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INTRODUCERE. SCOP ŞI OBIECTIVE 

 

Apa este o sursă naturală epuizabilă, de aceea calitatea acesteia trebuie protejată, 

administrată şi tratată corespunzător. SuprafaŃa apei este o resursă care se poate reface, cu 

capacitate limitată de recuperare la impactul nefavorabil rezultat din activităŃile umane. 

Pe lângă interesul pur ştiinŃific, cercetările consacrate apelor balneare şi nămolurilor 

terapeutice au deosebită importanŃă practică. Evaluarea potenŃialului fizico-chimic, 

microbiologic şi enzimologic al apelor şi nămolurilor terapeutice constituie un instrument 

deosebit de util specialiştilor în balneoterapie. 

Există riscul epidemiologic de apariŃie a unor boli la om, nu numai prin ingerarea în 

sistemul digestiv a unei ape necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, dar şi prin contactul 

tegumentului cu apa, datorită capabilităŃii unor germeni de penetrare a tegumentului.  

Riscul de contaminare sau infecŃie asociat apelor destinate îmbăierii şi celor balneare este 

corelat cu gradul de încărcare al apelor cu impurităŃi fecale. Contaminarea fecală a apelor poate 

fi cauzată de oamenii care se îmbăiază sau de către surse de ape contaminate datorită infiltr ării 

sau contactului cu poluanŃi. 

SoluŃiile de epurare neconvenŃională a apelor contaminate sunt foarte eficiente şi sunt 

orientate fie spre utilizarea speciilor de plante acvatice care produc cantităŃi ridicate de fitomasă 

ce poate fi valorificată, dar şi spre utilizarea tratamentelor fizice care prezintă o eficienŃă ridicată 

şi care au fost puŃin cercetate şi aplicate. 

 

Scopul lucrării  de faŃă este caracterizarea complexă a apei şi nămolurilor din lacurile 

sărate de la Ocna Sibiului şi identificarea soluŃiilor aplicabile pentru epurarea apelor 

contaminante ale stratului de apă sărată de la suprafaŃa lacurilor. 

Principalele obiective ale studiului de faŃă sunt: 

1. Monitorizarea variaŃiilor sezoniere şi caracterizarea fizico–chimică, 

microbiologică şi enzimologică a apelor şi nămolurilor din lacurile sărate de la Ocna Sibiului; 

2. Identificarea riscurilor microbiologice asociate utilizării apelor din lacurile sărate 

de la Ocna Sibiului, pentru îmbăiere şi balneoterapie; 

3. Stabilirea unei ierarhii a lacurilor sărate de la Ocna Sibiului în funcŃie de 

caracteristicile fizico-chimice, microbiologice şi enzimologice ale apei şi nămolului; 

4. Crearea unui program informatic cu ajutorul căruia să se realizeze modelarea 

matematică şi prelucrarea datelor experimentale obŃinute, să se stabilească corelaŃiile între 
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parametri fizico-chimici şi microbiologici pentru a evidenŃia evoluŃia lacurilor sărate şi 

diferenŃele între unităŃile lacustre studiate; 

5. Identificarea unor soluŃii şi biotehnologii aplicabile, pentru epurarea 

neconvenŃională a apelor de şiroire şi a apelor contaminate care se infiltrează sau sunt deversate 

în lacurile sărate, în vederea conservării, protecŃiei şi îmbunătăŃirii calităŃii zonei circumlacustre 

şi a lacurilor de la Ocna Sibiului; 

 

STRUCTURA TEZEI 

Teza este structurată în două părŃi principale, prima incluzând studiul de documentare, iar 

cea de-a doua parte cercetări experimentale include: materiale şi metode, rezultate şi discuŃii, 

concluzii. 

PARTEA ÎNTÂI – STADIUL ACTUAL AL CERCET ĂRILOR ASUPRA APEI ŞI 

NĂMOLULUI DIN LACURILE S ĂRATE , cuprinde două capitole: 

Capitolul 1. Ocna Sibiului – Caracterizare generală, prezintă caracterizarea fizico-

geografică, biologică şi microbiologică a zonei Ocna Sibiului şi descrierea lacurilor de la Ocna 

Sibiului. 

Capitolul 2. Ecosistemul lacustru hipersalin – caracterizare generală, cuprinde 

caracterizarea şi clasificarea apelor minerale, referiri la distribuŃia organismelor în mediile 

hipersaline, valorificarea balneară a apelor sărate, descrierea riscurilor microbiologice în timpul 

utilizării apelor balneare şi a celor pentru îmbăiere, generalităŃi privind procesul de 

peloidogeneză, caracterizarea şi clasificarea peloidelor. 

PARTEA A DOUA A TEZEI – CERCET ĂRI EXPERIMENTALE , cuprinde patru 

capitole, fiecare dintre acestea având trei subcapitole principale: materiale şi metode, rezultate şi 

discuții, concluzii. 

Capitolul 3. Cercetări fizico-chimice, biochimice şi bacteriologice asupra apei 

lacurilor sărate de la Ocna Sibiului, cuprinde două subcapitole care tratează caracterizarea şi 

evaluarea parametrilor fizico-chimici şi biochimici ai apei şi caracterizarea şi evaluarea 

parametrilor indicatori igienico-sanitari ai apei lacurilor sărate de la Ocna Sibiului 

Capitolul 4. Caracterizarea fizico-chimică, enzimologică şi bacteriologică a 

nămolurilor din lacurile s ărate de la Ocna Sibiului, urmăreşte realizarea unei caracterizări 

complexe a nămolului care Ńine cont de compoziŃia globală a nămolului, activitatea enzimatică a 

acestuia (activitatea enzimatică dehidrogenazică, activitatea enzimatică fosfatazică şi activitatea 

enzimatică catalazică) şi evaluarea parametrilor bacteriologici indicatori ai poluării fecale. 



VI 
 

Capitolul 5. Modelare matematică şi stabilirea corelaŃiilor între diferi Ńi parametri 

analizaŃi, descrie programul informatic realizat şi modelarea matematică aferentă acestuia, 

instrumente care facilitează prelucrarea şi interpretarea datelor obŃinute. 

Capitolul 6. Biotehnologii şi soluŃii aplicate pentru conservarea, protecŃia şi 

managementul zonei şi lacurilor de la Ocna Sibiului, prezintă experimentele realizate pentru 

epurarea apei, care impurifică stratul superior de apă sărată al lacurilor, prin metode 

neconvenŃionale biologice şi fizice şi cuantificarea eficienŃei metodelor alese. Epurarea apelor 

contaminate prin metode neconvenŃionale biologice, cu ajutorul plantelor acvatice, s-a realizat în 

trei etape: în condiŃii de laborator, în condiŃii staŃionare şi încărcătură contaminantă diferită, şi în 

condiŃii de staŃie pilot. 

Capitolul 7. Concluzii generale, sintetizează rezultatele finale obŃinute în capitole 

anteioare, evaluând atingerea scopurilor propuse. 

Partea de cercetării proprii se încheie cu Bibliografia  aferentă studiilor efectuate. Pentru 

interpretarea statistică a datelor am folosit sistemul de programe SYSTAT. 

Cercetările prezentate au fost efectuate în cadrul Laboratorului de analize apă potabilă şi 

ape uzate al S.C. Apă – Canal S.A. Sibiu, precum şi la Laboratorul de biotehnologie şi 

microbiologie al FacultăŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Industrie Alimentară, Universitatea ,,Lucian 

Blaga” din Sibiu. 

Doamnei prof. univ. dr. biolog Leti Ńia Oprean, conducător ştiintific al tezei îi adresez şi 

pe această cale respectuase mulŃumiri pentru îndrumarea, sugestiile şi sprijinul de care am 

beneficiat în elaborarea acestei lucrări. 

 

PARTEA II - CERCET ĂRI EXPERIMENTALE 

 

3.CERCETĂRI FIZICO-CHIMICE, BIOCHIMICE ŞI BACTERIOLOGICE ASUPRA 

APEI LACURILOR S ĂRATE DE LA OCNA SIBIULUI 

 

3.1. CARACTERIZAREA ŞI EVALUAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI ŞI 

BIOCHIMICI AI APEI LACURILOR SĂRATE DE LA OCNA SIBIULUI 

 

Probele au fost recoltate din pătura de apă, de până la 2 m adâncime, considerată 

reprezentativă atât din punct de vedere terapeutic, cât şi al riscului de îmbolnăvire pentru cei care 

utilizează lacurile sărate. 
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Caracterizarea complexă a apei din aceste lacuri a fost făcută pe baza prelucrării 

rezultatelor măsurătorilor şi analizelor efectuate în campaniile de prelevare (10 campanii) 

desfăşurate în perioada 2006 – 2009.  

Cercetarea s-a axat în ceea ce priveşte apa lacurilor sărate de la Ocna Sibiului, pe 

surprinderea:  

• variaŃiilor caracteristicilor fizico-chimice, biochimice şi bacteriologice între 

diferitele unităŃi lacustre, datorate condiŃiilor geologice specifice; 

• variaŃiilor din cadrul fiecărui lac datorate condiŃiilor meteorologice sezoniere, 

incidenŃei factorului antropic. 

 

3.1.1. MATERIALE ŞI METODE 

Determinarea parametrilor fizico- chimici s-a realizat conform metodelor standardizate 

prezentate în Tabelul 3.1. 

Tabelul 3.1 

Parametri şi metodele de analiză utilizate pentru analiza fizico-chimică şi biochimică a apei 

Nr. 
crt. 

Parametrul analizat Metoda de analiză 

1. Temperatura  - 
2. Conductivitate electrică SR EN 27888-1997 
3. Cloruri SR ISO 9297 : 2001. 
4. pH SR ISO 10523 : 1997. 
5. Duritatea  titrarea complexonometrică (PĂTROESCU, 1980) 
6. Calciu titrarea complexonometrică (PĂTROESCU, 1980) 
7. Reziduului filtrabil uscat la 1050C  STAS 9187 : 1984 
8. Clorofila a şi feopigmenŃi SR ISO 10260-1996 

 

3.1.2. REZULTATE ŞI DISCUłII 

 

3.1.2.1. Monitorizarea variaŃiilor temperaturii apei lacurilor s ărate de la Ocna 

Sibiului 

Indiferent de unitate lacustră studiată, apa prezintă temperaturi scăzute în lunile 

octombrie, noiembrie, ianuarie, martie, iar temperaturile crescute sunt caracteristice lunilor mai, 

iulie, august. În perioada de toamnă – iarnă, temperatura apei a variat între 4 0C – 15 0C, iar în 

sezonul cald fluctuaŃia temperaturii a fost între 13 0C - 29,5 0C. 

 



VIII 
 

3.1.2.2. Monitorizarea variaŃiilor conductivit ăŃii electrice a apei lacurilor sărate de 

la Ocna Sibiului 

Conductivitatea electrică a apei depinde de cantitatea sărurilor dizolvate, care sub 

acŃiunea curentului electric (electroliză) se disociază în ioni. 

 
 

 
Fig. 3.1 VariaŃia valorilor medii ale conductivităŃii 
apei (mS/ cm) lacurilor sărate, în perioada 2007- 

2009 

 
 
 
 

 
Fig. 3.2 Dendrogramă realizată pe baza valorilor 

conductivităŃii apei lacurilor analizate, în perioada 
2007- 2009 (gruparea pe baza valorilor medii ale 

conductivităŃii, prin distanŃă euclidiană şi prin metoda 
de grupare la cel mai apropiat vecin – amalgamare 
simplă, 1 – Lacul Fără Fund, 2 – Izvor Cloşca, 3 – 
Izvor Horea, 4 – Izvor Crişan, 5- Lacul OcniŃa, 6 – 

Lacul cu Nămol, 7 – Lacul MâŃelor, 8 – Lacul 
Rândunica, 9 – Lacul Brâncoveanu, 10 – Lacul 

Pânzelor, 11 – Lacul Negru, 12 – Lacul cu Insulă, 13 
– Lacul Gura Minei) 

 

 
Se poate vedea din Figurile 3.1 şi 3.2 faptul că din punct de vedere al conductivităŃii 

există 3 grupe principale de lacuri la Ocna Sibiului: 

• Lacuri cu conductivitate foarte mare (220 mS/ cm -250 mS/ cm)– Lacul Negru şi 

Lacul Brâncoveanu; 

• Lacuri cu conductivitate medie (50 mS/ cm - 170 mS/ cm) – Lacul Fără Fund, 

Lacul cu Insulă, Lacul Gura Minei, Lacul OcniŃa, Lacul cu Nămol, Lacul MâŃelor; 

• Lacuri cu conductivitate scăzută (sub 50 mS/ cm) - Izvoarele lacurilor Horea, 

Cloşca şi Crişan, Lacul Rândunica şi Lacul Pânzelor. 
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3.1.2.3. Monitorizarea variaŃiilor salinit ăŃii apei lacurilor sărate de la Ocna Sibiului 

Salinitatea reprezintă gradul de concentrare în săruri a apei din lacuri. 

Lacul Negru prezintă concentraŃii ale salinităŃii extrem de ridicate, ajungând până la 

353,24 g/l, iar salinitatea medie anuală a fost de 281,78 g/l. Izvoarele de alimentare ale lacurilor 

Cloşca, Horea şi Crişan au avut cele mai reduse concentraŃii saline 4,6 – 20,65 g/l (Fig. 3.3). 

 

 

Fig. 3.3 VariaŃia valorilor medii ale salinităŃii (g/l) apei 
lacurilor, în perioada 2006- 2009 

 

 
Fig. 3.4 Dendrogramă realizată pe baza valorilor 

salinităŃii apei lacurilor analizate, în perioada 2006 - 2009 
(gruparea pe baza valorilor medii ale salinităŃii, prin 

distanŃă euclidiană şi prin metoda de grupare la cel mai 
apropiat vecin – amalgamare simplă, 1 – Lacul Fără Fund, 

2 – Izvor Cloşca, 3 – Izvor Horea, 4 – Izvor Crişan, 5- 
Lacul OcniŃa, 6 – Lacul cu Nămol, 7 – Lacul MâŃelor, 8 – 

Lacul Rândunica, 9 – Lacul Brâncoveanu, 10 – Lacul 
Pânzelor, 11 – Lacul Negru, 12 – Lacul cu Insulă, 13 – 

Lacul Gura Minei) 
 

Similaritatea dintre lacuri din punct de vedere al salinităŃii, este redată în dendrograma 

din Figura 3.4. De aici reiese faptul că există 3 grupe de lacuri: 

• Lacuri cu salinitate foarte mare (peste 200 g/l)– Lacul Negru şi Lacul 

Brâncoveanu 

• Lacuri cu salinitate moderată (media anuală aproximativ 100 g/l) – Lacul Fără 

Fund, Lacul Gura Minei, Lacul OcniŃa, Lacul cu Nămol; 

• Lacuri cu salinitate joasă (media anuală aproximativ 50 g/l) - Izvoarele lacurilor 

Horea, Cloşca şi Crişan, Lacul Rândunica, Lacul MâŃelor, Lacul cu Insulă şi Lacul Pânzelor. 

Lacurile de la Ocna Sibiului în funcŃie de gradul de salinitate al apei, sunt grupate în:  

- Lacuri salmastre (2 - 20 g/l) – Lacul Cloşca, Lacul Horea, Lacul Crişan 

- Lacuri sărate (20 - 40 g/l) – Lacul MâŃelor, Lacul Rândunica 
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- Lacuri hiperhaline ( > 40 g/l) – Lacul Brâncoveanu, Lacul Negru, Lacul Fără 

Fund, Lacul Gura Minei, Lacul OcniŃa, Lacul cu Nămol, Lacul cu Insulă, Lacul Pânzelor. 

 

3.1.2.4. Monitorizarea variaŃiilor clorurilor în apa lacurilor s ărate de la Ocna 

Sibiului 

Principalele elemente dizolvate în apa lacurilor sunt exprimate prin cationi (Na+, K+, 

Ca++, Mg++) şi anioni (Cl-, SO4
-, HCO3

-, CO3
-). 

ConŃinutul crescut în cloruri în cazul Lacului Negru (maxim 196,2 g/l) şi pentru Lacul 

Brâncoveanu ( maxim 154,6 g/l) concordă cu gradul ridicat de mineralizare şi salinitatea crescută 

din aceste lacuri. La polul opus se găsesc apele de alimentare ale lacurilor Horea, Cloşca şi 

Crişan unde concentraŃia clorurilor în decursul campaniilor de prelevare a oscilat între 2,83 g/l 

până la 11,45 g/l (Fig. 3.5). 

 
Fig. 3.5 VariaŃia valorilor medii ale conŃinutului de 
cloruri din apa lacurilor sărate, în perioada 2006- 

2009 

 
Fig. 3.6 Dendrogramă realizată pe baza valorilor 

conŃinutului de cloruri al apei lacurilor analizate, în 
perioada 2006 - 2009 (gruparea pe baza valorilor 

medii ale conŃinutului de cloruri, prin distanŃă 
euclidiană şi prin metoda de grupare la cel mai 

apropiat vecin – amalgamare simplă, 1 – Lacul Fără 
Fund, 2 – Izvor Cloşca, 3 – Izvor Horea, 4 – Izvor 
Crişan, 5- Lacul OcniŃa, 6 – Lacul cu Nămol, 7 – 
Lacul MâŃelor, 8 – Lacul Rândunica, 9 – Lacul 

Brâncoveanu, 10 – Lacul Pânzelor, 11 – Lacul Negru, 
12 – Lacul cu Insulă, 13 – Lacul Gura Minei) 

 

În funcŃie de conŃinutul de cloruri din apă, lacurile sunt grupate în următoarele categorii 

(Fig. 3.6): 

• Lacuri cu conŃinut foarte scăzut de cloruri (valoarea medie anuală cuprinsă între 

3g/l - 10g/l)- izvoarele de alimentare ale lacurilor din cadrul ştrandului Horea, Cloşca şi Crişan; 



XI 
 

• Lacuri cu concentraŃie moderată de cloruri (20 g/l – 40 g/l)- Lacul Rândunica, 

Lacul MâŃelor, Lacul Pânzelor, Lacul cu Insulă; 

• Lacuri cu concentraŃie crescută de cloruri (media anuală cuprinsă între 50 g/l-75 

g/l cloruri) – Lacul OcniŃa, Lacul cu Nămol, Lacul Fără Fund, Lacul Gura Minei; 

• Lacuri cu ape puternic clorurate (valoare medie anuală fiind peste 130 g/l până la 

150g/l) – Lacul Brâncoveanu şi Lacul Negru. 

ConŃinutul apei în cloruri prezintă variaŃii sezoniere în toate lacurile. Valori maxime s-au 

determinat în luna august datorită amestecului apei şi în perioada de primăvară – toamnă, 

datorită modificării stratificaŃiei termice a lacurilor. Valorile minime sunt în perioada de iarnă, 

când lacurile sunt în fază de liniştire. 

 

3.1.2.5. Monitorizarea variaŃiilor reziduului filtrabil uscat la 105oC în apa lacurilor 

sărate de la Ocna Sibiului 

Reziduul filtrabil uscat la 105oC, indicator al gradului de mineralizare al apei, reprezintă 

masa de material organic şi anorganic care rămâne din proba de apă filtrată, după evaporare şi 

uscare la 105oC până la masă constantă. 

 

 
Fig. 3.7 VariaŃia valorilor medii ale reziduului 

filtrabil (mg/l) din apa lacurilor sărate, în perioada 
2006- 2009 

 

 
Fig. 3.8 Dendrogramă realizată pe baza valorilor 

reziduului apei lacurilor analizate, în perioada 2006 - 
2009 (gruparea pe baza valorilor medii ale reziduului, 
prin distanŃă euclidiană şi prin metoda de grupare la 

cel mai apropiat vecin – amalgamare simplă, 1 –  
Lacul Fără Fund, 2 – Izvor Cloşca, 3 – Izvor Horea, 4 
– Izvor Crişan, 5- Lacul OcniŃa, 6 – Lacul cu Nămol, 
7 – Lacul MâŃelor, 8 – Lacul Rândunica, 9 – Lacul 

Brâncoveanu, 10 – Lacul Pânzelor, 11 – Lacul Negru, 
12 – Lacul cu Insulă, 13 – Lacul Gura Minei) 
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Cantitatea minimă de reziduu s-a înregistrat la probele de apă ce alimentează Lacul 

Cloşca, 3,7 g/l, în luna ianuarie. Cantitatea maximă de reziduu s-a determinat în apa lacului 

Negru în luna iulie 2007, valoarea obŃinută fiind de 326,7 g /l (Fig. 3.7). 

Dendrogramă din Figura 3.8, realizată în funcŃie de gradul de mineralizare al apei 

lacurilor analizate, grupează lacurile din Ocna Sibiului astfel: 

• Lacuri cu mineralizare scăzută (valoarea media anuală variind între 5g/l – 50 g/l) 

– Izvoarele Horea, Crişan, Cloşca, Lacul Rândunica şi Lacul Pânzelor; 

• Lacuri cu mineralizare moderată (50g/l -150g/l) – Lacul MâŃelor, Lacul OcniŃa, 

Lacul cu Nămol, Lacul cu Insulă, Lacul Gura Minei, Lacul Fără Fund; 

• Lacuri puternic mineralizate (peste 200 g/l) – Lacul Negru şi Lacul Brâncoveanu. 

În ceea ce priveşte similaritatea dintre lacuri din punct de vedere al mineralizării apei, se 

poate observa că se păstrează modul de grupare al lacurilor ca şi în funcŃie de salinitate şi 

conŃinutul în cloruri. 

3.1.2.6. Monitorizarea variaŃiilor durit ăŃii apei lacurilor sărate de la Ocna Sibiului 

Duritatea se datorează prezenŃei hidrogeno-carbonaŃilor de calciu şi magneziu (duritatea 

temporară) şi prezenŃei sulfaŃilor, clorurilor şi azotaŃilor de calciu şi magneziu (duritate 

permanentă). 

 

 
Fig. 3.9 VariaŃia valorilor medii ale durităŃii apei 
(odGe) lacurilor sărate, în perioada 2006- 2009 

 

 

 
Fig. 3.10 Dendrogramă realizată pe baza valorilor 
durităŃii apei lacurilor analizate, în perioada 2006 - 
2009 (gruparea pe baza valorilor medii ale durităŃii, 
prin distanŃă euclidiană şi prin metoda de grupare la 

cel mai apropiat vecin – amalgamare simplă, 1 – 
Lacul Fără Fund, 2 – Izvor Cloşca, 3 – Izvor Horea, 4 
– Izvor Crişan, 5- Lacul OcniŃa, 6 – Lacul cu Nămol, 
7 – Lacul MâŃelor, 8 – Lacul Rândunica, 9 – Lacul 
Brâncoveanu, 10 – Lacul Pânzelor, 11 –Lacul cu 

Insulă, 12 – Lacul Gura Minei) 
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Duritatea în cazul lacurilor de la Ocna Sibiului variază între 10,66 odGe (Lacul cu Insulă) 

161,74 odGe (Lacul Negru). Duritatea apelor izvoarelor de alimentare a Lacurilor Horea, Cloşca 

şi Crişan prezintă fluctuaŃii sezoniere reduse 20,2 odGe - 35,9 odGe iar Lacul Rândunica are 

valorile minime ale durităŃii pe parcursul întregului an (12 odGe – 25,25 odGe) (Fig.3.9). 

Dendrograma din Figura 3.10 realizată pe baza valorilor durităŃii apei lacurilor analizate 

grupează lacurile în 3 clase: 

- Lacuri cu ape dure (duritate până la 30 odGe) prezintă Lacul Rândunica (duritatea medie 

20,96 odGe) şi izvoarele Lacului Cloşca (duritatea medie 22,24 odGe) şi Horea (duritatea medie 

27,48 odGe), Lacul MâŃelor şi izvorul Crişan; 

- Lacuri care au ape foarte dure (duritatea medie >30 odGe) - Lacul cu Insulă, Lacul 

Pânzelor, Lacul Gura Minei, Lacul OcniŃa, Lacul Fără Fund şi Lacul cu Nămol. În cazul acestor 

lacuri duritatea apei variază între 40 odGe – 60 odGe; 

- Lacuri cu ape extraordinar de dure (duritate medie >100 odGe) – Lacul Negru şi Lacul 

Brâncoveanu. 

 

3.1.2.7. Monitorizarea variaŃiilor conŃinutului de calciu în apa lacurilor sărate de la 

Ocna Sibiului 

ConcentraŃia cationilor de calciu este ridicată în sezonul cald şi prezintă valorile reduse în 

perioada rece.  

Există diferenŃe semnificative în ceea ce priveşte concentraŃia de calciu a apei lacurilor, 

influenŃate şi de salinitatea apei, de tipul cuvetei lacustre şi gradul de mineralizare al apei. 

ConŃinutul de calciu al apei lacurilor sărate studiate variază de la 52 mg/l în Lacul cu Insulă şi 

atinge maximul de 937,8 mg/l în Lacul Negru în luna martie 2008 (Fig. 3.11). 

Dendrograma din Figura 3.12 realizată pe baza valorilor conŃinutului de calciu din apa 

lacurilor analizate, ierarhizează lacurile astfel: 

• Lacuri cu conŃinut redus de calciu, indiferent de sezonul de prelevare, valoarea 

medie anuală fiind cuprinsă între 110 mg/l – 186 mg/l - Lacul Rândunica, Cloşca, Horea, Crişan, 

Pânzelor şi MâŃelor;  

• Lacuri cu conŃinut moderat de calciu (240 mg/l – 300 mg/l) – Lacul cu Nămol, 

Lacul OcniŃa, Lacul Gura Minei, Lacul Fără Fund, Lacul cu insulă; 

• Lacuri cu conŃinut ridicat de calciu (550 mg/l – 670 mg/l)din Lacul Negru şi 

Lacul Brâncoveanu. 
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Fig. 3.11 VariaŃia valorilor medii ale conŃinutului de 

calciu din apa lacurilor sărate, în perioada 2006- 2009 
 

 

Fig. 3.12 Dendrogramă realizată pe baza valorilor 
conŃinutului de calciu al apei lacurilor analizate, în 
perioada 2006 - 2009 (gruparea pe baza valorilor 

medii ale conŃinutului de calciu, prin distanŃă 
euclidiană şi prin metoda de grupare la cel mai 

apropiat vecin – amalgamare simplă, 1 – Lacul Fără 
Fund, 2 – Izvor Cloşca, 3 – Izvor Horea, 4 – Izvor 
Crişan, 5- Lacul OcniŃa, 6 – Lacul cu Nămol, 7 – 
Lacul MâŃelor, 8 – Lacul Rândunica, 9 – Lacul 

Brâncoveanu, 10 – Lacul Pânzelor, 11 –Lacul cu 
Insulă, 12 – Lacul Gura Minei) 

 

 

3.1.2.8. Monitorizarea variaŃiilor pH-ului apei din lacurile sărate de la Ocna Sibiului 

pH-ul exprimă gradul de aciditate sau alcalinitate al apei şi este în funcŃie de conŃinutul în 

dioxid de carbon şi de salinitate.  

 
Fig. 3.13 VariaŃia valorilor medii ale pH-ului apei lacurilor sărate, în perioada 2006- 2009 

 

Valorile maxime ale pH-ului apei s-au înregistrat în Lacul Rândunica, Lacul Pânzelor, 

Lacul MâŃelor şi Lacul OcniŃa, mediile anuale ale pH-ul apei fiind cuprinse în cazul acestor 
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lacuri între 8,24 - 8,54 unităŃi pH. În cazul Lacului Negru şi a izvoarelor lacurilor din perimetrul 

ştrandului valorile pH-ului apei sunt scăzute, valoarea medie anuală fiind de 7,19 unităŃi pH, 

respectiv 7,29 unităŃi pH (Fig. 3.13). 

În ansamblu s-a remarcat că o dată cu creşterea temperaturii apei se produce o scădere a 

pH-ului apei. 

 

3.1.2.9. Determinarea conŃinutului de clorofil ă a şi a feopigmenŃilor în apa sărată a 

lacurilor de la Ocna Sibiului 

Clorofila a reprezintă alături de fosforul total, azotul mineral total şi biomasa 

fitoplanctonică un indicator de calitate important utilizat pentru aprecierea gradului de 

eutrofizare a lacurilor. 
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Fig. 3.14 VariaŃia concentraŃiei clorofilei a şi a feopigmenŃilor în probele de apă recoltate în sezonul cald 
din lacurile sărate de la Ocna Sibiului 

 

Utilizînd ca indicator de calitate valorile concentraŃiei de clorofilă a, s-a estimat gradul de 

eutrofizare al apei, conform Ordinul 161/ 2006, grupându-se lacurile de la Ocna Sibiului în 

următoarele categorii (Fig. 3.14): 

� Lacuri ultraoligotrofe – care au un conŃinut de clorofilă a < 1µg / l – izvoarele 

de alimentare ale lacurilor Horea, Cloşca şi Crişan; 

� Lacuri oligotrofe – cu conŃinut de clorofilă a cuprins între 1 – 2,5 µg / l – Lacul 

MâŃelor; 

� Lacuri mezotrofe - cu conŃinut de clorofilă a cuprins între 2,5 – 8 µg / l – Lacul 

Gura Minei, Lacul Fără Fund; 
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� Lacuri eutrofe - cu conŃinut de clorofilă a cuprins între 8 – 25 µg / l – Lacul 

Pânzelor, Lacul Rândunica, Lacul Brâncoveanu; 

� Lacuri hipertrofe - cu conŃinut de clorofilă a  >25 µg / l – Lacul Negru, Lacul 

OcniŃa, Lacul cu Insulă, Lacul cu Nămol. 

 

3.1.3. CONCLUZII 

În urma analizelor fizico-chimice efectuate în perioada 2006 - 2009, lacurile pot fi 

caracterizate şi ierarhizate astfel: 

1. Lacul Negru şi Lacul Brâncoveanu sunt lacurile care au conductivitate foarte 

mare (220 mS/ cm -250 mS/ cm), mineralizarea maximă, salinitatea cea mai ridicată (peste 200 

g/l), concentraŃia maximă în calciu şi cloruri, prezintă ape foarte dure (duritatea medie 

>100odGe). 

2. Lacul Fără Fund prezintă mineralizare ridicată, salinitate ridicată, concentraŃii 

ridicate de calciu şi cloruri, reflectate printr-o duritate ridicată. 

3. Lacurile OcniŃa, Lacul cu Nămol, Lacul cu Insulă şi Lacul Gura Minei sunt 

caracterizate ca având grad de mineralizare moderat (valoarea medie 90 g/l), conductivitate 

medie (110 mS/cm), conŃinut moderat de calciu (valoarea medie 300 mg/l) şi cloruri (valoarea 

medie 50,5 g/l), salinitate ridicată. 

4. Lacul MâŃelor din punct de vedere fizico- chimic se caracterizează prin ape cu 

mineralizare moderată, pH ridicat, conŃinut redus de calciu (165 mg/l), conŃinut moderat de 

cloruri (valoarea medie 29 g/l), salinitate mică (52 g/l). 

5. Lacul Rândunica şi Lacul Pânzelor prezintă mineralizare redusă (valoarea medie 

34 g/l şi respectiv 49,3 g/l), conductivitate scăzută (media anuală 50 mS/ cm), salinitate scăzută 

(valoarea medie 34,3 g/l şi respectiv 49,3 g/l), conŃinut moderat de cloruri (20g/l – 30 g/l) şi 

conŃinut redus de calciu şi pH-ul maxim faŃă de celelalte unităŃi lacustre (valoarea medie 8,5 

unităŃi de pH). 

6. Izvoarele de alimentare ale lacurilor Horea, Cloşca şi Crişan prezintă o 

mineralizare cea mai mică (valoarea maximă 18,8 g/l) ceea ce implică şi valori reduse ale 

conductivităŃii electrice (valoarea maximă 30,4 mS/cm) şi concentraŃii mici ale salinităŃii 

(valoarea maximă 20,65 g/l). Duritatea apei este mai mică de 300dGe. ConcentraŃia de cloruri 

este mică, variind între 2,83 g/l şi 11,45 g/l şi de asemenea conŃinutul de calciu este redus 

(valoarea medie 1,5 g/l). 
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3.2. CARACTERIZAREA ŞI EVALUAREA PARAMETRILOR INDICATORI IGIENICO-

SANITARI AI APEI LACURILOR SĂRATE DE LA OCNA SIBIULUI 

 

Cunoaşterea încărcăturii bacteriologice a apei, reprezintă punctul de pornire pentru a 

putea aplica o tratare şi protecŃie corespunzătoare a apei în vederea prevenirii unor boli hidrice şi 

asigurării sănătăŃii tuturor acelora care le utilizează. Există un risc epidemiologic de apariŃie a 

unor boli la om, nu numai prin ingerarea în sistemul digestiv a unei ape necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ dar şi prin contactul tegumentului cu apa, datorită capabilităŃii unor 

germeni de penetrare a tegumentului.  

Pentru a estima prezenŃa agenŃilor patogeni în apă, am recurs la determinarea unor 

indicatori indirecŃi, ce denotă contaminarea fecală şi care indică şanse crescute ca să existe şi 

patogeni. Indicatorii de poluare fecală (numărul de colonii la 220C şi la 370C, coliformi totali, 

coliformi fecali, streptococi fecali, bacterii sulfit - reducătoare) sunt adecvaŃi estimării riscurilor 

de boli transmise prin ingestie sau contact cu apa.  

 

3.2.1. MATERIALE ŞI METODE 

Determinarea parametrilor bacteriologici s-a realizat conform metodelor standardizate 

prezentate în Tabelul 3.2. 

Tabelul 3.2 
Parametri şi metodele de analiză utilizate pentru analiza bacteriologică a apei 

Nr. 
crt. 

Parametrul analizat Metoda de analiza 

9. Număr colonii la 220C STAS 3001 - 1991 
10. Număr colonii la 370C STAS 3001 - 1991 
11. Bacterii coliforme STAS 3001 - 1991 
12. Coliformi fecali  STAS 3001 - 1991 
13. Escherichia coli SR EN ISO 9308 - 3- 2004 
14. Enterococi  STAS 3001 - 1991 
15. Clostridium perfringens SR ISO 6461-2:1998 

 

3.2.2. REZULTATE ŞI DISCUłII  

 

3.2.2.1. VariaŃia cantitativă a numărului de colonii la 220C şi 370 în apa lacurilor 

sărate de la Ocna Sibiului 

În perioada monitorizată, Lacul MâŃelor prezintă cel mai mare număr de colonii la 220C, 

media anuală fiind 21,66 ·105 UFC/l, iar la limita inferioară se află încărcătura bacteriană din 

Lacul Brâncoveanu, cu media anuală de 6·104 UFC/l. 
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Numărul de colonii dezvoltat la 370C (UFC/1 ml) în probele de apă ale lacurilor sărate, în 

ansamblu este mai redus decât numărul de colonii dezvoltat la 220C (UFC/1 ml) 

În perioada monitorizată, Lacul MâŃelor prezintă numărul maxim de bacterii ce se 

dezvoltă la 370C, valoarea medie anuală fiind 29,76·105 UFC/l. Lacul Brâncoveanu are numărul 

minim de bacterii mezofile, valoarea medie a coloniilor dezvoltate a fost de 7,1·104  UFC/l. 

 

3.2.2.2. VariaŃia cantitativă a bacteriilor coliforme în apa lacurilor sărate de la Ocna 

Sibiului 

Bacterii coliforme (coliformi totali) sunt bacili mobili, Gram negativi, nesporulaŃi care 

fermentează lactoza la 370C şi care se decelează prin producere de acid şi gaz în bulionul lactoză 

şi se identifică prin aspectul caracteristic al coloniilor formate pe medii selective. Sunt 

consideraŃi indicatori ai poluării fecale a apelor, deoarece sunt prezenŃi în fecale în număr ridicat. 

OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii (2003) îi consideră indicatori acceptabili care să reflecte o 

contaminare având origine fecală, dar şi eficienŃa unui tratări sau dezinfecŃii a apei.  

 
Fig 3.15 VariaŃia valorilor medii ale bacteriilor coliforme (UFC/ 100 ml) în probele de apă din lacurile sărate de la 

Ocna Sibiului 
 

Lacurile puternic contaminate, care au prezentat constant valori foarte ridicate ale 

bacteriilor coliforme, în perioada 2006 - 2008 au fost: Lacul MâŃelor (7039/ 100 ml), izvorul de 

alimentare al Lacului Cloşca (4991,22/ 100 ml), Lacul OcniŃa (3089,75/ 100 ml) şi Lacul 

Pânzelor (1641,22/ 100 ml) (Fig. 3.15). 

Lacul Brâncoveanu prezintă pentru 55% din probele recoltate absenŃa bacteriilor 

coliforme, iar valoarea maximă înregistrată la probele momentane este de 8,2 bacterii coliforme/ 

100 ml în luna noiembrie 2006. În cazul Lacului Negru, 78% din probele de apă recoltate nu au 
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prezentat bacterii coliforme, iar valoarea maximă determinată a fost 130/ 100 ml în luna ianuarie 

2008. 

 

3.2.2.3. VariaŃia cantitativă a bacteriilor coliforme termotolerante în apa lacurilor 

sărate de la Ocna Sibiului 

Bacteriile coliforme termotolerante sau coliformi fecali prezintă caracteristica metabolică 

de fermentare a lactozei în medii lichide lactozate, cu producere de acid şi gaz la 44 0C. 

Bacteriile coliforme termotolerante reprezintă un grup de bacterii din cadrul coliformilor care se 

dezvoltă la o tempertură mai ridicată, şi care prezintă o interdependenŃă directă şi strânsă cu 

poluarea fecală homeotermă. Baza fiziologică pentru dezvoltarea la temperatură mai ridicată a 

bacteriilor coliforme termotolerante este dată de adaptarea termotolerantă a proteinelor acestora 

la temperatura din tractul intestinal (OMS, 2000). Utilizarea acestor bacterii ca organisme 

indicatoare fecale prezintă dezavantajul că foarte rar au fost identificate şi în medii care nu au 

fost contaminate fecal şi prezintă capacitate redusă de supravieŃuire în mediul acvatic faŃă de 

patogenii fecali. 

Dintre unităŃile lacustre studiate, izvorul de alimentare al Lacului Cloşca este puternic 

contaminat, astfel în peste 75% din probele recoltate au fost identificate bacterii coliforme 

termotolerante, iar valoarea medie anuală a fost 169/ 100 ml. Lacul MâŃelor este de asemenea 

foarte contaminat, deoarece în peste 85% din probe au fost detectate bacterii termotolerante 

fecale, iar valoare medie anuală a fost 22/100 ml (Fig. 3.16).  

 
Fig 3.16 VariaŃia valorilor medii ale bacteriilor coliforme termotolerante (UFC/ 100 ml) în probele de apă din 

lacurile sărate de la Ocna Sibiului 
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În probele recoltate de la izvorul de alimentare al Lacului Crişan au fost absenŃi 

coliformii fecali în toate campaniile de prelevare. Lacurile care în perioada 2006 - 2008 au avut 

foarte puŃine bacterii coliforme termotolerante au fost Lacul Negru (0,2/ 100 ml), Lacul Gura 

Minei (0,2/ 100 ml) şi Lacul Brâncoveanu (1,2/ 100 ml) şi Lacul OcniŃa (2,3/ 100 ml). 

 

3.2.2.4. VariaŃia cantitativă a bacteriilor Escherichia coli în apa lacurilor sărate de 

la Ocna Sibiului 

Escherichia coli, este singurul biotip din familia Enterobacteriaceae care aproape 

totdeauna este de origine fecală. Studiile efectuate pe materii fecale de origine umană şi animală 

au demonstrat că Escherichia coli, reprezintă peste 94% din bacteriile termotolerante izolate 

direct din materii fecale umane, pe când alte bacterii coliforme termotolerante reprezintă doar  

3,2 % – 7,4 %. 

În probele de apă sărată recoltate din Lacul Negru au fost absente bacteriile Escherichia 

coli, în toate campaniile de monitorizare. 

FrecvenŃa de identificare a bacteriei Escherichia coli, în Lacul MâŃelor a fost de peste 

75%, iar numărul maxim determinat a fost în luna august 2008 (3500/ 100 ml bacterii 

Escherichia coli). Izvorul Lacului Cloşca a prezentat în 100% din probe, bacterii Escherichia 

coli, numărul acestora variind între 3,6/ 100 ml şi 49/ 100 ml (Fig. 3.17). 

 
Fig 3.17 VariaŃia valorilor medii ale bacteriilor Escherichia coli (UFC/ 100 ml) în probele de apă din lacurile 

sărate de la Ocna Sibiului 
 

În ceea ce priveşte variaŃia sezonieră se constată o frecvenŃă ridicată de identificare a 

bacteriei Escherichia coli, în luna august 2008 (în peste 83% din probe a fost prezentă 

Escherichia coli), în iulie 2007 (77% din probe au prezentat Escherichia coli) şi octombrie 2007 

(în peste 58% din probe s-a identificat Escherichia coli). 
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3.2.2.5. VariaŃia cantitativă a enterococilor fecali în apa lacurilor sărate de la Ocna 

Sibiului 

Enterococii (streptococii fecali) sunt coci sferici sau ovalari, Gram pozitivi, imobili, 

aşezaŃi în perechi sau care dezvoltă lanŃuri scurte care se dezvoltă la temperatura de 44 0C, în 

prezenŃa a 40% săruri biliare şi a azidei de sodiu. Streptococii fecali au fost acceptaŃi ca 

indicatori deosebiŃi de utili, ai poluării fecale în cazul ecosistemelor acvatice naturale. Aceste 

microorganisme arată a relaŃie strânsă cu riscul pentru sănătate asociat îmbăierii în apă sărată şi 

apă dulce (WHO, 2000). Rata de mortalitate este scăzută faŃă de cea a coliformilor, în apă sărată, 

deci persistenŃa lor în probe este similară cu cea a agenŃilor patogeni, fiind indicatori ai unei 

poluări mai vechi.  

Enterococii se încadrează în limitele prevăzute de legislaŃia privind apa de îmbăire 

(valoare de referinŃă 100 streptococi fecali / 100 ml) pentru probele prelevate din lacurile sărate, 

cu excepŃia probelor din lacurile MâŃelor şi Pânzelor. 

 
Fig 3.18 VariaŃia valorilor medii ale enterococilor (UFC/ 100 ml) în probele de apă din lacurile sărate de la Ocna 

Sibiului 
 

În probele de apă analizate din Lacul Pânzelor, valoarea medie anuală a enterococilor a 

fost de 281,33 / 100 ml, iar frecvenŃa de identificare a fost la 100% din probe. Izvorul Lacului 

Horea a fost lipsit de enteroci, pe tot parcursul campaniilor de recoltare. Lacul Brâncoveanu, 

Lacul Negru, izvorul Crişan, Lacul Gura Minei şi Lacul OcniŃa au prezentat enterococi în număr 

mic, valoarea medie fiind sub 5/ 100 ml (Fig. 3.18). 

3.2.2.6. VariaŃia cantitativă a bacteriilor sulfit reducătoare – Clostridium perfringens 

în apa lacurilor sărate de la Ocna Sibiului 

Bacteria Clostridium perfringens are în mare măsură origine fecală şi este prezentă 

întotdeauna în ape uzate, dar nu se reproduce în sedimentele acvatice. Clostridium perfringens şi 
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în special sporii prezintă o rezistenŃă foarte mare în timp îndelungat şi în condiŃii nefavorabile, 

ceea ce denotă că prezenŃa lor în apă indică o poluare veche cu fecale. 

Lacurile care au prezentat numărul maxim de bacterii sulfit-reducătoare anaerobe, în luna 

august au fost Lacul cu Insulă (284 clostridii / 100 ml) şi Lacul cu Nămol (268 clostridii / 100 

ml), Lacul Negru (176 clostridii/ 100 ml), Lacul OcniŃa (148 clostridii/ 100 ml), Lacul MâŃelor 

(128 clostridii / 100 ml), Lacul Gura Minei (84 clostridii/ 100 ml), Lacul Rândunica şi Lacul 

Pânzelor (72 clostridii / 100 ml).  

Izvoarele lacurilor Horea şi Crişan cât şi Lacul Brâncoveanu au fost lipsite de aceste 

microorganisme atât în luna mai cât şi în luna august.  

Bacterii Clostidium perfringens au fost identificate în peste 75% din probele de apă 

prelevate din lacurile sărate de la Ocna Sibiului în luna august şi în 50% din probe în luna mai. 

3.2.2.7. Identificarea speciilor de bacterii din familia Enterobacteriaceae şi a 

bacteriilor Gram negative în apa sărată a lacurilor de la Ocna Sibiului 

Pentru probele pozitive depistate în cazul bacteriilor coliforme am determinat şi reacŃiile 

biochimice cu sistemul API 20E.  

Tabelul 3.3 
Speciile de bacterii din familia Enterobacteriaceae identificate în apa sărată a lacurilor de 

la Ocna Sibiului 
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1. Enterobacter sakazakii    +         

2. Enterobacter aerogenes        +     

3. Enterobacter cloacae   +      +    

4. Providencia rettgeri      +    +  + 

5. Escherichia coli 1 + +   + +  +  + +  

6. Serratia marcescens   +      +    

7. Serratia odorifera 1   +          

8. Serratia fontanicola   +          

9. Serratia liquefaciens  +  + +       + 

10. Proteus penneri        +     

11. Proteus mirabilis        +     

12. Citrobacter koseri/farmeri           +  

13. 
Klebsiella pneumoniae ssp. 
pneumoniae 

  +    +  +    

14 Klebsiella ornithinolytica         +  +  

15. Salmonella arizonae           +  

16. Vibrio fluviatilis  +           

17. Non fermenter spp.      +       



XXIII 
 

API 20E este un sistem standardizat de identificare a speciilor de bacterii din familia 

Enterobacteriaceae şi a altor bacterii Gram negative, non-fecale, utilizând teste biochimice 

miniaturizate. 

Analiza a fost axată pe identificarea speciilor de bacterii din familia Enterobacteriaceae 

din apa sărată a lacurilor, fără a face o evaluare cantitativă a acestora din probe. ImportanŃa 

identificării acestor specii în apa de îmbăiere şi apa destinată tratamentului balnear, este 

deosebită deoarece aceste bacterii au rol deosebit în patologia umană. 

Microorganismele identificate aparŃin următoarelor genuri de bacterii din familia 

Enterobacteriaceae: Serratia, Providencia, Enterobacter, Citrobacter, Escherichia, Proteus, 

Klebsiella, Salmonella, Vibrio (Tabelul 3.3). 

 

3.2.3. CONCLUZII 

Luând în considerare valorile indicatorilor igienco-sanitari (bacterii coliforme, bacterii 

coliforme termotolerante, Escherichia coli şi enterococi) ai apei sărate din lacurile de la Ocna 

Sibiului în perioada 2006- 2008, am grupat lacurile în următoarele categorii (Fig. 3.19): 

• Lacuri care prezintă valori foarte reduse ale parametrilor bacteriologici, indiferent 

de sezon, ceea ce indică că aceste lacuri nu sunt afectate de contaminarea fecaloid menajeră - 

Lacul Brâncoveanu, Lacul Negru şi Lacul Fără Fund.  

• Lacuri care prezintă încărcare bacteriană redusă, dar pentru care ar trebui aplicat 

un program de monitorizare complex pentru a se identifica sursele unor contaminări sezoniere, 

ce determină numărul mai ridicat de bacterii coliforme, în cazul izvoarelor Crişan şi Horea şi al 

enterococilor în cazul Lacului cu Insulă; 

• Lacuri care prezintă încărcătură bacteriană moderată, cărora prin aplicarea unui 

management corespunzător, identificarea surselor de contaminare şi stoparea impactului asupra 

apei lacurilor, li s-ar îmbunătăŃi calitatea esenŃial - Lacul cu Nămol, Lacul Rândunica, Lacul 

Gura Minei şi Lacul Pânzelor; 

• Lacul MâŃelor, izvorul Cloşca şi Lacul OcniŃa lacuri care prezintă încărcare 

bacteriană maximă, în toate campaniile de recoltare, care sunt afectate de o contaminare 

continuă, deoarece aici au fost identificaŃi atât indicatori ai poluării recente cât şi cei care denotă 

o poluare mai veche a apei. 

Identificarea în premieră în România, în ceea ce priveşte analiza bacteriologică a apei 

sărate, a speciilor de bacterii aparŃinând familiei Enteronbacteriaceae ( genul Serratia, 

Providencia, Enterobacter, Citrobacter, Escherichia, Proteus, Klebsiella, Salmonella, Vibrio.) 

este deosebit de importantă pentru că unele specii identificate sunt implicate în etiologia umană. 
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4. CARACTERIZAREA FIZICO–CHIMIC Ă, ENZIMOLOGIC Ă ŞI 

MICROBIOLOGIC Ă A NĂMOLURILOR DIN LACURILE S ĂRATE DE LA OCNA 

SIBIULUI 

4.1 MATERIALE ŞI METODE 

4.1.1. Determinarea activităŃii dehidrogenazice a sedimentelor 

Pentru determinarea activităŃii dehidrogenazice a sedimentului, la sediment se adaugă 

CaCO3 (pentru neutralizarea acizilor care se formează în timpul incubării) şi soluŃie TTC 

(clorură de 2, 3, 5 – trifeniltetrazoliu) care serveşte ca acceptor hidrogenului transferat de 

dehidrogenaze şi care se reduce sub acŃiunea hidrogenului transferat de dehidrogenaze, la un 

compus roşu - formazan. Formazanul se extrage cu solvenŃi organici (etanol, metanol, acetonă) şi 

se determină spectrofotometric la 485 nm. Cu cât concentraŃia formazanului este mai mare, cu 

atât activitatea dehidrogenazică este mai ridicată. Activitatea dehidrogenazică actuală şi 

potenŃială se exprimă în mg formazan/10 g sediment. 

4.1.2. Determinarea activităŃii catalazice a sedimentelor 

La probele de sediment active şi inactive termic se adaugǎ o soluŃie tampon şi soluŃia 

apoasă a substratului (H2O2). După incubare, se determină permanganometric apa oxigenată 

nedescompusă. Activitatea enzimatică se exprimă în mg H2O2 / g nămol. 

4.1.3. Determinarea activitǎŃii fosfatazice a sedimentului 

Pentru determinarea activităŃii fosfatazice a sedimentului la sediment se adaugă toluen 

(pentru a preveni proliferarea microoorganismelor) şi soluŃia apoasă a substratului enzimatic 

(fenilfosfat disodic). Amestecurile de reacŃie se incubează la 37°C, 24 de ore. În cursul incubării, 

fenilfosfatul se scindează hidrolitic sub acŃiunea fosfomonoesterazei, producându-se fosfat şi 

fosfat disodic. Fenolul reacŃionează cu cu 2, 6-dibromchinon-clorimidă (reactivul Gibbs), 

formându-se un compus albastru (un indofenol) care se determină fotocolorimetric. Cu cât 

concentraŃia indofenolului este mai mare, cu atât activitatea fosfatazică va fi mai ridicată. 

 

4.2. REZULTATE ŞI DISCUłII 

4.2.1. MONITORIZAREA ENZIMOLOGICĂ A NĂMOLURILOR DIN LACURILE DE LA 

OCNA SIBIULUI 

4.2.1.1. Monitorizarea activităŃii dehidrogenazice a nămolurilor din lacurile s ărate 

de la Ocna Sibiului 

Activitatea dehidrogenazicǎ poate fi consideratǎ un indicator global al activitǎŃii 

biologice a organismelor, dar a fost folositǎ şi ca test ecotoxicologic pentru a evalua efectele 

poluanŃilor asupra microbiotei solului sau sedimentului. 
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Lacurile în funcŃie de activitatea dehidrogenatică a nămolurilor se grupează astfel: 

• Lacuri cu activitatea enzimatică dehidrogenazică foarte redusă în nămol, ceea ce 

denotă o slabă activitate microbiană în aceste nămoluri - Lacul cu Insulă şi Lacului Rândunica. 

FluctuaŃiile sezoniere sunt relativ scăzute, valoarea minimă înregistrată a fost de 0,23 µg 

formazan / 1g nămol (substanŃă uscată), valoarea maximă a fost 0,94 µg formazan / 1g nămol 

(substanŃă uscată) şi media anuală a activităŃii dehidrogenazice în cazul acestor lacuri a fost 

aproximativ 0,7 µg formazan / 1g nămol (substanŃă uscată). 

• Lacuri cu activitate dehidrogenazică a nămolului moderată, cu fluctuaŃii sezonire 

ridicate – Lacul Brâncoveanu, Lacul Pânzelor, Lacul Negru, Lacul Fără Fund, Lacul cu Nămol, 

Lacul Gura Minei. Activitatea dehidrogenazică variază între 0,11 µg formazan / 1g nămol 

(substanŃă uscată) şi 1,70 µg formazan / 1g nămol (substanŃă uscată), iar valoarea medie 

înregistrată în perioada monitorizată a fost aproximativ 1,00 µg formazan / 1g nămol (substanŃă 

uscată) 

• Lacuri cu activitate dehidrogenazică ridicată – Lacul OcniŃa. VariaŃia activităŃii 

enzimatice dehidrogenazice a nămolului din acest lac fiind între 0,61 – 1,80 µg formazan / 1g 

nămol (substanŃă uscată). Lacul OcniŃa prezintă activitatea dehidrogenazică anuală a nămolului 

maximă (1,29 µg formazan / 1g nămol substanŃă uscată), aceasta fiind cu 52% mai crescută faŃă 

cea înregistrată în Lacul cu Insulă şi Lacul Rândunica.  

4.2.1.2. Monitorizarea activităŃii fosfatazice a nămolurilor din lacurile s ărate de la 

Ocna Sibiului 

Gruparea lacurilor în funcŃie de activitatea fosfatazică a nămolurilor, este astfel: 

• Lacuri cu potenŃial fosfatazic al nămolului redus – Lacul cu Insulă, Lacul 

Rândunica şi Lacul Fără Fund- aici activitatea fosfatazică variază între 63,22 µg fenol / g nămol 

şi 95,21 µg fenol / g nămol, valoarea medie fiind de 77,61 µg fenol / g nămol. 

• Lacuri cu activitate fosfatazică moderată – Lacul Gura Minei, Lacul Pânzelor, 

Lacul cu Nămol, Lacul Negru, Lacul Brâncoveanu – valoarea minimă a fosfatazei fiind de 73,5 

µg fenol / g nămol, valoarea maximă fiind de 155,53 µg fenol / g nămol. Media anuală a 

activităŃii fosfatazice a nămolului pentru aceste lacuri este în jur de 100 µg fenol / g nămol. 

• Lacuri cu activitate fosfatazică intensă – Lacul OcniŃa – valoarea medie anuală a 

fosfatazei a fost 154,43 µg fenol / g nămol, iar fluctuaŃiile sezoniere se încadrează între 117,5 µg 

fenol / g nămol şi 192,24 µg fenol / g nămol. 
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4.2.1.3. Monitorizarea activităŃii catalazice a a nămolurilor din lacurile s ărate de la 

Ocna Sibiului 

În funcŃie de activitatea enzimatică catalazică, lacurile sunt grupate astfel:  

• Lacuri cu activitate catalazică scăzută a nămolului – Lacul cu Insulă, Lacul 

Rândunica, Lacul, Lacul fără fund, Lacul Brâncoveanu, Lacul Gura Minei. VariaŃia sezonieră şi 

diferenŃa între potenŃialul enzimatic al acestor lacuri a fost între 0,15 – 1,1 mg H2O2/ g nămol 

substanŃă uscată, iar valoare medie anuală înregistrată a fost de până la 0,5 mg H2O2/ g nămol 

substanŃă uscată. 

• Lacuri cu activitate catalazică medie - Lacul cu Nămol şi Lacul Pânzelor. 

Nămolul a prezentat potenŃialul mediu catalazic de 0,87 mg H2O2/ g nămol substanŃă uscată, 

acesta variind de la 0,23 mg H2O2/ g nămol substanŃă uscată la 2,0 mg H2O2/ g nămol substanŃă 

uscată. 

• Lacuri al căror nămol prezintă activitate catalazică intensă - Lacul Negru şi Lacul 

OcniŃa. Minimul activităŃii catalazice fiind de 0,31 mg H2O2/ g nămol substanŃă uscată în 

nămolul Lacului Negru în luna ianuarie, iar valoarea maximă de 2,30 mg H2O2/ g nămol 

substanŃă uscată s-a determinat pentru nămolul Lacului OcniŃa în luna octombrie. Media anuală 

fiind de 1,25 mg H2O2/ g nămol substanŃă uscată. 

 

4.2.2. MONITORIZAREA FIZICO-CHIMICĂ A NĂMOLURILOR DIN LACURILE 

DE LA OCNA SIBIULUI 

Analiza nămolului din Lacul Brâncoveanu a reflectat faptul că substanŃele organice şi 

volatile se află în procentul maxim faŃă de celelalte nămolul celorlalte lacuri, şi anume 12,07g %, 

iar raportul între substanŃa uscată şi apă a fost de 2 : 1. Cantitatea de substanŃe minerale din 

Lacul Brâncoveanu este minimă, doar 54,63 g% . 

Nămolul din Lacul Negru prezintă cantitatea minimă de apă 0,4 g% şi mineralizarea 

maximă 97,41g %. Raportul între substanŃa  uscată şi apa din nămol este de 249 : 1  

Procentul de substanŃe volatile şi organice pierdut prin calcinarea nămolului din Lacul cu 

Nămol este minim 1,17 g%, faŃă de ceea ce s-a găsit în nămolul celorlalte lacuri monitorizate. 

Nămolul prezintă în compoziŃia sa globală 68,9 g% substanŃă uscată şi 31,1 g % apă. 

CompoziŃia globală a nămolului analizat din Lacul cu Insulă, reflectă caracteristici foarte 

apropiate cu nămolul din Lacul cu Nămol.  

Nămolul din Lacul Fără Fund prezintă cantitatea maximă de apă 36,9 g%, substanŃele 

minerale 61,14 g% iar substanŃele organice şi volatile 1,96 g%. În compoziŃia acestui nămol 

raportul între substanŃa uscată şi apă este de 1,71: 1. 
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Nămolul analizat din Lacul OcniŃa prezintă  substanŃa uscată în procent de 67,4 g% iar 

apa reprezintă 32,6 g% din nămol. 

 

4.2.3. MONITORIZAREA BACTERIOLOGICĂ A NĂMOLURILOR DIN LACURILE 

DE LA OCNA SIBIULUI 

CalităŃile terapeutice ale nămolurilor unora dintre lacurile de la Ocna Sibiului, fie 

amenajate sau în perspectivă de amenajare, pot suferi degradări ireversibile datorită poluării cu 

reziduuri menajere. 

Enterococii, ca indicatori ai unei poluări fecale mai vechi, bacteriile coliforme şi 

Escherichia coli, au prezentat valori relative reduse în nămolul din toate unităŃile lacustre de la 

Ocna Sibiului (Fig. 4.1). 

 
Fig. 4.1 VariaŃia indicatorilor igienico-sanitari în nămolurile de la Ocna Sibiului 

 

Gruparea lacurilor, în funcŃie de încărcarea bacteriologică a nămolurilor cu 

microorganisme care denotă impurificarea fecală a acestora, s-a realizat astfel: 

� Lacuri cu impurificare fecală scăzută a nămolului – Lacul Fără Fund, Lacul 

Brâncoveanu şi Lacul Negru 

� Lacuri cu impurificare fecală medie a nămolului – Lacul cu Nămol şi 

Lacul cu Insulă  

� Lacuri cu impurificare fecală ridicată a nămolului – Lacul OcniŃa. 

Analiza impurificării fecale a nămolului din lacuri este deosebit de importantă şi 

trebuie corelată cu valoarea terapeutică a acestora, în vederea utilizării eficiente a nămolurilor în 

tratamentul balnear, pentru aplicarea măsurilor de sanitizare corespunzătoare şi identificarea 

zonelor propice de extragere şi depozitare după folosire. 
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4.3 CONCLUZII 

Din punct de vedere a potenŃialului enzimatic al nămolului, exprimat prin activitatea 

dehidrogenazică, activitatea fosfatazică şi catalazică am constat că: 

• Lacul OcniŃa – prezintă cele trei activităŃi enzimatice ale nămolului intensificate 

în perioada monitorizată. Nămolul prezintă deci o activitate microbiană intensă, potenŃial de 

oxido-reducere ridicat dar şi încărcare organică mare. 

• Lacul Negru are activitate catalazică intensă, iar activitatea dehidrogenazică şi 

fosfatazică moderată, ceea ce denotă un potenŃial de oxido-reducere intens al nămolului, care nu 

este poluat. 

• Lacul Pânzelor şi Lacul cu Nămol prezintă o intensitate moderată a tuturor 

activităŃilor cercetate. 

• Lacul Brâncoveanu, Lacul Gura Minei înregistrează activitatea fosfatazică şi 

dehidrogenazică moderate şi potenŃialul catalazic redus. 

• Lacul Fără Fund prezintă potenŃialul fosfatazic şi catalazic redus iar activitatea 

dehidrogenazică moderată. 

• Lacul Rândunica şi Lacul cu Insulă prezintă intensitatea minimă a activităŃilor 

enzimatice caracteristice nămolului, ceea ce indică o slabă eficienŃă terapeutică a acestuia. 

Activitatea fosfatazică este redusă în lunile martie şi iulie şi sporită în ianuarie şi în 

octombrie, în concordanŃă cu acumulările de biocomponente organominerale. Activitatea 

dehidrogenazică din contră, prezintă pondere ridicată în martie şi iulie şi este redusă în perioada 

de iarnă şi toamnă. PotenŃialul de oxido-reducere al nămolului, reflectat de activitatea catalazică 

este mic în perioada de iarnă şi primăvară şi crescut în vară şi toamnă. 

Din punct de vedere a compoziŃiei globale a nămolui, se remarcă faptul că nămolul din 

Lacul Brâncoveanu are procentul cel mai ridicat de substanŃă volatilă, fiind considerat peloid 

sapropelic. Din cadrul peloidelor minerale fac parte nămolurile din Lacul Negru, Lacul cu 

Nămol, Lacul cu Insulă, Lacul Fără Fund şi Lacul OcniŃa.  

Analiza bacteriologică a nămolului a permis cuantificarea impurificării nămolului din 

diferite lacuri. Nămolul din Lacul OcniŃa este cel mai contaminat, conŃinând microorganisme 

alohtone de proveninŃă fecală. Nămolul care a prezentat o impurificare moderată a fost extras din 

Lacul cu Nămol şi Lacul cu Insulă. Nămolul extras din Lacul Brâncoveanu, Lacul Negru şi Lacul 

Fără Fund a fost lipsit de microorganisme indicatoare de poluare fecală sau acestea au prezentat 

un număr extrem de redus, aici existând în principal microfloră autohtonă. 
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5. MODELARE MATEMATIC Ă ŞI STABILIREA CORELA łIILOR ÎNTRE 

DIFERI łI PARAMETRI ANALIZA łI 

 

Pentru a putea cuantifica dependenŃa dintre factorii fizico-chimici şi cei microbiologici 

am elaborat un model matematic, concretizat într-un program informatic. Acest program ajută la 

stabilirea automată a corelaŃiilor între parametri determinaŃi pentru apa sărată în cadrul unui lac 

dar şi analiza tendinŃelor de evoluŃie în timp a caracteristicilor lacurilor. De asemenea acest 

program va contitui o bază de date pentru lacurile de la Ocna Sibiului, care va putea fi 

completată pe măsură ce se obŃin rezultate în diferite cercetări. 

Programul realizat şi modelarea matematică aferentă reprezintă instrumente deosebit de 

utile, care facilitează interpretarea datelor obŃinute atât la momentul actual cât şi în cazul 

cercetările ulterioare. Modelul realizat, urmează să fie testat în diferite condiŃii, îmbunătăŃit şi 

validat. 

 
Fig.5.1 Model de grafic rezultat din foaia de calcul „Afi şare1” 

 

În foaia de calcul ,,Afişare 1”, se poate realiza vizualizarea valorilor dar şi vizualizarea 

grafică a interdependenŃelor dintre doi parametri fizico-chimici şi/sau bacteriologici ai apei, 

pentru toate lacurile sărate de la Ocna Sibiului studiate, într-o campanie de recoltare. De aici se 

pot evidenŃia diferenŃele între unităŃile lacustre studiate, în fiecare campanie de recoltare. 
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Criteriile variabile sunt: parametrul 1 (17 posibilităŃi), parametrul 2 (17 posibilităŃi) şi campania 

de recoltare (10 posibilităŃi) (Fig. 5.1).  

 
Fig.5.2 Model de grafic rezultat din foaia de calcul „Afi şare 2” 

 

În foaia de calcul ,,Afişare 2”, se poate realiza vizualizarea valorilor şi evidenŃierea 

grafică a variaŃiei parametrilor fizico–chimici şi bacteriologici, caracteristici apei unui lac în 

toate campaniile de analiză. Pe axa OX apar parametri monitorizaŃi, iar pe axa OY vor apărea 

campaniile de prelevare şi analiză (Fig. 5.2). 

Pentru a nu apărea diferenŃe vizuale excesive între două valori şi pentru o afişare cât mai 

elegant, valoarea unui parametru este echivalentă cu aria unei sfere. În cazul în care unde nu este 

afişată nici o sferă însemnă că parametrul nu are valoare, iar acolo unde sfera este mică de 

culoare gri (adică altă culoare faŃă de bulinele de pe aceeaşi coloană) înseamnă că parametrul are 

valoarea 0. Aceasta este pentru a nu se confunda valoarea 0 a unui parametru cu lipsa valorii 

unui parametru. 
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De asemenea se poate vedea atât valori, cât şi grafic, în orice moment valoarea minimă şi 

maximă pentru orice parametru, caracteristică lacului selectat, raportată la valoare minimă şi 

maximă pentru parametrul respectiv identificată în toate campaniile de recoltare. 

 
Fig.5.3 Model de grafic rezultat din foaia de calcul „Afi şare 3” 

 

În foaia de calcul ,,Afişare 3”, este redată grafic corelaŃia între doi parametri fizico-

chimici şi/sau bacteriologici ce caracterizează un lac, în toate campaniile de recoltare. Astfel se 

poate urmări şi evoluŃia sezonieră a parametrilor, pentru fiecare lac. Criteriile variabile sunt: 

parametrul 1 (17 posibilităŃi), parametrul 2 (17 posibilităŃi) şi locul recoltării apei (13 posibilităŃi) 

(Fig. 5.3). 
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Fig.5.4 Model de grafic rezultat din foaia de calcul „Afi şare 4” 

În foaia de calcul ,,Afişare 4”, apar vizualizaŃi sub formă de sferă (volum sferei este 

proporŃional cu valoarea parametrului) parametri fizico-chimici şi bacteriologici, caracteristici 

tuturor lacurilor studiate, într-o campanie. Pe axa OX apar parametri monitorizaŃi, iar pe axa OY 

va apărea locul prelevării (Fig. 5.4). 

Realizarea acestui program care permite corelarea mai multor variabile, reprezintă un 

instrument deosebit de util pentru cei care doresc să realizeze cercetări atât pentru unităŃi 

acvatice dar şi în alte domenii. 

 

6. BIOTEHNOLOGII ŞI SOLUłII APLICATE PENTRU CONSERVAREA, 

PROTECłIA ŞI MANAGEMENTUL CALIT ĂłII ZONEI ŞI LACURILOR DE LA 

OCNA SIBIULUI 

Apa lacurilor sărate şi resursele de nămol de la Ocna Sibiului suferă de un proces 

puternic de degradare. Principala cauză care duce la degradarea apei şi nămolului terapeutic, este 

aportul de apă dulce, dar şi infiltrarea şi deversarea apei contaminate, fecaloid-menajere care 

afluează către lacurile sărate. ÎntreŃinerea lacurilor constă şi în înlăturarea excesului de apă dulce, 
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colectarea şi tratarea apelor poluate, menŃinerea perimetrelor de protecŃie sanitară din jurul 

lacurilor. 

 

6.1. EPURAREA APELOR PRIN METODE NECONVENłIONALE BIOLOGICE 

Pentru a folosi plantele în epurare şi fitoremediere apa trebuie să îndeplinească câteva 

condiŃii: să fie decantată mecanic; să nu conŃină grăsimi sau substanŃe petroliere – care aderă la 

rădăcini şi blochează absorbŃia apei şi a substanŃelor nutritive organice şi anorganice; să nu 

conŃină prea multe substanŃe toxice; să aibă temperaturi de peste 7 – 80C până chiar la 400C; 

apele să aibă încărcări organice cuprinse între 40 – 100 mg/l CCOCr. Temperatura aerului nu 

trebuie să coboare sub 50C, dar poate depăşi 40 - 450C. 

Găsirea şi aplicarea unor metode de epurare neconvenŃională a apelor încărcate rezultate 

din activitatea balneară dar şi de la locaŃiile utilizate pentru cazarea şi asigurarea serviciilor 

pentru turişti (pensiuni, terase, piscine), va determina în primul rând creşterea gradului de 

siguranŃă a celor care utilizeză lacurile, dar şi sporirea confortului în staŃiune. 

 

6.1.1. MATERIALE ŞI METODE 

Determinarea parametrilor fizico- chimici s-a realizat conform metodelor standardizate 

prezentate în Tabelul 6.1. 

Tabelul 6.1 
Parametri şi metodele de analiză utilizate pentru analiza fizico-chimică şi bacteriologică a 

apei 
Nr. 
crt. 

Parametrul analizat Metoda de analiza 

16. Număr colonii la 220C STAS 3001- 91 
17. Număr colonii la 370C STAS 3001 -91 
18. Bacterii coliforme STAS 3001-91 
19. Coliformi fecali  STAS 3001-91 
20. Escherichia coli ISO 9308/2-90 
21. Enterococi  STAS 3001-91 
22. Conductivitate electrică SR EN 27888-97 
23. pH SR ISO 10523-97 
24. Temperatura  - 
25. CCOCr SR ISO 6060-96 
26. CBO5 SR EN 1899-1/03 
27. Oxigen dizolvat SR EN 25814-99 
28. Materii totale în suspensie  SR EN 872 – 2005 

 



XXXIV 
 

6.1.2. STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND BIO-EPURAREA APELOR CONTAMINATE 

DE LA OCNA SIBIULUI, CU AJUTORUL PLANTELOR ACVATICE, ÎN CONDIłII DE 

LABORATOR 

 

6.1.2.1. Rezultate şi discuŃii 

Probe de apă contaminate fecaloid-menajere colectate din localitatea Ocna Sibiului, au 

fost supuse unor încercări de epurare prin Ńinere în contact cu plante, în prima fază în condiŃii 

create în laborator, urmărind nivelul de purificare la anumite intervale. S-au monitorizat 

modificările apărute în compoziŃia apei, corelat cu capacitatea plantelor de a asimila nutrienŃii, 

azotul, fosforul şi de a-i îngloba în biomasa proprie şi cu eficienŃa de reducere a indicatorilor 

poluării fecale. 

Perioada în care s-a desfăşurat cercetarea experimentală a fost noiembrie – decembrie 

2007. Probele de apă contaminată au fost recoltate înainte de deversare în râul Visa, după 

operaŃia de tratare mecanică (îndepărtarea suspensiilor grosiere şi desnisipare) şi de la un canal 

de deversare situat în apropierea de Lacul OcniŃa şi Ocna Pustie. 

Am utilizat 3 recipienŃi de 5 litri pe care i-am umplut cu apă uzată; în fiecare recipient am 

pus pentru experimentarea condiŃiilor de dezvoltare şi epurare a apei, 3 specii diferite de plante 

submerse: A - Ludwingis repens ,,Rubin”, B - Bacopa monnieri –C - Hygrophila corymbosa 

„Siamensis”. De asemenea am utilizat un recipient, notat cu D, având un volum de 8 litri cu apă 

uzată în care am simulat condiŃii de aerare cu ajutorul unui pompe de aerare 

Pentru a identifica perioada optimă de decontaminare a apei de către plantele acvatice am 

monitorizat evoluŃia parametrilor fizico-chimici ai apei (oxigen dizolvat, conductivitate, pH, 

consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen, materii în suspensie, azot amoniacal şi 

fosfor) la diferite intervale de timp de la introducerea plantelor acvatice în recipienŃi cu apă 

uzată. Astfel am făcut determinări pentru cele 3 tipuri de apă epurată cu speciile de plante după 2 

zile de menŃinere în contact şi până la 14 zile - 17 zile (Fig. 6.2). 
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Tabelul 6.2 
Valorile parametrilor fizico-chimici pentru proba d e apă uzată martor şi probele menŃinute în 

contact cu speciile de plante A - Ludwigia repens rubin, B - Bacopa monnieri, C- Hygrophila 
corymbosa, la diferite intervale de timp 

Parametrul analizat 
(unitate măsură) 

proba 
apă 
uzată
marto
r 

Apă epurată cu plante submerse 

6 zile de contact 10 zile de contact 14 zile de contact 

A B C A B C A B C 

pH (unit. pH) 7,36 7,4 7,38 7,29 7,71 7,71 7,58 7,86 7,87 7,72 

CCO-Cr (mgO2/l) 222 108,5 80,2 94,3 34 24 72 53 119,5 745 

CBO5 (mgO2/l) 51 22 26 46 5,8 4,2 4,2 - - - 

MTS (mg/ l) 92 47 45 35 4 19 26 0 23 25 

NH4 (mg / l) 25,7 27,09 27,4 25,8 26,5 26,2 25,08 25,6 27,97 24,23 

P total (mg / l) 3 3,21 3,03 2,85 2,73 2,8 3,08 2,66 2,72 3,4 

 

În urma monitorizării probelor de apă uzată care au fost menŃinute în contact cu speciile 

de plante acvatice potenŃial epuratoare, în intervalul de la 6 zile la 17 zile, s-a constatat creşterea 

accentuată a valorilor pentru parametrul oxigen dizolvat, în toate cazurile experimentului. 

Creşterea valorilor pentru acest parametru este un indiciu important că are loc procesul de 

epurare naturală a apei. 

Modificarea concentraŃiei substanŃelor organice cuantificate prin valoarea CCO-Cr, se 

observă prin reducerea drastică a valorii CCO-Cr în perioada de 2 zile pentru proba D şi în 

perioada de 10 zile pentru proba A de apă uzată epurată cu specia Ludwigia repens rubin şi 

proba B apă uzată epurată cu specia Bacopa monnieri . 

Se constată reducerea cu 93 % a valorii CBO5 după 2 zile pentru proba D, reducerea cu 

88,63 % pentru proba menŃinută cu specia Ludwigia repens rubin după 10 zile şi reducerea cu 

91,77 % pentru proba de apă supusă epurării cu specia Bacopa monnieri. 

Monitorizarea materiilor totale în suspensie (MTS) în probele de apă uzată menŃinute în 

contact cu speciile plantele şi sistemul de aerare, la diferite intervale de timp a evidenŃiat 

reducerea de 89,31% a suspensiilor în 2 zile, pentru proba D, reducerea cu 95,66% a materiilor în 

suspensie în decurs de 10 zile în cazul probei cu specia Ludwigia repens rubin şi reducerea cu 

79,35 % după 10 zile şi de 75 % după 14 zile de contact în cazul probei B cu specia Bacopa 

monnieri. 

Reducerea concentraŃiei de fosfor total se remarcă în principal pentru probele de apă 

probele de apă uzată menŃinute cu plantele Ludwingia repens şi Bacopa monnieri. 
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Fig. 6.1 VariaŃia parametrilor bacteriologici ai apei uzate – proba martor şi probele menŃinute în contact cu speciile 
de plante acvatice şi sistemul de aerare, la diferite intervale de timp 

 

EficienŃa maximă pentru reducerea încărcării bacteriologice este foarte bună, în cazul în 

care se utilizează plante, în primele 6 zile. 

EficienŃa de reducere pentru parametri bacteriologici indicatori ai poluării fecale, în cazul 

tratamentelor neconvenŃionale aplicate în laborator, prin menŃinerea apelor uzate în contact cu 

specii de plante acvatice variază între 75% - 99,99% (Fig. 6.1). 

 

6.1.2.2. Concluzii 

EficienŃa reducerii contaminării fecale, redată prin scăderea valorilor pentru parametri 

bacteriologici, este constantă şi după menŃinere mai îndelungată (13 zile). Se poate concluziona 

că prelungirea perioadei de menŃinere a apei contaminate în contact cu plante acvatice 

epuratoare, nu aduce o sporire a calităŃilor apei epurate din punct de vedere microbiologic faŃă de 

perioada de 5 zile şi poate fi deasemenea ar fi defavorabilă din punct de vedere financiar în cazul 

aplicării la scară mare. 

În urma experimentului efectuat, în condiŃii de laborator, s-a demonstrat că există o 

diminuare semnificativă a încărcăturii organice, a fosforului şi azotului total dar şi reducerea 

încărcării bacteriologice a apei contaminate prin menŃinerea acesteia în contact cu speciile de 

plante acvatice submerse Ludwingia repens şi Bacopa monnieri, la un timp de contact de până la 

5 zile. Reducerea s-ar îmbunătăŃi dacă ar fi aplicată şi aerarea suplimentară a apei care se 

menŃine în contact cu plantele. 
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6.1.3. STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND BIO-EPURAREA APELOR CONTAMINATE 

DE LA OCNA SIBIULUI, CU AJUTORUL PLANTELOR ACVATICE, ÎN CONDIłII 

STAłIONARE, LA SCARĂ MARE 

 

Continuând experimentele de bio-epurare a apei iniŃiate în condiŃii de laborator, am 

selectat speciile de plante potenŃial epuratoare, pe care le-am pus în contact cu apă uzată cu 

diferite încărcări şi timp de contact scăzut (maxim 4 zile). Acest studiu experimental s-a 

constituit ca o etapă intermediară a epurării apei cu ajutorul plantelor acvatice în flux continuu. 

Speciile de plante acvatice epuratoare Bacopa monnieri şi Ludwingia repens ,,Rubin”, au 

fost alese pentru acest experiment, în urma testărilor efectuate în laborator, deoarece au prezentat 

toleranŃa cea mai bună şi eficienŃa maximă de epurare.  

Intrarea modulului de tratare a fost reprezentată de apa uzată cu diferite încărcări: 

- Apă uzată după treapta de deznisipare şi eliminare grăsimi, cu încărcare organică 

iniŃială relativ mare, indicativ P1 

- Apă uzată după treapta de deznisipare-eliminare grăsimi, cu încărcare organică 

mică, indicativ P2 

- Apă uzată parŃial epurată cu încărcare organică mică, indicativ P3 

Modulele de tratare, având suprafaŃa activă totală a plantelor de aproximativ 0,3 m2, au 

avut următoarea componenŃă: modul A, a fost constituit din specia Bacopa monnieri şi modul B, 

a fost constituit din specia Ludwingia repens ,,Rubin,,. 

 

6.1.3.1. Rezultate şi discuŃii 

În perioada 06.05.2008 - 16.05.2008 pentru toate tipurile de apă uzate s-au folosit speciile  

Bacopa monnieri şi Ludwingia repens ,,Rubin,, grupate în modulele A şi respectiv B.  

Plantele au fost nevoite să se adapteze diferitelor încărcări ale apei uzate.  

S-a constatat că poluantul cu impact fatal asupra vieŃii plantelor îl constituie materiile 

solide în suspensie, care prin aderare la suprafaŃa frunzelor, împiedică desfăşurarea normală a 

proceselor biochimice, vitale pentru plantă. 

Procesul de reducere a substanŃelor oxidabile prin utilizarea plantelor acvatice menŃionate 

se desfăşoară în timp şi este dependent de natura şi nivelul de încărcare al apei contaminate. 

Modulul B în care s-a plasat specia Ludwingia repens ,,Rubin,, a dovedit capacitate mai 

mare de adaptare şi de reacŃie la o încărcare complexă cu poluanŃi, decât modulul A în care s-a 

plasat specia Bacopa monieri. 
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La încărcări complexe ale apei contaminate reducerea maximă a CBO5 de 40-50 % se 

realizează după 3 zile de contact cu plantele Ludwingia repens ,,Rubin,,. La încărcări relativ mici 

şi comparabile ale apei contaminate, reducerea substanŃelor organice este mai mare pentru apa 

tratată în prealabil într-o treaptă biologică convenŃională. 

Randamentul de eliminare a CBO5 este maxim pentru apa uzată care a fost parŃial epurată 

P3, pentru care are loc o reducerea a CBO5 după 24 ore de 73,3% cu ajutorul plantei Bacopa 

monnieri şi 60% pentru modulul B cu planta Ludwingia repens ,,Rubin,,. 

La valoarea iniŃială a CCOCr în P1, de 159 mg O2 /l reducerea este de 47 mgO2 /l pentru 

modulul B, după 6 ore de menŃinere în contact cu plantele, pentru ca apoi să se menŃină la acest 

nivel în următoarele zile La valori iniŃiale comparabile ale CCOCr la P2 şi P3 de 30-40 mgO2/l 

reducerea CCOCr este de maxim 20 mgO2/l în 24 ore, pentru ambele module.  

Nivelul de reducere a microbiotei bacteriene din apa uzată cu încărcare mare, în perioada 

monitorizată, de 96 de ore, este de 99% indiferent de planta potenŃial epuratoare folosită. 

EficienŃa maximă se constată în cazul probei de apă uzate care a fost menŃinută cu Bacopa 

monnieri timp de 96 ore. 

Monitorizarea parametrilor bacteriologici indicatori ai poluării fecale în probele de apă 

uzată cu încărcătură organică redusă, menŃinute în contact cu plante acvatice epuratoare a reliefat 

o reducere după 48 de ore în proporŃie de 95,62 % a bacteriilor coliformi totali pentru proba de 

apă menŃinută în contact cu Ludwingia repens ,,Rubin,, şi cu 97,43% reducerea înregistrată 

pentru proba de apă cu Bacopa monnieri. 

Se constată o eficienŃă deosebit de ridicată după 96 de ore de contact a speciilor de plante 

Bacopa monnieri şi Ludwingia repens ,,Rubin,, cu apă contaminată, care a fost trecută printr-un 

proces de epurare parŃială. Enterococii fecali ajung în 96 de ore de la nivelul de 24·107/ 100 ml 

din apa uzată la valoarea de 700/ 100 ml în apa care a fost epurată cu ajutorul plantelor. 

 

6.1.3.2 Concluzii 

Plantele se adaptatează mai bine unei ape care a fost tratată parŃial, având loc procese de 

metabolizare a compuşilor din apa uzată cu eliberare de oxigen şi deci o ameliorare a calităŃii 

apei uzate. 

VariaŃiile concentraŃiei azotului amoniacal sunt nesemnificative pentru toate tipurile de 

influent, dar este de remarcat rezistenŃa plantelor la acest poluant chiar şi în condiŃiile în care 

acesta este prezent în concentraŃii de 20-30 mg/l. 

Reducerea încărcării microbiene este semnificativă atât în cazul când se utilizează 

Ludwingia repens ,,Rubin,, cât şi la probele cu Bacopa monieri. Se sesizează de asemenea 
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diminuarea microflorei bacteriene, indiferent de nivelul de contaminare al apei supuse 

experimentului. De reŃinut este faptul că apa parŃial epurată căreia i-am aplicat şi tratare 

neconvenŃională cu plante, din punct de vedere al indicatorilor poluării fecale, a ajuns la nivelul 

la care ar putea fi supusă potabilizării. 

 

6.1.4. STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND BIO-EPURAREA APELOR CONTAMINATE 

DE LA OCNA SIBIULUI, CU AJUTORUL PLANTELOR ACVATICE ÎN INSTALAłIE 

PILOT 

Având în vedere rezultatele experimentelor descrise anterior s-a încercat construirea unei 

instalaŃii pilot pentru tratarea apelor uzate în flux continuu prin utilizarea plantelor submerse 

potenŃial epuratoare care au prezentat rezistanŃa şi eficienŃa maximă. 

 

6.1.4.1. Rezultate şi discuŃii 

La construirea modelului pilot s-au avut în vedere următoarele :  

- timpul de contact cu speciile de plante să fie limitat la câteva ore în staŃia pilot de 

tratare.  

- experimentarea tratării în staŃia pilot a unei ape uzate parŃial epurată similar probei P3, 

în vederea reducerii oxidabilităŃii: reducerea substanŃelor oxidabile în acest caz este maximă în 

primele 24 ore, după care activitatea plantelor devine nesemnificativă. 

- obŃinerea unui potenŃial cât mai mare al plantelor, în ceea ce priveşte reducerea 

conŃinutului de substanŃe oxidabile, prin trecerea consecutivă a apei uzate prin trei module de 

tratare . 

InstalaŃia pilot s-a realizat utilizând următoarele echipamente: 

a. Patru cuve de capacitate de 60 litri, dispuse în cascadă, în care plantele au fost plasate 

astfel: 

- În prima cuvă au fost imersate 10 plante din specia Bacopa caroliniana (suprafaŃa 

activă de cca. 0,3 mp) în urma constatării unei mai bune adaptabilităŃi şi rezistenŃă la poluanŃi; 

- În a doua cuvă au fost imersate 10 plante din specia  Hygrophila diformis 

(suprafaŃa activă de cca. 0,3 m2); 

- În a treia cuvă au fost imersate 10 plante din specia Bacopa monieri (suprafaŃa 

activă de cca. 0,3 m2); 

- În a patra cuvă s-a colectat apa epurată. 

Cuvele au fost amplasate în aer liber, neprotejate de ploaie, vânt, caniculă. 
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b. Pompă submersibilă pentru alimentarea cu apă uzată a primului modul de tratare, 

prezintă un debit de alimentare 30 l/ h (aproximativ 10 ml /sec ). Acest debit asigură un timp de 

contact cu plantele în fiecare modul de 2 ore, pentru ca timpul total de trecere prin staŃia pilot să 

fie de 6 ore. 

c. Sistem de conexiune intrare/ieşire între modulele de tratare care să asigure apei 

direcŃia de parcurs în zig-zag a bateriei de module, astfel încât să se poată realiza omogenizarea 

apei în module şi timpul de contact cu plantele, prestabilit.  

Trecerea apei dintr-un modul în altul se face prin cădere liberă, asigurată prin dispunerea 

cuvelor la cote diferite, care să permită acest lucru. 

Parametrii de dimensionare ai modulului pilot sunt consideraŃi astfel :  

- SuprafaŃa de contact - 0,9 m2 ( 0,3 m x 3m) 

- Volum de apă uzată tratată - 60 l 

- Timp de contact - 6 ore 

Parametrii fizico-chimici reprezentativi analizaŃi la intrarea (I) şi ieşirea (E) din module 

sunt următorii: concentraŃia ionilor de hidrogen (pH), consumul chimic de oxigen (CCOCr), 

consumul biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (NH4
+) (Tabelul 6.3). 

 
Tabelul 6.3 

Valorile principalilor parametri fizico-chimici pen tru intrarea (I) şi ieşirea (E) instalaŃiei 
pilot constituită din plantele acvatice epuratoare 

Data 
Locul 

prelevării 

pH 
unităŃi 

pH 

CCOCr 
mgO2/l 

Randament 
eliminare 
CCO Cr 

 

CBO5 
mgO2/l 

Randament 
eliminare 

CBO5 
 

NH4
+ 

mg/l 

Randament 
eliminare 

NH4
+ 

% 

11.06.2008 
I 6,78 39 

53,8% 
9 

55,6% 
23 

10% 
E 7,05 18 4 20,7 

12.06.2008 
I 6,53 30 

46,7% 
13 

61,5% 
12,6 

40,88% 
E 6,91 16 5 7,45 

13.06.2008 
I 6,64 19,8 

53,9% 
9 

44,4% 
8,07 

- 
E 7,31 9,13 5 8,9 

 

Prin modelul pilot s-a atins un randamentul ridicat la eliminarea substanŃelor organice. 

În regim dinamic, randamentul de reducere a substanŃelor oxidabile este de aproximativ 

50 % pentru CCOCr şi pentru CBO5, obŃinându-se rezultate comparabile cu cele din regim 

staŃionar de 24 ore ( pentru un volum de 30 l), dar într-un timp de contact mult mai scurt 30 l /oră 

apă uzată faŃă de 1,25 l /oră în regim staŃionar. 
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6.1.4.2 Concluzii  

Prin experimentul pe care l-am iniŃiat în aşa numita instalaŃie pilot am putut demonstrat 

că dacă se doreşte o eliminare avansată a substanŃelor organice biodegradabile precum şi 

reducerea numărului de microorganisme indicatoare de poluare fecală se poate realiza cu ajutorul 

speciilor plantelelor acvatice, care pot ajuta la creşterea eficienŃei procesului de epurare, 

contribuind în acest fel la îmbunătăŃirea calităŃii cursurilor de apă.  

SoluŃia propusă pentru decontaminarea apelor care afectează lacurile sărate de la Ocna 

Sibiului este propice, deoarece se evită utilizarea substanŃelor chimice care ar putea afecta apa 

lacurilor şi dereglarea ciclurile naturale din ecosistemul lacustru. 

 

6.2. EPURAREA APELOR PRIN METODE NECONVENłIONALE FIZICE 

Tratamentele neconvenŃionale pentru decontaminarea probelor de apă sărate şi a apei 

uzate din râul Visa s-au realizat prin utilizarea impulsurilor de radiaŃii optice, a radiaŃiilor 

infraroşii, a lămpilor cu radiaŃii UV, a căldurii în comparaŃie cu decontaminarea realizată prin 

utilizarea cloraminei 1%. 

6.2.1. MATERIALE ŞI METODE 

Pentru experiment s-a ales lampa liniară IFP-800. Alimentarea lămpi se face de la o 

baterie de condensatori de tensiune înaltă cu capacitatea de 700 µF. Valoarea tensiunii de 

alimentare este cuprinsă între 0,7-3 kV. Durata impulsului de energie radiantă este de 0,5 ms. 

Valoarea energiei radiante este de 800 J. Spectrul radiaŃiei emise se situează între 200-1000 nm, 

cu maximum energetic în domeniul de 400-600 nm. 

Spectrul emis de lampa IRO include radiaŃii UV-Vis şi IR. Valoarea maximă spectrală se 

situează în domeniul UV-Vis. 

Lampa IRO funcŃionează în regim de impulsuri stabilit, efectuând tratarea apei. Pentru 

acceiaşi durată de timp se aplică diferite regimuri energetice ale lămpii (de la 0,5 J/cm2 - 5 

J/cm2), funcŃie de tipul bacteriilor vizate.  

6.2.2. REZULTATE ŞI DISCUłII 

Prelevarea probelor de apă s-a efectuat din lacurile Brâncoveanu. Lacul Crişan, Lacul 

Rândunica, Lacul Negru şi râul Visa. Au fost aplicate diferite tratamente pe probele de apă 

colectate pentru a identifica efectul cel mai relevant în ceea ce priveşte decontaminarea 

bacteriologică.  

Rezultatele tratamentului au fost evaluate prin determinarea numărului de colonii 

conform metodei standardizate pentru probele de apă care nu au suferit tratament (proba martor) 

şi ulterior aplicării tratamentelor pentru celelalte probe. 
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S-au utilizat 6 tipuri de tratamente (UV-continuu cu durata de 30s şi 60s; RadiaŃii 

infraroşii- IR-cu durata de iradiere de 60s; tratament termic la 70oC; tratament cu Cloramină 1%; 

Impulsuri de radiaŃii optice-IRO-cate două impulsuri cu durata de 0,5ms (tabelul 50). 

Pentru apa din lacul Brâncoveanu având o salinitate mult superioară celorlalte lacuri 

studiate, tratamentul cu IRO este mai puŃin eficient din cauza efectelor optice de dispersie 

puternică a radiaŃiei. 

Aplicarea tratamentelor neconvenŃionale pentru apa Lacului Negru, care are cantitatea 

maximă de reziduu fix până la 326,7 g/l, a reliefat eficienŃa bună prin aplicarea unui tratament 

termic şi a radiaŃiilor UV. 
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24.76%
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Fig. 6.2 Nivelul de reducere al numărului de colonii 

bacteriene din probele de apă ale Lacului Rândunica prin 
aplicarea diverselor tratamente fizice şi chimice 
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Analiza rezultatelor tratamentului arată că metodele aplicate sunt eficiente din punct de 

vedere bactericid metoda IRO având prioritate în cazul lichidelor limpezi cum este cazul 

probelor prelevate din Lacul Rândunica şi Lacul Crişan. Aici eficienŃa tratării cu radiaŃii optice 

este de 53 – 66 % (Figura 6.2 şi 6.3). 

Deci metoda IRO poate fi aplicată cu mare succes în tratarea apei din lacuri care prezintă 

o încărcare bacteriologică ridicată, tubiditate redusă şi salinitate mai mică sau medie. 

 

6.2.3. CONCLUZII 

Impurificarea stratului de apă de la suprafaŃă (1-1,5m) este influenŃată de mai mulŃi 

factori, impactul esenŃial avându-l factorii de mediu şi factorul uman.  

EficienŃa diferitelor tratamente neconvenŃionale fizice pentru reducerea încărcării 

microbiologice este diferită în funcŃie de proprietăŃile diferitelor ale apelor din lacurile studiate.  

 

 

Fig. 6.3Nivelul de reducere al numărului de colonii 
bacteriene din probele de apă ale Lacului Crişan prin 

aplicarea diverselor tratamente fizice şi chimice 
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CONCLUZII GENERALE 

 

1. Studiul complex efectuat în perioada 2006 – 2009 pentru caracterizarea şi evaluarea 

parametrilor fizico-chimici, microbiologici și enzimatici ai apelor şi nămolurilor din lacurile 

sărate de la Ocna Sibiului a vizat 13 lacuri, majoritatea situate în perimetrul balnear (Lacul Fără 

Fund, Lacul Cloşca, Lacul Horea, Lacul Crişan, Lacul OcniŃa, Lacul cu Nămol, Lacul 

Rândunica, Lacul Brâncoveanu, Lacul Negru, Lacul cu Insulă, Lacul Gura Minei) dar şi lacuri 

care sunt puŃin sau nu sunt exploatate încă pentru tratament şi îmbăiere (Lacul MâŃelor, Lacul 

Pânzelor). Pe parcursul a 10 campanii am prelevat probe de apă şi nămol din aceste lacuri şi am 

determinat 8 parametri fizico-chimici (temperatura, conductivitatea, pH-ul, salinitatea, duritatea, 

conŃinutul de cloruri, conŃinutul de calciu şi reziduu fix) şi 7 parametri microbiologici (număr de 

colonii la 220C, număr de colonii la 370C, coliformi totali, coliformi fecali, Escherichia coli, 

enterococi fecali şi Clostridium perfringens). 

Având în vedere numărul mare de date experimentale obŃinute am construit un model de 

analiză matematică a acestor date şi am creat un program informatic pentru interpretarea şi 

prelucrarea parametrilor. Am determinat parametri statistici descriptivi (număr de probe, valoare 

minimă, valoare maximă, media şi deviaŃia standard) şi am realizat gruparea unităŃilor lacustre în 

funcŃie de parametri fizico-chimici şi bacteriologici ai apei, cu ajutorul graficelor de tip 

dendrogramă. 

2. Modelul original de analiză matematică a datelor experimentale şi crearea programului 

informatic a permis stabilirea automată a corelaŃiilor între parametri fizico - chimici şi cei 

microbiologici determinaŃi pentru apa sărată a lacurilor de la Ocna Sibiului, funcŃie de care 

aceste lacuri sunt grupate în următoarele clase: 

� Izvoarele de alimentare ale lacurilor Horea, Cloşca şi Crişan prezintă o 

mineralizare cea mai mică (valoarea maximă 18,8 g/l) ceea ce implică şi valori reduse ale 

conductivităŃii electrice (valoarea maximă 30,4 mS/cm) şi concentraŃii mici ale salinităŃii 

(valoarea maximă 20,65 g/l). Duritatea apei este mai mică de 300d Ge. ConcentraŃia de cloruri 

este mică, variind între 2,83 g/l şi 11,45 g/l şi de asemenea conŃinutul de calciu este redus 

(valoarea medie 1,5 g/l). Din punct de vedere microbiologic se distinge izvorul Lacul Cloşca 

prezintă încărcare bacteriană foarte ridicată, în toate sezoanele. Acest izvor are valoarea medie a 

coliformilor totali 5000/ 100 ml. Izvorul lacului Cloşca este al doilea din punct de vedere a 

contaminării fecale după Lacul MâŃelor. Izvorul Horea şi Crişan prezintă încărcare bacteriană 

redusă sau chiar absenŃa indicatorilor poluării fecale în anumite perioade  
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� Lacul Rândunica şi Lacul Pânzelor prezintă mineralizare redusă (valoarea medie 

34 g/l şi respectiv 49,3 g/l), conductivitate scăzută (media anuală 50 mS/ cm), salinitate scăzută 

(valoarea medie 34,3 g/l şi respectiv 49,3 g/l), conŃinut moderat de cloruri (20 g/l – 30 g/l) şi 

conŃinut redus de calciu şi pH-ul maxim faŃă de celelalte unităŃi lacustre (valoarea medie 8,5 

unităŃi de pH). Din punct de vedere bacteriologiccele două lacuri au număr moderat de 

microorganisme indicatore ale poluării fecale. 

� Lacul MâŃelor din punct de vedere fizico - chimic se caracterizează prin ape cu 

mineralizare moderată, pH ridicat, conŃinut redus de calciu (1,65 g/l), conŃinut moderat de cloruri 

(valoarea medie 29 g/l), salinitate mică (52 g/l). Încărcarea bacteriană este extrem de ridicată pe 

tot parcursul anului, fiind cel mai contaminat lac dintre cele studiate. Lacul MâŃelor este situat în 

apropierea locuinŃelor, aici deversându-se diverse deşeuri fecal menajere. În prezent acest lac nu 

este utilizat pentru îmbăiere sau balneaŃie (Fig 5.10). 

� Lacurile OcniŃa, Lacul cu Nămol, Lacul cu Insulă şi Lacul Gura Minei sunt 

caracterizate ca având grad de mineralizare moderat (valoarea medie 90 g/l), conductivitate 

medie (110 mS/cm), conŃinut moderat de calciu (valoarea medie 300 mg/l) şi cloruri (valoarea 

medie 50,5 g/l), salinitate ridicată. Din punct de vedere bacteriologic se încadrează limitele 

prevăzute de legislaŃie pentru parametri de calitate ai apei de îmbăiere în majoritatea perioadei 

anului, cu excepŃia Lacului OcniŃa. Acesta se situează pe nivelul 3 de poluare după Lacul 

MâŃelor şi Izvorul Cloşca, fiind cel mai folosit pentru îmbăiere şi balneaŃie în sezonul estival. 

� Lacul Fără Fund prezintă mineralizare ridicată, salinitate relativ ridicată (130,6 

g/l), concentraŃii ridicate de calciu şi cloruri, reflectate printr-o duritate ridicată şi conŃinut minim 

bacterian. Lacul fără fund este declarat rezervaŃie geologică din anul 1994, fiind interzisă 

îmbăierea şi balneaŃia în apa acestuia. 

� Lacul Negru şi Lacul Brâncoveanu sunt lacuri care au mineralizarea maximă, 

salinitatea cea mai ridicată, concentraŃia maximă în calciu şi cloruri şi încărcarea cu indicatori ai 

poluării fecale aproape nulă, pe tot parcursul anului. Aceste două lacuri prezintă caracteristicile 

fizico-chimice optime pentru balneaŃie şi de asemenea aici nu există riscul de îmbolnăvire prin 

contactarea de agenŃi patogeni. 

3. Construirea modelului matematic şi crearea programului informatic au permis, pe 

lângă stabilirea automată a corelaŃiilor între parametri fizico – chimici şi cei microbiologici 

determinaŃi pentru apa sărată a lacurilor, şi analiza tendinŃelor de evoluŃie în timp a 

caracteristicilor lacurilor. De asemenea acest program va constitui o bază de date pentru lacurile 

de la Ocna Sibiului, care va putea fi completată pe măsură ce se obŃin rezultate în diferite 

cercetări.  
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Programul realizat şi modelarea matematică aferentă reprezintă instrumente deosebit de 

utile, care facilitează interpretarea datelor obŃinute până la momentul actual cât şi a celor ce se 

vor obŃine în cazul cercetărilor ulterioare şi permit alegerea şi aplicarea celor mai eficiente soluŃii 

în vederea îmbunătăŃirii şi protecŃiei apelor.  

Modelul original de analiză matematică a datelor experimentale urmează să fie 

îmbunătăŃit şi validat pentru a putea fi aplicat nu numai pentru datele privind calitatea apei ce se 

vor colecta de la Ocna Sibiului, dar şi în cazul altor cercetări care vizează calitatea apelor în 

general. 

4. Ca o determinare absolut nouă în România pentru apa lacurilor sărate a fost analiza 

efectuată pentru cuantificarea clorofilei a (pigmentul fotosintetic esenŃial al algelor verzi) ce 

reprezintă un indicator de calitate important utilizat pentru aprecierea gradului de eutrofizare a 

apei lacurilor. În funcŃie de datele experimentale obŃinute am ajuns la concluzia că majoritatea 

lacurilor din staŃiunea Ocna Sibiului în sezonul cald sunt eutrofe (Lacul Pânzelor, Lacul 

Rândunica, Lacul Brâncoveanu) şi hipertrofe (Lacul Negru, Lacul OcniŃa, Lacul cu Insulă, Lacul 

cu Nămol). 

5. Monitorizarea bacteriologică a apei sărate din lacurile de la Ocna Sibiului direcŃionată 

spre determinarea indicatorilor poluării fecale, în toate sezoanele a evidenŃiat prezenŃa acestor 

microorganisme. Rezultatele obŃinute au dovedit faptul că impurificarea fecală a apei este 

influenŃată de sezon, caracteristicile chimice ale apei, numărul de persoane care se îmbăiază în 

lacuri şi a celor care le utilizează în scop terapeutic.  

În ansamblul analizelor efectuate, parametri bacterii coliforme şi bacterii coliforme 

termotolerante (parametrii care indică o impurificare fecaloidă relativ recentă) au avut valori mai 

mari în perioada de toamnă şi vară decât în campaniile din primăvară- iarnă. Acest lucru este 

explicabil deoarece în perioada de vară –toamnă staŃiunea balneo-climaterică şi implicit lacurile 

din Ocna Sibiului sunt intens utilizate de către turişti, pacienŃi veniŃi la tratament şi localnici 

datorită beneficiilor oferite de apele sărate şi nămolul terapeutic. Aceasta determină o intensă 

activitate a tuturor complexelor şi obiectivelor din jurul lacurilor, creşterea deversărilor de ape 

impurificate şi contribuie împreună cu schimbarea stratificaŃiei apei în perioada de toamnă, la 

înregistrarea unor valori bacteriologice ridicate.  

6. Numărul minim de bacterii indicatoare ale unei impurificări fecale a fost identificat, 

indiferent de sezonul în care au fost studiate lacurile, în Lacul Negru şi Lacul Brâncoveanu, ceea 

ce indică că aceste lacuri nu sunt afectate de contaminarea fecaloid menajeră. În aceste lacuri  

apa prezintă, încă de la suprafaŃă, mineralizare şi salinitate ridicată (maximul salinităŃii fiind de 

278,42 g/l în cazul Lacului Brâncoveanu şi respectiv 353,2 g/l pentru Lacul Negru) ceea ce 
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inhibă dezvoltarea microorganismelor indiferent de sezonul de recoltare. În plus cele două lacuri 

sunt mai depărtate de zona unde sunt terase, vile şi nu sunt afectate de deversări contaminante. 

Impactul negativ este datorat în cazul acestor lacuri numai scurgerilor de apă de ploaie care spală 

terenurile învecinate. 

Încărcarea bacteriană ridicată s-a înregistrat în Lacul MâŃelor situat în perimetrul 

locuinŃelor şi impurificat de evacuările de ape fecaloid – menajere şi de asemenea la izvorul 

Lacului Cloşca.  

7. Am identificat, ca o premieră în România, în ceea ce priveşte analiza bacteriologică a 

apei sărate, specii de bacterii aparŃinând familiei Enterobacteriaceae din următoarele genuri 

Serratia, Providencia, Enterobacter, Citrobacter, Escherichia, Proteus, Klebsiella, Salmonella, 

Vibrio, utilizând testele biochimice miniaturizate din sistemul standardizat API 20E. 

Identificarea exactă a speciilor de bacterii din familia Enterobacteriaceae în apa sărată 

este importantă pentru persoanele care utilizează la îmbăiere sau în scop terapeutic aceste lacuri, 

şi care trebuie să aibă în vedere riscul de îmbolnăvire datorat prezenŃei acestor bacterii.  

8. Din punct de vedere a potenŃialului enzimatic al nămolului din lacurile studiate de la 

Ocna Sibiului, exprimat prin activitatea dehidrogenazică, activitatea fosfatazică şi catalazică am 

constat că, intensitatea maximă a acestor activităŃi prezintă Lacul OcniŃa, a cărui nămol are o 

activitate microbiană intensă, potenŃial de oxido-reducere ridicat dar şi încărcare organică mare 

precum şi Lacul Negru a cărui nămol are o activitate catalazică intensă, ceea ce denotă un 

potenŃial de oxido-reducere ridicat al nămolului, care nu este poluat.  

Intensitatea minimă a activităŃilor enzimatice caracteristice nămolului prezintă Lacul 

Rândunica şi Lacul cu Insulă ceea ce indică o slabă eficienŃă terapeutică a nămolurilor acestor 

lacuri. 

9. Analizele enzimologice sezoniere asupra nămolurilor lacurilor sărate studiate de la 

Ocna Sibiului scot în evidenŃă existenŃa unor variaŃii ale intensităŃiilor activităŃilor enzimatice în 

funcŃie de anotimp. Activitatea fosfatazică este redusă în lunile martie şi iulie şi sporită în 

ianuarie şi în octombrie, în concordanŃă cu acumulările de biocomponente organominerale. 

Activitatea dehidrogenazică din contră, prezintă pondere ridicată în martie şi iulie şi este redusă 

în perioada de iarnă şi toamnă. PotenŃialul de oxido-reducere al nămolului, reflectat de activitatea 

catalazică este mic în perioada de iarnă şi primăvară şi crescut în vară şi toamnă. 

10. O contribuŃie originală reprezintă faptul că analiza enzimologică, fizico-chimică şi 

bacteriologică a nămolurilor mi-a permis să ierarhizez lacurile în funcŃie de calităŃile terapeutice, 

compoziŃia globală şi gradul de contaminare. 
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Astfel, nămolurile din Lacul Negru şi Lacul Brâncoveanu le recomand ca nămoluri care 

pot fi extrase şi utilizate în tratament terapeutic cu eficienŃă ridicată, dacă rezervele geologice o 

permit, deoarece prezintă activitate enzimatică bună dar cantitatea maximă de substanŃe minerale 

şi respectiv volatile, iar impurificarea fecală este foarte mică.  

Nămolul din Lacul OcniŃa şi cel din Lacul cu Nămol prezintă un potenŃial enzimatic bun, 

ceea ce le-ar face pretabile folosirii în terapie, dar este necesară înainte de utilizarea lor efectivă 

pentru diferite proceduri medicale aplicarea unor tratamente de igienizare şi reducerea 

microbiotei indicatoare de contaminare fecală şi a potenŃialelor microorganisme patogene. 

11. Rezultatele experimentale obŃinute au dovedit faptul că impurificarea fecală a apei şi 

nămolului lacurilor sărate de la Ocna Sibiului este influenŃată de sezon, caracteristicile chimice, 

în principal salinitatea apei, de ne–respectarea perimetrelor de protecŃie sanitară dar şi a regulilor 

stricte de igienă. 

Respectarea măsurilor cu privire la utilizarea suprafeŃelor incluse în zonele de protecŃie 

sanitară cu regim sever şi a celor din zonele de protecŃie sanitară cu regim de restricŃie, conform 

H.G. 930/2005 este absolut necesară şi astfel impactul antropic asupra lacurilor se va diminua 

considerabil. 

12. SoluŃiile originale propuse se înscriu în tendinŃele actuale de cercetare orientate spre 

noi posibilităŃi de epurare a apelor impurificate utilizând metode neconvenŃionale biologice şi 

anume specii de plante acvatice care produc cantităŃi ridicate de fitomasă ce poate fi valorificată, 

dar şi utilizarea tratamentelor fizice care prezintă o eficienŃă ridicată şi care au fost puŃin 

cercetate şi aplicate. Purificarea apelor contaminate prin metode neconvenŃionale reduce riscul 

de a ajunge substanŃele chimice în contact cu apa lacurilor şi astfel să fie afectat circuitul 

materiei şi fluxul de energie în ecosistemul lacustru, dar şi procesul de peloidogeneză (formare a 

nămolului) în acestea. 

Alegerea tratamentelor neconvenŃionale de purificare în cazul apelor sărate este o măsură 

deosebit de importantă care se impune datorită utilizării acestor ape în tratamente curative 

balneare.  

13. ContribuŃii originale reprezintă şi multitudinea de experimente desfăşurate pornind de 

la condiŃii de testare în laborator, apoi testarea la scară mare cu fluctuarea încărcăturii organice a 

apei supuse experimentului şi până la crearea unei ministaŃii de epurare pilot care mi-au permis 

să cuantific eficienŃa speciilor studiate în epurare dar şi să precizez pentru ce tipuri de apă 

contaminată este pretabilă aplicarea acestui tratament neconvenŃional. 

14. Prin experimentele originale desfăşurate am demonstrat că utilizarea plantelor 

submerse epuratoare determină o eliminare avansată a substanŃelor organice biodegradabile 
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precum şi a contaminării microbiologice. Noutatea absolută constă în utilizarea plantelor 

potenŃial epuratoare şi anume a plantelor acvatice din genurile Bacopa, Ludwingia şi Hygrophila 

pentru prima dată în epurarea apelor contaminate.  

15. O contribuŃie personală reprezintă şi aplicarea tratamentului de iradiere optică pentru 

distrugerea sau reducerea microorganismelor şi tratarea apelor care are eficienŃă accentuată în 

cazul lacurilor cu o încărcare bacteriologică ridicată, turbiditate redusă şi salinitate mai mică sau 

medie.  

16. Ocna Sibiului dispune de o bogăŃie naturală deosebită, lacurile antroposaline, faŃă de 

care dacă ar exista respect şi s-ar investi în protecŃia acestora şi a zonei circumlacustre, ar duce la 

creşterea eficienŃei balneoclimaterice, s-ar reduce riscul de expunere a sănătăŃii celor ce le 

utilizează şi toate acestea ar crea premisele recunoaşterii staŃiunii Ocna Sibiului ca staŃiune de 

interes naŃional. 

Rezultatele experimentale obŃinute în lucrarea de faŃă pot sta la baza elaborării şi 

implementării unui program de management durabil al zonei de referinŃă, program care va 

contribui la dezvoltarea socio-economică şi la păstrarea valorilor naturale şi culturale ale zonei 

Ocna Sibiului.  
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