.847 0.920* 0.893* 

Cd forma mobilă sol-Cd rădăcină salată 0.952** 0.929* 0.936* 

Cd forma mobilă sol-Cd rădăcină spanac 0.975** 0.986** 0.986** 

* corelaţie semnificativă; ** corelaţie distinct semnificativă;  
 

FACTORUL DE CONCENTRARE (CF) 

Ordinea valorilor medii ale factorului de concentrare (CF) în rădăcina de salată a fost: 

Cd> Cu> Zn> Pb. La frunzele de salată această ordine este similară cu cea din frunzele de 

spanac, fiind modificată în favoarea Cu-ului: Cu> Cd> Zn> Pb. Ordinea valorilor medii a 

factorului de concentrare (CF) în rădăcina de spanac a fost: Pb> Zn> Cu> Cd.  

Valorile factorului de concentrare <1 pentru toate cele patru metale indică o slabă 

translocare a acestor metale către plante, ceea ce demonstrează că ambele specii 

manifestă un comportament de excludere faţă de aceste metale, (tabel 12). 

 

FACTORUL DE TRANSLOCARE (TF) 

Factorul de translocare (TF) al metalelor grele dinspre rădăcini spre frunzele 

plantelor reprezintă un indicator esenţial care permite aprecierea mobilităţii metalelor 

grele în plante şi a pericolului translocării metalelor spre părţile comestibile ale acestora, 

(tabel 13). 

Ordinea valorilor medii ale factorului de translocare dinspre rădăcini spre frunze 

în cazul salatei a fost următoarea: Zn> Cu> Cd> Pb. La spanac ordinea diferă puţin fiind: 

Cu> Cd> Zn> Pb. 
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Tabel 12 
Valorile medii ale factorilor de concentrare (CF) 

Domeniul de variaţie pentru CF (valori medii) Metal 

Minim Maxim 

Cu 0.06 – frunză salată 
(Ferneziu) 

 

0.20 – frunză spanac 
(Cicârlău) 

Pb 0.03 – frunză salată 
(Sighet) 

 

0.21 – rădăcină spanac 
(Valea Borcutului) 

Zn 0.04 – frunză spanac
(Ferneziu) 

0.16 – rădăcină spanac 
(Tăuţii de Sus; Cicârlău) 

0.16 – rădăcină salată 
(Tăuţii de Sus) 

 
Cd 0.05 – frunză spanac

(Sighet) 
0.18 – rădăcină salată şi  
frunză spanac (Ferneziu) 

 
Tabel 13 

Valorile medii ale factorului de translocare de la rădăcinile spre frunzele legumelor 
Domeniul de variaţie pentru  

TF (valori medii) 
Metal 

Minim Maxim 
Salată Cu 
Spanac 

0.78 
1.08 

0.85 
1.13 

Salată Pb 
Spanac 

0.62 
0.45 

0.76 
0.80 

Salată Zn 
Spanac 

0.66 
0.66 

0.97 
0.91 

Salată Cd 
Spanac 

0.29 
0.78 

0.96 
1.12 
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APRECIEREA GRADULUI DE POLUARE A SOLURILOR 

Aprecierea gradului de poluare prin raportarea valorilor obţinute  

la valorile de referinţă 

Datele obţinute indică cel mai înalt grad de poluare a solurilor în arealele Tăuţii de 

Sus şi Ferneziu , iar în cazul Pb-ului şi în arealul Valea Borcutului, în aceste areale 

înregistrându-se frecvente depăşiri ale valorilor pragului de intervenţie pentru toate cele 

patru metale studiate. Procentele obţinute permit clasarea arealelor, în funcţie de gradul 

lor de poluare, în următoarea ordine: Ferneziu> Tăuţii de sus> Valea Borcutului. (fig.2). 
 

Depăşiri ale pragului de intervenţie pentru Cu 

33%

67%

Tăuţii de Sus
Ferneziu

 
a) 

Depăşiri ale pragului de intervenţie pentru Pb

39%

38%

23%

Tăuţii de Sus
Ferneziu
Valea Borcutului

 
b) 
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Depăşiri ale pragului de intervenţie pentru Zn

29%

71%

Tăuţii de Sus
Ferneziu

 
c) 
 

Depăşiri ale pragului de intervenţie pentru Cd

67%

33%

Tăuţii de Sus
Ferneziu

 
d) 
 

Fig. 2 Raportul procentual al depăşirilor pragului de intervenţie  
a) pentru Cu; b) pentru Pb; c) pentru Zn; d) pentru Cd 
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APRECIEREA GRADULUI DE POLUARE PRIN INDICI DE ABUNDENŢĂ 

Tabel 14 
Valorile calculate ale indicelui de abundenţă, ale indicelui „Z”  

şi gradul de poluare al arealelor studiate 
Arealul Distanţa faţă 

de sursele de 
poluare (km) 

Element Abundenţa 
geochimică

(AG)  

Valoarea calculată  
a lui Z 

Semnificaţia 
lui Z 

Cu 2.91 
Pb 63.15 
Zn 6.64 

Tăuţii de Sus  
C4.28 

 
R5.86 Cd 

 
40.35 

110.05 Poluare foarte 
puternică 

Cu 0.65 
Pb 3.85 
Zn 2.07 

Cicârlău  
C17.92 

 
R20.49 Cd 

 
8.03 

11.63 Poluare slabă

Cu 1.24 
Pb 6.65 
Zn 2.12 

Valea Borcutului  
C7.9 

 
R10.48 Cd 

 
14.04 

21.05 Poluare medie

Cu 3.94 
Pb 96.80 
Zn 21.16 

Ferneziu  
C3.05 

 
R2.35 Cd 

 
42.02 

160.92 Poluare 
maximă 

Cu 0.95 
Pb 3.54 
Zn 1.90 

Sighet  
C62.81 

 
R64.39 Cd 7.73 

11.12 Poluare slabă

 C   distanţa faţă de „Cuprom” S.A. 
 R  distanţa faţă de „Romplumb” S.A.  
 

Se poate observa că zonele au grade diferite de poluare în funcţie de distanţa faţă 

de cele două surse de poluare industrială. Indicele „Z” pentru arealul Ferneziu indică o 

poluare maximă, fiind şi arealul cel mai apropiat de sursele de poluare. Arealul Tăuţii de 

Sus are un indice „Z” corespunzător unui grad de poluare foarte ridicat. Indicele de 

poluare pentru arealul Valea Borcutului indică o poluare medie. Arealele Cicârlău şi 

Sighet au un indice „Z” corespunzător unui nivel slab de poluare. 
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APRECIEREA GRADULUI DE CONTAMINARE AL LEGUMELOR 

Tabel 15 
Raportarea valorilor medii ale conţinutului de Cu, Pb, Zn, Cd în legume,  

la valorile maxime admise 
Metale Valorile maxime 

admise conform 
FAO/OMS- Comisia 
Codex Alimentarius 

(mg·kg-1) 

Depăşiri înregistrate 
la salată 

Depăşiri înregistrate 
la spanac 

Cu 73.3 - - 

Pb 0.3 În toate arealele 
5.5 (Sighet)-334.6 
(Ferneziu) ori mai 
mari 

9.6 (Sighet)-341.3 
(Ferneziu) ori mai 
mari 

Zn 99.4 - - 

Cd 0.2 3.2-4.89 ori mai mari 
(Tăuţii de Sus) 
3.3-5.6 ori mai mari 
(Ferneziu) 

1.34 ori mai mari 
(Valea Borcutului) 
3.5-4.7 ori mai mari 
(Tăuţii de Sus) 
3.8-5.5 ori mai mari 
(Ferneziu) 

 
COMPARAREA VALORILOR OBŢINUTE PENTRU SOLURI ÎN 

ZONELE POLUATE CU CELE DIN ZONA DE REFERINŢĂ 

Tabel 16 
Valorile coeficientului „t” al testului „Paired Samples Test” 

Perechi Semnificaţia 
Coeficientului „t” al testului 

„Paired Samples Test” 
Cu total sol Tăuţii de Sus - Cu total sol Sighet ,016* 
Cu total sol Cicârlău - Cu total sol Sighet ,012 * 
Cu total sol Valea Borcutului - Cu total sol Sighet ,038 * 
Cu total sol Ferneziu - Cu total sol Sighet ,001 * 
Pb total sol Tăuţii de Sus - Pb total sol Sighet ,000 * 
Pb total sol Cicârlău - Pb total sol Sighet ,495 
Pb total sol Valea Borcutului - Pb total sol Sighet ,008 * 
Pb total sol Ferneziu - Pb total sol Sighet ,000 * 
Zn total sol Tăuţii de Sus - Zn total sol Sighet ,005 * 
Zn total sol Cicârlău - Zn total sol Sighet ,561 
Zn total sol Valea Borcutului - Zn total sol Sighet ,166 
Zn total sol Ferneziu - Zn total sol Sighet ,000 * 
Cd total sol Tăuţii de Sus - Cd total sol Sighet ,000 * 
Cd total sol Cicârlău - Cd total sol Sighet ,567 
Cd total sol Valea Borcutului - Cd total sol Sighet ,007 * 
Cd total sol Ferneziu - Cd total sol Sighet ,005 * 
* diferenţe semnificative 
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COMPARAREA VALORILOR OBŢINUTE PENTRU SALATĂ ÎN 

ZONELE POLUATE CU CELE DIN ZONA DE REFERINŢĂ 

Tabel 17 
Valorile coeficientului „t” al testului „Paired Samples Test” 

Perechi Semnificaţia 
 coeficientului t  
al testului  
„Paired Samples Test” 

Cu frunze salată Tăuţii de Sus - Cu frunze salată Sighet ,001* 
Cu frunze salată Cicârlău - Cu frunze salată Sighet ,000* 
Cu frunze salată Valea Borcutului - Cu frunze salată Sighet ,005* 
Cu frunze salată Ferneziu - Cu frunze salată Sighet ,000* 
Pb frunze salată Tăuţii de Sus - Pb frunze salată Sighet ,000* 
Pb frunze salată Cicârlău - Pb frunze salată Sighet ,000* 
Pb frunze salată Valea Borcutului - Pb frunze salată Sighet ,000* 
Pb frunze salată Ferneziu - Pb frunze salată Sighet ,000* 
Zn frunze salată Tăuţii de Sus - Zn frunze salată Sighet ,000* 
Zn frunze salată Cicârlău - Zn frunze salată Sighet ,000* 
Zn frunze salată Valea Borcutului - Zn frunze salată Sighet ,000* 
Zn frunze salată Ferneziu - Zn frunze salată Sighet ,000* 
Cd frunze salată Tăuţii de Sus - Cd frunze salată Sighet ,001* 
Cd frunze salată Cicârlău - Cd frunze salată Sighet ,122* 
Cd frunze salată Valea Borcutului - Cd frunze salată Sighet ,039* 
Cd frunze salată Ferneziu - Cd frunze salată Sighet ,001* 
* diferenţe semnificative 
 

COMPARAREA VALORILOR OBŢINUTE PENTRU SPANAC ÎN 

ZONELE POLUATE CU CELE DIN ZONA DE REFERINŢĂ 

Tabel 18 
Valorile coeficientului „t” al testului „Paired Samples Test” 

Perechi Semnificaţia coeficientului t al 
testului „Paired Samples Test” 

Cu frunze spanac Tăuţii de Sus - Cu frunze spanac Sighet ,000* 
Cu frunze spanac Cicârlău - Cu frunze spanac Sighet ,425 
Cu frunze spanac Valea Borcutului - Cu frunze spanac Sighet ,000* 
Cu frunze spanac Ferneziu - Cu frunze spanac Sighet ,000* 
Pb frunze spanac Tăuţii de Sus - Pb frunze spanac Sighet ,000* 
Pb frunze spanac Cicârlău - Pb frunze spanac Sighet ,006* 
Pb frunze spanac Valea Borcutului - Pb frunze spanac Sighet ,000* 
Pb frunze spanac Ferneziu - Pb frunze spanac Sighet ,000* 
Zn frunze spanac Tăuţii de Sus - Zn frunze spanac Sighet ,000* 
Zn frunze spanac Cicârlău - Zn frunze spanac Sighet ,000* 
Zn frunze spanac Valea Borcutului - Zn frunze spanac Sighet ,000* 
Zn frunze spanac Ferneziu - Zn frunze spanac Sighet ,000* 
Cd frunze spanac Tăuţii de Sus - Cd frunze spanac Sighet ,000* 
Cd rădăcină spanac Cicârlău - Cd rădăcină spanac Sighet ,147 
Cd frunze spanac Valea Borcutului - Cd frunze spanac Sighet ,005* 
Cd frunze spanac Ferneziu - Cd frunze spanac Sighet ,000* 
* diferenţe semnificative 
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ALCĂTUIREA ORGANIGRAMELOR ANALITICE 

Pornind de la metodologia realizării studiilor agrochimice în ţara noastră se pot 

defini abordări metodologice necesare controlului agrochimic al sistemului sol-plantă la 

legume, în vederea alcătuirii organigramelor analitice, (fig. 3,4). 

 

 

 
 

Fig. 3 Organigrama analitică pentru probele vegetale 
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Probe de sol 

Indici fizici ai solului 
ICPA, 1981 

Indici chimici ai 
solului 

ICPA, 1981 

Conţinutul de 
metale grele, prin 

metoda AAS 

Prelevare probe sol 
SR ISO 11464: 

1994 

 
Analiză 

granulometrică – 
textură 

 
Conţinut de argilă 

 
pH 

 
Conţinut de humus 

Uscarea la tem-
peratura camerei 
şi mojararea 

probelor de sol 
SRISO 11464: 

1994 

Determinarea 
conţinutului de apă 

SR ISO 11465: 
1998 

Extracţia micro-
elementelor so-

lubile în apă regală 
– forme totale 

SR ISO 11466: 
1999 

Extracţia selectivă 
cu soluţie de 

EDTA, 0,05M – 
forme mobile 

Wear and Evans, 
1968 

Fig. 4 Organigrama analitică pentru probele de sol 
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CONCLUZII 

• În ceea ce priveşte primul obiectiv putem concluziona că, în arealele Tăuţii de Sus, 

Cicârlău, Valea Borcutului, Ferneziu există condiţii climaterice (număr mare de zile 

cu ceaţă, calm atmosferic, inversiune termică), care favorizează persistenţa poluanţilor 

în atmosferă şi menţinerea acestora în concentraţii crescute în troposfera inferioară 

influenţând negativ starea de poluare a arealelor respective. 

• Cu privire la cel de-al doilea obiectiv putem concluziona că, parametrii fizico-

chimici ai solurilor studiate (pH, conţinut de humus, conţinut de argilă) sunt factori 

determinanţi în mobilitatea şi accesibilitatea metalelor grele (Cu, Pb, Zn, Cd) în 

sistemul sol-plantă. Valorile scăzute ale pH-ului mai cu seamă în arealele Tăuţii de 

Sus şi Ferneziu determină creşterea concentraţiei totale ale metalelor grele în sol, dar 

în acelaşi timp favorizează şi apariţia formelor mobile-accesibile-solubile ale acestora. 

Valorile ridicate ale conţinutului de humus în arealele cu pH scăzut se datorează 

lucrărilor de culturalizare în vederea creşterii fertilităţii solurilor. Deşi componentele 

coloidale ale complexului adsorbtiv (humus şi minerale argiloase) ar trebui să aibă un 

efect decisiv în procesul de tamponare al solului, în condiţii de poluare excesivă 

(Tăuţii de Sus, Ferneziu) are loc degradarea stării coloidale a unor componente ale 

solului şi destrucţia complexului adsorbtiv. 

• În conformitate cu cel de-al treilea obiectiv putem concluziona că, conţinuturile de 

metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd) forme totale şi mobile în soluri variază foarte mult în 

funcţie de poziţionarea arealelor cercetate faţă de sursele de poluare industrială. În 

arealele adiacente surselor de poluare majoritatea valorilor depăşesc pragul de alertă 

pentru terenuri de folosinţă sensibilă. De asemenea s-au înregistrat frecvente depăşiri 

ale pragului de intervenţie pentru terenuri de folosinţă sensibilă pentru Cu, Pb, Zn, Cd 

în arealele Tăuţii de Sus şi Ferneziu, iar pentru Pb şi în arealul Valea Borcutului. În 

urma aprecierii gradului de poluare al arealelor studiate prin calcularea indicelui „Z” 

de poluare putem concluziona că, zonele situate la distanţe mici faţă de sursele de 

poluare au avut indici care indică poluare maximă, pentru arealul Ferneziu, respectiv 

poluare foarte puternică pentru arealul Tăuţii de Sus. Arealul Valea Borcutului 

corespunde unui indice de poluare mediu. Arealele Cicârlău şi Sighet corespund unui 
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indice de poluare slab, evident distanţa faţă de sursele de poluare este mai mare decât 

în cazul celorlalte areale. 

• Cu privire la al patrulea obiectiv putem concluziona că, conţinuturile de Pb în 

frunzele legumelor depăşesc valorile maxime admise de către FAO/OMS Comisia 

Codex Alimentarius, 2001 în toate arealele studiate. Valorile obţinute pentru 

conţinutul de Cd în frunzele de salată depăşesc valoarea maximă admisă în arealele 

Tăuţii de Sus şi Ferneziu, iar valorile obţinute pentru conţinutul de Cd în frunze de 

spanac depăşesc valoarea maximă admisă în arealele Tăuţii de Sus şi Ferneziu şi 

sporadic în arealul Valea Borcutului. În cazul conţinutului de Cu şi Zn în legume nu s-

au constatat depăşiri ale valorilor maxime admise.  

• În conformitate cu al cincilea obiectiv putem concluziona că, rădăcinile celor două 

legume prezintă comportamente antagonice în ceea ce priveşte concentrarea acestor 

metale. În timp ce rădăcinile de salată concentrează preponderent Cd-ul, rădăcinile de 

spanac concentrează mai mult Pb, în ambele cazuri intervenind mecanismele de 

blocare şi sechestrare ale acestor metale la nivel radicular. Părţile comestibile ale 

legumelor concentrează mai intens cadmiul decât plumbul. Având în vedere 

toxicitatea cadmiului este foarte importantă monitorizarea mult mai atentă a acestui 

metal. Valorile factorului de concentrare <1 pentru toate cele patru metale indică o 

slabă translocare a acestor metale către plante, ceea ce demonstrează că ambele specii 

manifestă un comportament de excludere faţă de aceste metale. 

• Cu privire la al şaselea obiectiv putem concluziona că, Pb-ul este mai bine reţinut 

la nivel radicular atât la salată cât şi la spanac, pe când Cd-ul este mai uşor translocat 

spre frunze în cazul spanacului, ceea ce indică un risc mai ridicat de pătrundere a 

acestuia în lanţul trofic. 
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