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La nr.       
Dnei Rurac Ludmila

    Cu referire la solicitarea din data de 09.04.2021 privind starea calității apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici
de pe teritoriul raionului Cahul, Agenţia de Mediu Vă informează că Laboratorul pentru calitatea apei deține rețeaua de
monitoring a apelor de suprafață, șase puncte de monitorizare din aceasta rețea sunt pe teritoriul raionului menționat.

    Monitoringul calității apelor de suprafață din regiunea de Sud a Republicii (r-nul Cahul), în conformitate cu Programul de
activitate al Laboratorului de Referință de Mediu include determinarea  indicatorilor hidrochimici (fizico-chimici, a regimului
de O2, elementele biogene din grupul azotului şi fosforului, ionii principali, etc.)

    În baza investigațiilor efectuate pe parcursul ultimilor 3 ani (2018-2020) în 6 secțiuni de control se constată că apa s-a
încadrat în următoarele clase de calitate:

Nr.o
rd

Locul
prelevării

Orto-   
Fosfați

Materii
    in sus-
epensii

Minera-lizarea Сloruri Produse
petroliere Sulfați Azotit

de azot
Azot de
amoniu

Azotat
de azot

Fosfor
total CBO5

mgP/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mgO/l
  Clasa de calitate

1 lac. Manta s.
Manta II V III II III III II IV II II II

2 lac. Beleu  s.
Slobozia Mare III V II I II II II IV I II II

3
r. Prut 

s.Giurgiu-leşti,
aval

III V II I III IV IV IV II III II

4
r. Cahul   

s.Găvănoasa,
amonte

III V IV IV III V IV IV IV III IV

5 r. Cahul   s.
Etulia, amonte III V IV III III V IV III V II II

6
r.Dunărea 

s.Giurgiu-leşti,
aval

III V II I III II II III III III II

Notă:  Rezultatele monitorizării calităţii apelor de suprafaţă se evaluează prin delimitarea în 5 clase (HG 890/2013, Anexa 1):

    1) clasa I (foarte bună) – apele de suprafaţă în care nu există alterări (sau există alterări minore) ale valorilor fizico-chimice
şi biologice de calitate. Concentraţiile poluanţilor sintetici nu influenţează funcţionarea ecosistemelor acvatice şi nu aduc



prejudicii sănătăţii umane. Apele din această clasă sînt destinate pentru toate tipurile de folosinţă. Pentru reprezentarea grafică
se foloseşte culoarea albastră;

    2) clasa a II-a (bună) – apele de suprafaţă care au fost afectate uşor de activitatea antropică, dar care pot totuşi asigura toate
folosinţele în mod adecvat. Funcţionarea ecosistemelor acvatice nu este afectată. Metodele de tratare simplă sînt suficiente
pentru pregătirea apei potabile. Pentru reprezentarea grafică se foloseşte culoarea verde;

    3) clasa a III-a (poluată moderat) – apele de suprafaţă ale căror valori fizico-chimice şi biologice de calitate deviază
moderat de la fondul natural al calităţii apei, din cauza activităţilor umane. Se înregistrează semne moderate de dereglare a
funcţionării ecosistemului, iar condiţiile necesare pentru familia salmonidelor nu mai pot fi asigurate. Tratarea simplă nu este
suficientă pentru folosinţa apei în scopuri potabile, fiind aplicate metode de tratare normale. Pentru reprezentarea grafică se
foloseşte culoarea galbenă;

    4) clasa a IV-a (poluată) – apele de suprafaţă care prezintă dovezi de devieri majore ale valorilor fizico-chimice şi biologice
de calitate de la fondul natural al calităţii apei, din cauza activităţilor umane. Condiţiile pentru familia ciprinidelor nu mai pot fi
asigurate. Apele nu corespund cerinţelor pentru apa potabilă fără aplicarea metodelor de tratare avansată. Pentru reprezentarea
grafică se foloseşte culoarea oranj;

    5) clasa a V-a (foarte poluată) – apele de suprafaţă care prezintă dovezi de devieri majore ale valorilor fizico-chimice şi
biologice de la fondul natural al calităţii apei, din cauza activităţilor umane. Componentele biologice, îndeosebi piscicole, sînt
deteriorate şi apa nu poate fi utilizată în scopuri potabile. Pentru reprezentarea grafică se foloseşte culoarea roşie.
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