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Cuvinte cheie: hidrochimia, tipurile hidrochimice, compoziţie chimică, 
mineralizare, scurgere chimică, variaţie temporo-spaţială, calitatea apei, poluare, surse de 
poluare, tipuri de poluanţi, forme de poluare, ape uzate, gospodărirea deşeurilor, 
indicatori de impurificare, monitoring, categorii de calitate, parametrii de calitate, staţii 
de epurare 
           
  
 Cap.1.  Elemente de unitate  teritorială şi subordonare regională 
 
 
            1.1. Aşezare geografică şi limite 

        
 
           Sistemul Mureşului are cea mai mare extindere în partea centrală a ţării, în 
Depresiunea Colinară a Transilvaniei şi se desfăşoară din sudul Depresiunii Giurgeului 
până la Câmpia Panonică.  
. Studiul de faţă cuprinde sectorul superior al Mureşului, pe cel montan, între Izvor 
şi Defileul Topliţa-Deda (110 Km) şi sectorul mijlociu, cel subcarpatic şi de podiş, între 
Deda şi confluenţa cu Arieşul (282 km de la izvor), integrat în zona centrală a 
Depresiunii Transilvaniei. 
 Suprafaţa bazinului de recepţie în amonte de confluenţă cu Arieşul ocupă 6733 
km2, ce corespunde 24,11 % din bazinul Mureşului şi 2,82 % din suprafaţa ţării. 

Poziţia geografică şi matematică conferă bazinului hidrografic o mare diversitate 
geomorfologică şi geologică, totodată şi variaţia inegală a elemetelor climatice şi 
hidrologice în diferite zone. 

Cumpăna apelor separă spre vest bazinul hidrografic studiat de cel al Arieşului, 
spre nord de bazinul Someşului, spre est de bazinul hidrografic al Siretului, iar spre sud 
de cel al Târnavei Mici.  
 
  
 

 1.2. Elemente de subordonare regională în spaţiul geografic al bazinului 
hidrografic al Mureşului superior şi mijlociu. 
 
           
  Unităţile de relief ce se suprapun bazinului hidrografic al Mureşului superior şi 
mijlociu, până la confluenţă cu Arieşul, sunt reprezentate de un sector montan format 
dintr-o arie depresionară înconjurată de masive muntoase şi un defileu ce corespunde 
bazinului superior. Urmează  un sector subcarpatic în contact cu faţada vestică a munţilor 
vulcanici, format din dealuri şi depresiuni submontane, respectiv de o arie mai extinsă, 
joasă, colinaro-depresionară asociată bazinului mijlciu (fig.1). 

Particularităţile locale ale bazinului hidrografic, impuse de structura geologică, 
exprimate prin aspectul şi gradul de evoluţie ale reliefului, de modul de utilizare a 
terenurilor şi de gradul de populare au permis individualizarea mai multor subunităţi 
montane şi colinare, de rang inferior (Sorocovschi, V., 1996).   
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Aria suprapusă sectorului montan cuprinde suprafeţe importante din: Munţii 
Giurgeului, Munţii Căliman, Munţii Gurghiului, cea a Depresiunii Giurgeului şi a 
Defileului Mureşului.  

În aria subcarpatică se includ subunităţi din Dealurile Bistriţei şi Reghinului, şi 
partea nordică şi nord-vestică a Dealurilor dintre Niraj şi Olt. În această regiune se includ 
aliniametul depresiunilor şi dealurilor formaţi din: compartimentul sud-estic al Dealurilor 
Bistriţei, Dealurile Reghinului şi partea nord-vestică a Dealurilor dintre Niraj şi Olt cu 
depresiunile submontane şi intracolinare aferente regiunii.  

Urmează sectorul colinar al bazinului studiat, grefat pe partea central-sudică a 
Câmpiei Transilvaniei şi pe partea nordică a Dealurilor Târnavei Mici. Bazinul cuprinde 
şi o "arie de discontinuiate geografică relativă" (V. Mihăiescu, 1966) 
 

 
 
Fig.1. Harta principalelor sectoare din bazinul hidrografic  
 

între Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor, cea a Culoarul Mureşului. 
Poziţionarea acestor unităţi de relief în cadrul arealului studiat se face de la est 

spre vest, în direcţia curgerii râului Mureş. 
                 
 2. Sistemul factorilor geografici şi antropici, care determină  chimismul 
râurilor din bazinul hidrografic al Mureşului   
 

2.1. Substratul geologic 
 

În bazinul Mureşului sunt cuprinse formaţiuni geologice de o mare diversitate, ca 
o consecinţă a varietăţii litologice, structurale şi tectonice a scoarţei terestre din regiune. 
Efectele acestora sunt evidenţiate în  alcătuirea subsolului, în morfologia reliefului şi în 
caracteristicile chimice ale apelor. 
 În bazinul hidrogafic studiat substratul este alcătuit din roci sedimentare în 
proporţie de 64 %. Ponderea cea mai mare, 66 % se află în sectorul de podiş, 21 % în 
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regiunea subcrpatică şi 13% în zona montană. Formaţiunile sedimentare cele mai 
răspândite sunt marne, nisipuri, pietrişuri, tufuri din neogen-miocen (sarmat), argile 
marnoase şi nisipuri din neogen-pliocen şi nisipuri şi pietrişuri din quaternar-holocen 
superior. 
 Rocile magmatice alcătuiesc 32% din substratul bazinului, care aproape integral 
se regăseşte  în substratul geologic din zona montană, doar în proporţie de 1% în sectorul 
subcarpatic. 

În zona montană substratul geologic este compus în mare parte din formaţiuni 
vulcanogene şi vulcanogen-sedimentare. Din aceste formaţiuni procentul cel mai mare  
de 31% îl au brecii piroclastice, aglomerate, microbrecii piroclastice, microaglomerate şi 
tufuri în alternanţă cu conglomerate, microconglomerate, gresii şi nisipuri de natură 
andezitică. Dintre magmatitele neogene şi quaternare o pondere de 18,6% au în 
compoziţia rocilor andezitele cu amfiboli.  

Rocile metamorfice se găsesc numai în sectorul montan.   
 În alcătuiea rocilor din regiunea montană, formaţunile cristaline intră în proporţie 
de 4,4%, reprezentate prin faciesul şisturilor verzi: şisturi sericito-cloritoase. Se remarcă 
existenţa în proporţie de 3,7% a unor faciesuri de metasomatite-granitoide, diorite, sienite 
nefelinice, sienite nefelinice pegmatoide.   
 Rocile din scoarţa terestră sunt supuse proceselor de distrucţie, cum ar fi cele de 
oxidare, hidratare şi dizolvare. Aceste procese depind foarte mult de compoziţia fizico-
chimică a rocilor.  Apa râurilor acţionează asupra rocilor prin contact direct, dizolvând 
mineralele constituente. Chimismul apei râurilor este determinat de natura mineralelor 
ajunşi sub diferite forme în apa râurilor. 
           

            2.2. Relieful 
 
Formele de relief şi elementele morfometrice precum. înălţimea, adâncimea şi 

densitatea fragmentării, pantele şi expoziţia versanţilor etc. influenţează chimismul apelor 
indirect prin determinarea surselor de alimentare, a scurgerii fluviatile, a condiţiilor 
termoenergetice. Nuanţează procesele de meteorizaţie şi alterare, are un rol determinant 
în receptarea, acumularea şi transportul materiei dislocate de râu. 
 Relieful bazinului hidrografic la Mureşului superior şi mijlociu este alcătuit din 
mai multe categorii de forme. 
  În sectorul montan: depresiune  tectonică şi de baraj vulcanic, lunci, terase 
fluviatile, conuri de dejecţie,  relief sculptural fluvio-deluvial şi lacustru, sub formă de 
umeri, platouri, tăpşane, munţi vulcanici şi cristalini  fragmentaţi. 
  În sectorul subcarpatic depresiunile de natură tectono-erozive, văi cu terase 
sculptate, zonă piemontană cu dealuri joase şi depresiuni submontane şi intracolinare.  
 În sectorul de podiş domină relieful de dealuri şi coline, abrupturi structurale, 
fronturile de cueste, cornişele alunecărilor de teren, terase şi lunci fluviatile. Bombări 
locale, butoniere şi cueste semicirculare s-au dezvoltat datorită structurii de domuri. Văile 
subscvente ale afluenţilor sunt însoţite de cueste. 
  La sculptarea reliefului au concurat procesele periglaciare,  eroziune fluvială, de 
pluviodenudaţie, alunecări de teren, de procese de ravinaţie, de deraziune, de surpări.    
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           2.2. Clima 
  
 Varietatea climatică a zonei studiate, dinamica fenomenelor climatice concură la 
definirea compoziţiei chimice a apelor şi a modificările care survin în timp.  
 În bazinul hidrografic avem etajul climatic al munţilor înalţi, climă dedealuri 
înalte şi climă de dealuri joase. Elementelor climatice temperatura , umezeala aerului, 
precipitaţiile etc.au importanţă deosebită în modificările compoziţiei chimice a apelor.  

 
2.3. Regim hidrologic  
 

           Condiţiile hidrologice ale apelor de suprafaţă, au mare influenţă asupra modificării 
compoziţiei apei.  

În sectorul Mureşului superior şi inferior, reţea dentritică a afluenţilor este bine 
dezvoltată. În sectorul montan densitatea medie a reţelei fluviatile este între 0,9 şi 1,1 
km/km2, afluenţii sunt scurte cu pante mari (40-60 m/km).           

 În sectorul subcarpatic, după ce părăseşte defileul, Mureşul primeşte afluenţi din 
piemonturile Călimanilor şi de pe versanţii vestici ai Gurghiului. 

 În sectorul de podiş traversează o regiune de domuri şi sinclinale cu pante mici în 
jur de 0,5-2,5 m/km, formând de-a lungul cursurilor vetre lacustre. În acest sector 
primeşte afluenţi importanţi: de stânga, Nirajul şi de dreapta, Pârâul de Câmpie şi 
Lechinţa. 

Toate bazinele din depresiunea Giurgeului sunt alimentate relativ slab cu ape, 
datorită cantităţii reduse de precipitaţii ce cad în această regiune. 

Alimentarea râului în sectorul de podiş este de tip pluvionival şi subteran 
moderat.    

Variaţia scurgerii medii specifice de-a lungul râului Mureş, este puternic 
influenţat de relieful sectorului drenat. În sectorul montan, râul străbate o zonă 
depresionară, cu scurgere medie specifică mică, de 5 l/s km2. În sectorul Defileului, 
creşte până la 8,7 l/s km2. În avale, scurgerea medie specifică, scade treptat, până la 5,6 
l/s km2 la confluenţa cu Arieşul.  

În ce priveşte regimul hidric, sectorul superior al râului Mureş aparţine tipului 
carpatic transilvan, iar  sectorul de podiş, tipului pericarpatic transilvan.  

Alimentarea râurilor, scurgerea apei şi a aluviunilor, fenomenele de îngheţ şi 
dezgheţ, sunt procesele de bază care influenţează calitatea apei.  
 
 2.4. Soluri 
 
 Solurile sunt depozite de ioni complecşi, care sunt dizolvate şi transportate în 
râuri şi astfel au mare  influenţă asupra compoziţiei chimice. 
            În bazinul hidrografic avem o diversitate de soluri. Solurile din zona montană, 
mai ales cele de pe versanţi, datorită substratului andezitic sunt într-o proporţie de 67,4 % 
andosoluri. Districambisoluri ocupă suprafeţe mari atât sectorul superior, cât şi în 
sectorul mijlociu al bazinului. 
            În zona subcarpatică a bazinului hidrografic solurile cele mai răspândite, într-o 
proporţie de 55 % sunt eutricambisolurile asociate cu districambisolurile şi luvisolurile.  
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 Eutricambisolurile şi districambosoluri sunt prezente într-o proporţie de 26,6 % în 
zonă de podiş şi dispun de însuşiri corespunzătoare pentru cele mai numeroase dintre 
culturile agricole.  
 Preluvosolurile şi luvosolurile tipice şi albice au o largă răspândire, ajungând la 
proporţia de 30 % în zona de podiş. Aluvisolurile se găsesc numai în proporţie de 9,3 %. 
 Cernoziomurile ocupă sectorul mijlocu al bazinului. Cernoziomurile sunt 
răspândite în partea sud-vestică a câmpie în zonă mai secetoasă într-o proporţie de 18,9 
%.  
 La nivelul bazinului hidrografic al Mureşului, utilizarea terenurilor este definită 
de ponderea ridicată a suprafeţelor naturale: păşuni, păduri, terenuri agricole utilizate ca 
fânaţe, mlaştini, areale cu vegetaţie rară. 
            
 2.4. Vegetaţia 
 
 În Depresiunea Giurgeului etajul pădurilor este cea mai extinsă Elementul 
principal fiind molidul, apoi bradul şi fagul. Sudul Depresiunii Giurgeului este 
reprezentată prin tufişuri-galerii alcătuite din zălog, ce formează răchitişuri pitice de 
mlaştini eutrofe.             
 În defileul Topliţa-Deda din cauza fenomenului de inversiune termică, are loc o 
inversiune de vegetaţie forestieră, în sensul că făgetele apar pe vârful munţilor, iar 
molidişurile spre baza lor. 

 În sectorul Subcarpatic în vecinătatea ramei muntoase are loc interferenţa 
pădurilor de gorunete, făgete şi conifere. Odată cu defrişările gorunetelor suprafeţe 
întinse se acoperă de pajişti xerofile şi mezoxerofile. 
 În regiunea Dealurilor Târnavei Mici vegetaţia prezintă un caracterul de tranziţie. 
Vegetaţia lemnoasă actuală ocupă doar culmile dalurilor mai înalte, versanţii mai umbriţi. 
Predomină cvercineele la care se adaugă carpenul, ulmul, jugastrul. Stratul arbustiv este 
format din porumbar, măceş, lemn râios, corn etc. Pe versanţii însoriţi se întâlnesc 
asociaţii ierboase xerofile. În sectorul vestic predomină vegetaţia de silvostepă. 
 În Câmpia Transilvaniei  pe lângă condiţiile pedologice, se adaugă şi climatul mai 
cald şi uscat de podiş, ceea ce a cauzat instalarea unor vegetaţii de stepă. Se remarca aici 
un procent ridicat de specii meridionale suprafeţele de teren este ocupată de terenuri 
agricole.  
 Vegetaţia de luncă este reprezentată de specii lemnoase şi ierboase. 

           
 2.5. Modul de utilizare a terenurilor  
  
 În bazinul hidrografic prezentat suprafeţe ocupate de păduri de conifere ocupă 
31% din total, urmat de păduri de amestec cu o pondere de 25 %.  
 Păşunile secundare urmează cu o pondere mai redusă de 19,23 %, rezultate în 
urma defrişărilor.   
 Terenuri agricole au largă răspândire în sectorul mijlociu al Mureşului, ocupă o 
pondere de 10 %.  
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           2.6. Factori antropici 
      

În bazinul hidrografic superior şi inferior al Mureşului, factorul antropic 
influenţează compoziţiei apelor prin activităţile cum sunt: extragerea resurselor 
subsolului (minereuri, sare, ape minerale etc.), procese tehnologice din care rezultă ape 
uzate, evacuarea apelor menajere din gospodării, chimizarea culturilor agricole, fermele 
zootehnice, etc. Modificările cele mai semnificative asupra calităţii apelor din bazinul 
Mureşului sunt produse de industria chimică, de industria prelucrării lemnului, de 
industria alimentară, de industria materialelor de construcţii, de localităţile urbane, rurale 
şi de agricultură  
 
 

 
            3. Chimismul apei râurilor din bazinul hidrografic al Mureşului superior şi 
mijlociu 

 
 

La formarea compoziţiei chimice a apei râurilor, concură o serie de factori de 
mediu unii direct alţii indirect. Concentraţia sărurilor existente depind de felul surselor de 
alimentare şi de debitul apelor.  

Deversările de ape uzate determină o variaţie a compoziţiei chimice şi a gradului 
de mineralizare. 

Reţeaua de râuri din regiunea luată în studiu colectează apele din vestul grupei 
centrale a Carpaţilor Orientali (munţii Giurgeu, Călimani, Gurghiu şi Depresiunea 
Giurgeului), Subcarpaţii (dealurile Reghinului şi Nirajului)  şi Podişul Transilvaniei 
(Câmpia Mureşană şi nordul Dealurilor Târnavei Mici).  
           Mineralizarea şi compoziţia chimică a apei râurilor din bazinul superior şi mijlociu 
al Mureşului  a fost abordată în câteva lucrări şi studii cu caracter general, care privesc 
întreg teritoriul ţării (V. Anghel, 1958, V. Anghel, I. Ujvari, 1957, I. Ujvari, 1959 şi 
1972, Râurile României, 1971), precum şi cele care se referă la unele bazine hidrografice 
(Mureş şi Olt) sau regiuni aferente bazinului luat în studiu  (V. Sorocovschi, 1996 şi 
2005). 
           Analiza  particularităţilor temporale şi spaţiale ale gradului de mineralizare a apei 
râurilor din bazinul hidrografic al Mureşului superior şi mijlociu până la confluenţă cu 
Arieşul s-a făcut pe baza prelucrării datelor rezultate din observaţiilor sistematice 
efectuate în intervalul 1984-2003 la şase secţiuni de control de ordinul I amplasate pe 
cursul principal, precum şi a celor provenite de la  cinci secţiuni de control de ordinul II  
amplasate pe afluenţi (Gurghiu, Niraj, Lechinţa şi Pârâul de Câmpie). La două secţiuni de 
control de ordinul II perioada cu  măsurători a fost mai redusă: 1989-2003 pe Pârâul de 
Câmpie la Avrămeşti şi 2000-2003 pe Lechinţa în amonte de confluenţă. 
               Variaţiile în spaţiu şi în timp ale conţinutului total de săruri dizolvate din secţiunile 
de control studiate s-au determinat folosind valorile zilnice, lunare şi anuale, corelând 
datele analizelor cu debitele de apă din momentul prelevării datelor. 
           Sărurile sunt transportate sub formă de soluţii (anioni şi cationi), coloizi şi de 
suspensii dispersate. Ionii prezenţi în apă sunt exprimaţi în miliechivalenţi/l, 
miliechivalenţi%, mg/l şi mg%. 
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           Principalii ioni care intră în compoziţia mineralizaţiei sunt: -anioni: HCO3
-, Cl-, 

NO3
-, NO2

-, PO4
3, SO4

2- 

                                                                                                              -cationi: Ca++,Mg++, 
Na+, NH4

+, Fe2+ 
           Variaţia compoziţiei chimice se poate exprima prin corelarea conţinutului absolut 
(me/l) şi relativ (% me) al fiecăruia dintre ionii principali cu suma totală de ioni. Aceste 
corelaţii sunt determinate pentru fiecare secţiuni în parte şi prezintă variaţia concentraţiei 
ionilor în funcţie de mineralizare. Pe baza acestor variaţii se pot construi grafice, care se pot 
determina  domeniile de variaţie ale concentraţiei diferitelor ioni.    
   
            3.2. Regimul mineralizării apei râurilor  
            

           
 Variaţia mineralizării apelor este în strânsă legătură cu variaţia debitelor de apă, 
de tipul de alimentare a apelor, de deversările de ape uzate, dar şi de elementele 
climaterice precum precipitaţia şi temperatura.  
                             
 3.2.1.  Variaţia anuală a mineralizării 
 
 Valorile medii multianuale ale mineralizării apei Mureşului cresc în sectorul 
studiat de la Izvorul Mureşului la Cheţani, având o scădere a valorilor la secţiunea 
Stânceni faţă de cele din Izvorul Mureşului.        
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 Fig.2. Variaţia mineralizării medii multianuale de-a lungul râului Mureş   

           
  Valorile medii multianuale ale mineralizării cresc, în general, de la izvor spre 
vărsare. Astfel, în sectorul aferent spaţiului montan, apele Mureşului au o mineralizare 
redusă, depăşind uşor 100 mg /l. 
  O dată cu pătrunderea Mureşului în regiunea de podiş valorile mineralizării  cresc 
treptat de la 183,7 mg/l la Glodeni la 323, 5 mg/l la Cheţani, în apropiere de vărsarea 
Arieşului.  
 Mineralizarea medie multianuală a apei afluenţilor Mureşului sosiţi dinspre 
spaţiul montan, prezintă valorile cele mai reduse (sub 100 mg/l), iar pe cei ce străbat şi 
spaţiul subcarpatic valorile cresc până la 150 mg/l (145, 3 mg/l pe Gurghiu la 
Solovăstru).  
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 Pe afluenţii ce străbat şi regiunea de podiş valorile mineralizării medii anuale  
cresc până la 400 mg/l (366,9 mg/l pe Niraj la Cinta-Ungheni). Aceste valori mai ridicate 
se datoresc  gradului reduse de împădurire şi substratului friabil din regiunea subcarpatică 
şi de podiş. Creşterea valorilor mineralizării în secţiunea Ungheni de pe Mureş ( 287,5 
mg/l) faţă de secţiunea Glodeni (183,7mg/l) se explică prin influenţa pe care o exercită 
deversările din municipiul Tg.Mureş. 
  Aportul însemnat de săruri în soluţie pe care îl aduce Nirajul se resimte la Cipău, 
unde avem o medie multianuală de 246,5 mg/l. Se constată o uşoară scădere a 
mineralizării faţă de Ungheni, datorită proceselor de autoepurare. 
 Mineralizarea apei afluenţilor sosiţi din Câmpia Transilvaniei este ridicată, 
depăşind 1500 mg/l (1694,4 mg/l pe Comlod la Lechinţa şi 1774,4 mg/l pe Pârâul de 
Câmpie la Avrămeşti), ceea ce determină creşterea cu 77 mg/l a  mineralizării medii a 
apei Mureşului pe o distanţă de numai 74 km între Cipău şi Cheţani. La secţiunea de 
control Cheţani creşte valoarea mineralizării considerabil la 323,52 mg/l (fig.2).  

Repartiţia spaţială a mineralizării apei râurilor nu este uniformă, remarcându-se 
contraste  între spaţiul montan şi cel de podiş. Astfel, în spaţiul montan corespunzător 
munţilor vulcanici Gurghiu şi Harghita, mineralizarea medie anuală a apei râurilor are 
valori scăzute sub 115 mg/l, medii în Subcarpaţii (200–350 mg/l) şi mari în Câmpia 
Transilvaniei (1500 - 2000 mg/l). 
           Faţă de situaţia medie prezentată apar diferenţe de la an la an impuse de 
particularităţile climatice specifice intervalului de timp luat în studiu.  
           În anii secetoşi gradul de mineralizare a fost ridicat şi scăzut în anii ploioşi. În 
secţiunile de control din spaţiul montan nu se remacă o sincronizare în ce priveşte 
distribuţia anilor cu mineralizare ridicată şi scăzută.  
 

 
          
 Fig.3. Mineralizarea apei în secţiunile de control din bazinul Mureşului            

             Valorile mineralizărilor s-au calculat în funcţie de debitele lichide măsurate în 
zilele cănd s-au recoltat probe pentru analize. Ponderile ionice astfel calculate dau o 
precizie mărită valorilor. 
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             Trebuie menţionat că din 1983 până la 1993 nu s-a analizat concentraţia ionilor 
de bicarbonaţi de aceea avem o creştere artificială a valorilor mineralizării din 1993. 
             La toate secţiunile de control avem mineralizări ridicate în anii secetoşi: în 1985, 
1991, 1994, 1995, 1996, 2000, 2003 şi valori scăzute în anii ploioşi: în 1983, 1988, 1997, 
1998, 1999, 2001 (fig.4). 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.4. Variaţia mineralizării medii anuale în principalele secţiuni de control 
            

  3.2.2. Variaţia lunară a mineralizării 

 În timpul anului gradul de mineralizare este scăzut în perioadele când creşte 
aportul de ape superficiale (apele mari de primăvară şi viiturile din timpul verii) şi ridicat 
în perioada apelor mici de iarnă, toamnă şi vară. 
 În secţiunile de control din spaţiul montan se remarcă diferenţieri în ce priveşte 
regimul lunar al mineralizării apei Mureşului. Astfel, în secţiunea Izvorul Mureşului 
mineralizarea medie lunară este semnalată iarna, în februarie, la sfârşitul primăverii, în 
aprilie, şi toamna, în octombrie şi noiembrie. În schimb, în secţiunea Stânceni maximul 
principal apare în februarie, iar cel secundar în septembrie (fig.5). 
 Minima principală la ambele secţiuni de control s-a semnalat în aprilie, când 
valorile scurgerii lichide sunt ridicate. 
 În secţiunile de control din regiunea de podiş se pune în evidenţă un maxim 
principal iarna, în lunile ianuarie şi februarie, când alimentarea subterană este bogată şi 
contribuie la mineralizarea mai puternică a apelor de suprafaţă. Minimul secundar a fost 
semnalat toamna, în septembrie şi octombrie, când cantitatea precipitaţiilor începe să 
crească, având la dispoziţie o cantitate însemnată de material dezagregat ce poate fi uşor 
dizolvat. 
 Minimul principal apare primăvara, în lunile aprilie şi mai, când diluţia 
substanţelor dizolvate este mare datorită aportului însemnat de ape provenite din topirea 
zăpezii din spaţiul montan şi precipitaţiilor lichide însemnate şi a evapotranspiraţiei încă 
scăzute. Al doilea minim secundar se pune în evidenţă în luna august, când  valorile 
reduse ale mineralizării sunt condiţionate de diminuarea aportului surselor de alimentare 
subterană şi cantităţilor reduse de precipitaţii lichide. 
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 Fig.5. Variaţia valorilor medii lunare ale mineralizării apei Mureşului în principalele 
secţiuni de control (1985-2003). 

 
La toate secţiunile de control se observă o creştere a mineralizărilor iarna, când 

debitele de apă sunt mici şi o scădere primăvara în timpul viiturilor. 
 În decursul unui an şi la afluenţii Mureşului valorile oscilează lunar, mai mici în 

primăvară şi mai ridicate toamna şi iarna. 
 
   

  3.3. Tipurile hidrochimice 

           
 Prin compararea rezultatelor exprimate în % echivalenţi ale diferitelor ioni, 
componenţii mineralizărilor medii ale principalelor secţiuni de control, se determină 
tipurile hidrochimice ale apei Mureşului şi afluenţilor săi studiate (fig.6).  
 Clasificarea apei râurilor se face după criteriile stabilite de O. A. Alekin (1953) şi 
N. Florea (1971).  
 Apa Mureşului aparţine după compoziţia chimică clasei bicarbonatice şi grupei 
calciului, exceptând apele din secţiunea Ungheni, unde aparţine grupei hidrochimice 
mixte. După conţinutul relativ de ioni  am stabilit tipul şi subtipul hidrochimic al apelor la 
diferite secţiuni de control. 
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 Fig.6. Variaţia tipurilor hidrochimice de-a lungul Mureşului 
  
 La afluenţii Mureşului, apele aparţin clasei bicarbonatice şi grupei mixte, datorită 
proporţiilor mari de calciu şi sodiu din compoziţie.  
 
            3.4. Compoziţia chimică a râurilor 
  
 Variaţia compoziţiei chimice a apelor pusă în evidenţă prin corelarea conţinutului 
în mg/l şi me/l arată schimbările care au survenit de-a lungul unui râu, lunar sau anual, 
limitele, până la care au avut loc şi exprimă starea hidrochimică a unui bazin hidrografic. 

         
 3.4.1. Bilanţul ionic al apei râurilor 
           
 Se observă o creştere a concentraţiei medie anuală a principalilor ioni de-a lungul 
Mureşului de la izvor la confluenţa cu Arieşul.Variaţia compoziţiei chimice a apei 
Mureşului este cauzată şi de aportul de ape ale unor afluenţi cu concentraţii de săruri 
diferite de ale râului receptor. 
 La fiecare secţiune de control predomină ionii de calciu şi bicarbonaţi, 
caracteristic râurilor care trec prin zone cu climă umedă şi bogate în vegetaţie. 
 Dintre anionii cu pondere mare se găsesc sulfaţii, în concentraţii extreme la 
afluenţii de dreapta, în mare parte datorită substratului sedimentar. Se adaugă la aportul 
afluenţilor şi apele uzate deversate,care după Ungheni măresc deasemenea concentraţia 
de sulfaţi. 
            Prin spălarea depozitelor salifere şi a altor roci sedimentare cu conţinut de clor, în 
apa Mureşului se regăsesc aceşti ioni în cantităţi considerabile. O creştere importantă 
prezintă secţiunea de control Ungheni, unde ajunge datorită vărsării afluenţilor de stânga, 
dintre care pârâul Gurghiu are concentraţie medie multianuală de clor mai mare ca cea a 
pârâului Niraj  
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 Ionii de amoniu şi azotaţii au concentraţii ridicate la secţiunile de control 
Ungheni, Cipău şi Cheţani, datorită deversărilor de ape uzate industriale şi menajere şi 
poluării difuze din agricultură.         
   Dintre cationii cu pondere mare se remarcă afară de calciu ,ionii de magneziu şi 
sodiu. 
 Pârâurile din Câmpia Transilvaniei, spală o zonă sedimentară cu săruri uşor 
solubile, din această cauză în compoziţia lor găsim o cantitate mare de ioni de magneziu, 
care împreună cu ionii de calciu conferă apei o duritate mare. 
           Ionii de sodiu provin în mod natural din spălarea zonei diapire de pârâul Gurghiu, 
dar şi din ape uzate evacuate în râul colector.  
 

3.5.  Scurgerea chimică 

  
 Scurgerea substanţelor dizolvate se poate exprima sub formă de debit ioni  
(Kg/s, tone/an) de–a lungul unui râu, sau raportând la unitate de suprafaţă sub formă de 
debit ionic specific.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.7. Variaţia valorilor medii multianuale ale debitelor de substanţe dizolvate de-a 
lungul Mureşului 
   
            Valorile scurgerilor medii specifice multianuale cresc de-a lungul Mureşului de la 
secţiunea Izvorul Mureşului la Cheţani. Asistăm la o creştere mare de la secţiunea Izvorul 
Mureşului la Cheţani (fig.7). 
 Valorile scurgerilor medii specifice lunare ale sărurilor dizolvate prezintă aceeaşi 
oscilaţii ca debitul substanţelor dizolvate şi urmăreşte cu fidelitate fluctuaţiile debitelor 
de apă (fig.8). 
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Fig.8. Variaţia scurgerii medii specifice multianuale a sărurile dizolvate de-a 

lungul Mureşului                  
 
  
         
 4. Indicatori de impurificare ai apei din bazinul superior şi mijlociu al 

Mureşului 
 
             4.1. Indicatori de impurificare 

        
 Studierea variaţiei calităţii apelor se efectuează pe baza analizelor unor grupe de 
indicatori calitativi şi cantitativi specifici, care se schimbă în funcţie de condiţiile de 
mediu din zona respectivă. Prezentarea evoluţiei spaţio-temporală a indicatorilor de 
impurificare se face folosind  valorile concentraţilor medii multianuale, anuale şi lunare 
exprimate în mg/l şi me/l. 
 Caracterizarea calităţii apelor se  realizează cu ajutorul unor indicatori fizici, care 
se pot determina cu ajutorul unor procedee fizice: materii în suspensie, temperatura apei, 
sau cu indicatori chimici de impurificare: indicatori ai pH-ului, indicatorii regimului de 
oxigen, indicatori de salinitate ( reziduul fix, duritatea apei, ionii de fier, ionii de 
mangan), indicatori biogeni, indicatori de impurificare specifică organică (produşii 
fenolici, detergenţi), indicatori de impurificare specifică anorganică (ionii de zinc, cupru, 
crom), indicatori biologici,  indicatori bacteriologici. 
  Se studiază calitatea apei în secţiunile principale de control din bazinul 
hidrografic superior al râului Mureş. Analiza indicatorilor de impurificare dă posibilitatea 
aprecierii gradului de curăţenie al apei. 

 
4.1.1. Indicatori fizici  

 
 Indicatorii fizici studiaţi sunt suspensile şi temperatura apei râurilor. În toate 
secţiunile de control din punct de vedere al suspensiei, calitatea apelor a fost bună, fiind 
incluse în categoria I. Aportul mare de suspensie în apă din secţiunea de control Cheţani 
provine din afluenţii de dreapta ai Mureşului bogaţi în aluviuni.  Maximele lunare sunt 
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uneori foarte mari, mai ales în timpul viiturilor. La toţi afluenţii se constată o creştere din 
martie până în iulie a valorilor medii lunare a suspensiei datorită debitelor mari de apă. 
 Valorile medii multianuale ale temperaturii  de-a lungul Mureşului sunt constante. 
Se observă o creştere uşoară a valorilor la secţiunea de control Cheţani, datorită influenţei 
termocentralei Iernut. 
   
            
 4.1.2. Indicatori chimici 

  
     Apele uzate conţin numeroase substanţe chimice, unele sunt în concentraţii 

suficiente pentru a fi indicatori ai poluării. Prin variaţia concentraţiei lor, prin creşerea 
sau deficitul lor, poate indica prezenţa în apă a diferitelor substanţe nocive.  
           Dintre indicatorii chimici se analizează evoluţia pH-ului, care are valori mici la 
izvoare. Aici, datorită regiunii bogate în ape minerale carbogazoase râul se încarcă cu 
dioxid de carbon liber, ce se reflectă în scăderea pH-ului apei faţă de celelalte secţiuni.         
           Valorile mici ale pH–ului la secţiunea Stânceni pot să aibă cauze naturale, precum 
drenarea solurilor brune podzolite – preluvosoluri şi luvosoluri – de către afluenţii râului, 
dar şi cauze antropice, precum vărsarea apelor uzate cu conţinut mare de acizi minerali de 
la fabrica Colemn Gălăuţaşi sau de la apele uzate menajere din staţia de epurare Topliţa.                 
            La secţiunea Cheţani creşte pH–ul râului datorită afluenţilor de dreapta care 
drenează Câmpia Transilvaniei bogată în sedimente cu conţinut mare de carbonaţi. 
 Pentru stabilirea regimului de oxigen al apei s-au analizat particularităţile spaţiale 
şi temporale ale indicatorilor regimului de oxigen: oxigenul dizolvat,  consumul 
biochimic de oxigen şi consumul chimic de oxigen.  
  La oxigenul dizolvat cele mai mici valori de-a lungul Mureşului s-au determinat 
la secţiunea Cipău, datorită colectării scurgerilor reziduale din zona municipiului Târgu- 
Mureş şi vărsării pârâului Niraj cu conţinut mare de deşeuri. Din cauza procesului de 
autoepurare, în aval de Cipău s-a mai refăcut cantitatea de oxigen, dar fără să-şi revină la 
conţinutul măsurat la Glodeni (fig.9).  
           La secţiunea de control Ungheni, datorită poluării râului cu ape uzate orăşeneşti şi 
industriale, creşte concentraţia materialelor organice şi nutrienţilor, care duc la un 
consum excesiv de oxigen.            
 De-a lungul cursurilor de apă există o tendinţă de scădere naturală a valorilor 
medii lunare de oxigen dizolvat odată cu creşterea temperaturii apei.  
           Calitatea apei râului în secţiunile studiate din punct de vedere al concentraţiei 
oxigenului dizolvat este bună.             
           Calitatea apei din punct de vedere a consumului biochimic de oxigen este variabilă. 
Între secţiunile de control Izvorul Mureşului şi Glodeni calitatea multianuală se 
încadrează în categoria I. La Ungeni calitatea a fost de categoria I-II, iar la Cheţani de 
categoria II-III. Din 1993 până în 2003 calitatea apei s-a înbunătăţit considerabil.  
            Dintre indicatorii biogeni s-au studiat: ionii de amoniu, ionii de azotaţi, ionii de 
azotiţi şi ionii de fosfor. În cea ce priveşte concentraţia ionilor de amoniu la secţiunea de 
control Stânceni apele Mureşului se includ în categoria I de calitate. La secţiunea Glodeni 
apa se include în categoria I de calitate, exceptând 1988, când apa a fost de calitatea II. 
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 Fig.9. Evoluţia în spaţiu şi în timp a valorilor de oxigen dizolvat de-a lungul 
Mureşului 
 
 Aici se resimt efectul apelor uzate orăşeneşti deversate în apă, dar şi a apelor 
uzate din crescătoriile de porci din Gorneşti, care funcţionează până la 2004. Afluentul 
Gurghiu, având apa de calitate I, contribuie la diluarea concentraţiei apei în ioni de 
amoniu.      
 Concentraţia ionilor de amoniu, la secţiunea Ungheni creşte foarte mult, din 
această cauză calitatea apei scade foarte mult (fig. 11). Între 1983-1992, apele se includ 
în categoria III de calitate şi între 1992-2003 în categoria II de calitate. S-a mai 
înbunătăţit calitatea apei în ultimul timp, datorită scăderii capacităţii de producţie a 
Combinatului Chimic Azomureş, dar şi din cauza controlului mai riguros al apei uzate 
orăşeneşti deversate în râu (fig.10) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.10.Variaţia conţinutului mediu anual al ionilor de amoniu în principalele 
secţiuni de control 
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 La secţiunea Cipău calitatea apei rămână tot slabă. Ionii de amoniu se găsesc în 
concentraţii mari. Apele la această secţiune, între 1983-1992 s-au încadrat în categoria 
III, între 1992-2003 în categoria II de calitate. Se resimte efectul  apelor aduse de pârâul 
Niraj, care cu mici excepţii, din 1987 până în 1997 se încadrează în categoria II de 
calitate. Poluarea apei s-a produs prin deversarea apelor uzate din fermele zootehnice şi 
scursurile de ape fecaloid – menajere din gospodării. Datorită practicării o perioadă mare 
de timp a agriculturii intensive, s-au folosit cantităţi mari de îngrăşăminte, care au fost 
spălate în apa Nirajului de  precipitaţii.    
           La secţiunea Cheţani, apele sunt incluse în categoria II de calitate. Nici afluenţii de 
dreapta nu reuşesc să dilueeze prin aportul lor de apă, mai ales că Pârâul de Câmpie 
aduce un aport de ioni de amoniu, apele pârâului fiind incluse în categoria II de calitate.  
           Din punct de vedere al ionilor de azotiţi apele râului Mureş sunt incluse în 
categoria I de calitate. Se observă o scădere cu mici excepţii a concentraţiei ionilor de 
azotiţi între 1985-2003. 
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 Fig.11. Variaţia conţinutului mediu multianual al ionilor de azot în principalele 
secţiuni de control (1985-2003) 

 
 Concentraţia ionilor de azotaţi în apă creşte de la izvoare până la secţiunea 
Cheţani. Se înregistrează o creştere lentă  de la Izvorul Mureşului până la Glodeni şi de 
aici brusc pînă la Ungheni (fig.11). 
  De la Izvorul Mureşului până Glodeni apele se includ în categoria I de calitate, 
fac excepie anii 1985,1986, când apele s-au încadrat în categoria II de calitate. 
  La secţiunea Ungheni s-au determinat  valori extreme ale concentraţiei de azotaţi,  
Apele râului se includ în categoria II de calitate, exceptând anii 1991, 1998, 2001, 2002, 
când apele au fost de calitatea I.. 
 Afluenţii Mureşului sunt poluaţi de ape uzate de la unităţi zootehnice sau de la 
şiroirea de pe câmpuri fertilizate cu substanţe pe bază de azot, care se oxidează şi 
contribuie la creşterea concentraţiei ionilor de azotaţi. În general, apele lor sunt incluse în 
categoria II de calitate. 

                Indicatorii de salinitate prezentaţi: reziduul fix, duritatea apei, ionii de fier şi 
ionii de mangan. Valorile medii anuale ale durităţii totale cresc în apa Mureşului de la 
secţiunea de control Stânceni la Cheţani (fig.12). La Izvorul Mureşului duritatea a fost 
mai mare decât la Stânceni datorită apei freatice ridicate.La pârâurile din Câmpia 
Transilvaniei valorile durităţii sunt foarte mari.                    
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 Din punct de vedere al indicatorilor de salinitate apele Mureşului sunt incluse 
până 2003 în categoria I-a de calitate în secţiunile studiate. 
 Primăvară conţinutul de fier este crescut datorită alimentării râurilor cu ape din 
precipitaţii, care spală substanţele humice de pe suprafaţa solurilor. Iarna în toate 
secţiunile se înregistrează valori mai scăzute, datorită alimentării cu ape subterane. 
            Indicatorii de impurificare specifică organică prezentaţi sunt: produşii fenolici, 
detergeţii.            
 Apele râului Mureş din bazinul superior şi mijlociu conţin produşi fenolici în 
concentraţii peste limita admisă. 
            Analizând valorile medii multianuale ale concentraţiei fenolului de-a lungul râului 
Mureş se constată o oscilaţie mică a valorilor. Se determină cele mai ridicate valori la 
secţiunea Ungheni . 
            La secţiunea de control Izvorul Mureşului nu s-a făcut determinări de produşi 
fenolici din apele râului numai după 1999. Din acest punct de vedere, apele Mureşului în 
acest sector au fost incluse în categoria II de calitate. Valoarea medie maximă anuală a 
concentraţiei de fenoli la acest sector a fost de 0, 004 mg/l în 1999.   
 În sectorul montan al râului, aflat în Depresiunea Gheorgheni, solurile 
predominante sunt de tip humico-gleice şi turboase, cu arie largă de răspândire a 
mlaştinilor oligotrofe şi eutrofe încărcate cu materii organice cu conţinut de fenoli. 
Totuşi, cea mai mare cantitate de fenol ajunge în râu prin apele uzate rezultate din 
activităţi antropice, precum prelucrarea lemnului.    

La secţiunea de control Stânceni monitorizarea indicatorului fenol s-a făcut din 
1985 până la 1990 şi din 1993 până la 2003 . Apele Mureşului au fost incluse în cei 16 
ani analizaţi o dată în categoria a III de calitate, de şase ori în categoria II de calitate, iar 
în rest în categoria I de calitat 

 

0

2

4

6

8

10

Izv.

Mureşului

 Glodeni  Cipău

grd. G

Durit. Totală Durit. Temp.
Durit. Perm.

 
  

 Fig.12.Variaţia conţinutului mediu multianual al durităţii în principalele secţiuni 
de control (1993-2003) 
 
  La secţiunea de control Glodeni concentraţia medie maximă anuală de fenol s-a 
măsurat de 0,01 mg/l în 1999. Sursele de poluare cu fenol sunt apele uzate orăşeneşti 
deversate prin staţia de epurare Reghin, în care intră şi apele uzate din bucşe de mangal şi 
din fabricile de prelucrarea lemnului. 
            La secţiunea Ungheni principalele surse de impurificare a apei râului sunt apele 
deversate din staţia de epurare Târgu –Mureş.  
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            La secţiunea de control Cipău concentraţia fenolului din apele râului nu s-a 
monitorizat între anii 1985-1990 şi 1990-1995. 
           Apele Mureşului la toate secţiunile de control se includ în categoria II de calitate 
la acest parametru. 
 La afluenţii Mureşului acest parametru al apei nu este monitorizat. 
 Ionii metalici cu caracter toxic parvin în apă din activităţi industriale. 
 Prin monitorizarea principalelor indicatori de impurificare specifică anorganică 
între 1983-2003, dintre ionii metalici, s-au determinat ioni de zinc de concentraţii diferite. 
 Ionii de zinc în apele Mureşului în cea mai mare măsură sunt de provenienţă 
naturală, dar pot fi rezultatul poluării difuze din zone miniere şi din zone agricole. 
Concentraţia în metale grele depinde de cantitatea de precipitaţii şi de pH-ul apelor. 
Precipitaţiile abundente şi aciditatea mare favorizează creşterea concentraţiei. 
 Valorile medii multianuale ale concentraţiei de zinc sunt relativ  ridicate la 
secţiunea Stânceni de 0,03 mg/l şi la Izv. Mureşului de 0,027 mg/l. Acest lucru se 
datorează rocilor vulcanice, bogate în metale grele din care este format substratul 
bazinului Mureşului superior 
 În ce priveşte calitatea apei din punctul de vedere al concentraţiei ionilor de zinc, 
la secţiunea Stânceni şi Glodeni apele se includ în categoria II de calitate, iar la Ungheni 
şi Cheţani în categoria III de calitate. La afluenţii Mureşului apele se includ în categorie 
degradat de calitate. 
 Se efectuează un studiu de caz privind monitorizarea indicatorilor de toxici 
speciali din 2004, în bazinul studiat. După adoptarea legii 310/2004, privind modificarea 
şi completarea legii apelor, ionii metalelor grele şi micropoluanţii precum: fenolii, 
detergenţii etc. sunt mai riguros determinate. Valorile analizelor se fac în micrograme/l, 
ce conferă o precizie mai mare a analizelor. Se analizează valorile obţinute la 
concentraţiile ionilor de zinc, de crom şi de cupru.  
 Ionii de crom, ajung în apele Mureşului din tăbăcării, din prelucrări metalice, în 
general din surse de ape uzate industriale. Se pot rezulta şi din procese geochimice 
naturale, mai ales pe un fond de aciditate ridicată a solurilor şi zone cu precipitaţii bogate. 
 La afluenţii Mureşului, asistăm la aceaşi situaţie, de creştere a concentraţiilor de 
ioni de crom din lunile de vară şi toamnă pe fondul unori debite mici de apă.  
 În ce priveşte concentraţia ionilor de crom nu s-au înregistrat mari depăşiri ai 
valorilor limite, apele se includ în categoria I de calitate. 
 În din punct de vedere al concentraţiei în ioni de cupru, la secţiunile pincipale de 
control apele Mureşului se includ în categoria II de calitate. 
 La pârâul Niraj concentraţia ionilor de cupru depăşeşte cu mult cele de crom.         
 Apele pârâului Gurghiu se includ în categoria II de calitate, iar cele ale Lechinţei 
şi Pârâului de Câmpie în categoria III de calitate. 
             

 4.1.3. Indicatori biologici 

           
  S-au analizat indicatorii saprobiologci în secţiunile de control ale râului Mureş de 
la izvoare până la confluenţa cu Arieşul, ale afluenţilor de stânga, pârâului Gurghiu şi 
pârâului Niraj, ale afluenţilor de dreapta, pârâului Lechinţa şi Pârâului de Câmpie, între 
anii 1986-2003.   
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 De-a lungul cursului unui râu se pot distinge mai multe zone cu grade de 
impurificare diferite. Astfel, în locurile de evacuare a apelor uzate cu conţinut organic se 
pot observa un grad scăzut de curăţenie, care se schimbă în timp datorită proceselor de 
epurare naturală ale apei. După gradul de încărcare organică şi caracteristicile fizico-
chimice se stabilesc mai multe zone saprobe. 
 Cel mai ridicat grad de curăţenie medie anuală se determină în secţiunea de 
control Izvorul Mureşului, cu o variaţie între 79 % şi100 %.  
 La prima secţiune studiată bioindicatorii oligo şi βeta sunt în procente cele mai 
ridicate (40 %-50 %).            
 La secţiuea de control  Stânceni se resimte efectul poluant al apelor deversate cu 
conţinut mare de materii organice din Fabrica de lapte praf Remetea, Colemn Gălăuţaş şi 
apele fecaloid-menajere din staţia de epurare Topliţa.  S-a determinat zona saprobă βeta. 
           La Glodeni asistăm la o degradare continuă a calităţii apei, din cauze naturale şi 
antropice. În acest sector Mureşul scaldă marginea  estică a Câmpiei Transilvaniei, unde 
s-au acumulat soluri aluvionare, argiloase pe alocuri sărăturoasă, uşor degradabile pe care 
s-au grefat terenuri agricole. Afluenţii introduc de pe aceste suprafeţe mari cantităţi de 
materii organice în apele râului. Cauze antropice a scăderii calităţii apelor sunt deversarea 
apelor fecaloid-menajere din staţia de epurare din Reghin şi din ferma de porcine din 
Gorneşti  (funcţionează până la 2004).   
           La secţiunea de control Ungheni calitatea apei este determinată de prezenţa 
industriei chimice în municipiul Târgu-Mureş prin apele deversate. Asistăm la o creştere 
accentuată a substanţelor organice deversate prin apele fecaloid-menajere şi cele rezultate 
din industria alimentară locală. Zona saprobă determinată este β-α.      
  La secţiunea Cipău avem tot o apă de calitate slabă, cu conţinut mare de substanţe 
organice şi nutrienţi. Pârâul Niraj aduce o încărcătură organică considerabilă din fermele 
zootehnice şi de pe terenurile agricole. Gradul de curăţenie este între 48 % şi 82 %. 
Asistăm la o creştere a bioindicatorilor oligo după 2000 şi o scădere a celor alfa şi poli în 
mare parte din cauza închiderii unor ferme zootehnice, dar şi măsurilor luate împotriva 
poluării apelor cu deşeuri menajere. Zona saproba este β-α. 
 La secţiunea Cheţani, se constată în analiza calităţii apei, influenţa afluenţilor de 
dreapta, care drenează Câmpia Transilvaniei şi se încarcă cu materii organice. Totuşi 
datorită procesului de autoepurare şi diluării apei de către afluenţi avem o ameliorare a 
calităţii faţă de secţiunea precedentă. Gradul de curăţenie al apei are valorile extreme de 
55 % şi 80 %. Zona saprobă determinată este β. 
 Făcând comparaţie între indicatorii saprobiologici ai pârâului Gurghiu şi 
indicatorii apei Mureşului la secţiunea de control Glodeni, s-a constatat ca cei din urmă 
indică o poluare mai pronunţată.  
   Pârâurile Lechinţa şi Pârâul de Câmpie au un conţinut mare de substanţe organice. 
Drenează Câmpia Transilvaniei, se încarcă cu materii organice din apele uzate menajere, 
care se deversează din gospodării, pârâurile având debite mici, poluarea apelor devine 
mai pronunţată.  
            

 4.1.4.  Indicatori bacteriologici 

 Analizând aceşti indicatori, se constată o creştere foarte mare a numărului  
germenilor totali la secţiunea de control Izvorul Mureşului. Acesta se datorează cantităţii 
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mari de ape de scurgere care drenează suprafeţe întinse din depresiunea Gheorgheni cu 
activităţi zootehnice dezvoltate şi debitului scăzut al râului la această secţiune. 
 Începând de la secţiunea Stânceni parametrii bacteriologici indică o stare de 
calitate inferioară a apei, datorită deversării  apelor fecaloid–menajere din staţiile de 
epurare Topliţa, Reghin, apele uzate rezultate din fermele zootehnice, din staţiile de 
epurare Tg-Mureş, Iernut şi Luduş.  
             
 4.2. Calitatea apei râurilor            

 
  Pentru o caracterizare mai precisă a calităţii apei într-o secţiune se consideră 
considera efectul cumulat al tuturor indicatorilor dintr-o grupă caracteristică, respectiv : 
regimul de oxigen, reprezentat prin oxigen dizolvat, CBO5 , CCO-Mn şi CCO-Cr; regim 
de mineralizare, ce include: reziduul fix, clorurile, sulfaţii, calciu, magneziul, sodiul, 
carbonaţii; regimul de nutrienţi, care cuprind: elementele biogene precum amoniu, 
azotiţi, azotaţi, fosfor;  şi grupa Toxici şi speciali cum sunt Zn, fenol, Cu, Cr, etc.. 
 Se stabilesc totodată, frecvenţe de apariţie ale categorilor de calitate pe difeite 
grupe de indicatori în valori absolute şi procentuale în secţiunile de control. 
            Se stabilesc categoriile de calitate a apei râurilor pe tronsoane. Pe râurilor din 
bazinul Mureşului, limitele tronsoanelor s-au stabilit între secţiunile de control, iar 
lungimile s-au considerat pe cele patru categorii de calitate şi pentru cinci grupe de 
indicatori. 
 

  4.2.1. Categoriile de calitate a apei râurilor în secţiunile de control 
 
  
  Râul Mureş este analizat din punct de vedere al calităţii prin prisma valorilor 
înregistrate în cele cinci secţiuni de control de ordinul I de-a lungul perioadei de 1985-
2003 şi în cele patru de pe afluenţii principali ai Mureşului. 
 Din punct de vedere al regimului de oxigen, valorile indicatorului încadrează 
apele râului în categoria I de calitate de la secţiunile de control Izvorul Mureşului până la 
Glodeni. De la Glodeni până la Cheţani, calitatea apei scade simţitor, având calitatea II-
III la peste 35 % din cazurile studiate. 
 Din punct de vedere al regimului de nutrienţi apele din secţunile de control 
Izvorul Mureşului, Stânceni, se încadrează în categoria I de calitate.  
 În Din punct de vedere al regimului de nutrienţi de la secţiunea Ungheni calitatea 
apei se înrăutăţeşte. Între 1983-1992, apa se include în categoria de calitate III şi 
degradat, iar între 1992-2003 în categoria II de calitate. Din punct de vedere ai 
indicatorilor de salinitate apa Mureşului se include de la 1985 până 2003 în categoria I de 
calitate în secţiunile studiate. 
 La indicatorii toxici şi speciali pe întreaga lungime a Mureşului, se înregistrează 
o depăşire a valorilor în ce privesc ionii de zinc, fier şi fenolul. Din punct de vedere al 
acestui indicator, valorile determină o încadrare a apelor în categoria II-III de calitate şi 
degradat la toate secţiunile. 
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 Fig.13.Harta calităţii apei râurilor din bazinul Mureşului pe diferite categorii de 
calitate 
  
  
 Apele Gurghiului după valorile indicatorilor se încadrează în categoria I de 
calitate. 
  La pârâul Niraj, apa, cu mici excepţii, se încadrează în categoria II-III de calitate. 
 Dintre afluenţii Mureşului, apele Pârâului de Câmpie şi Lechinţei în majoritatea 
cazurilor sunt de calitatea  II, III şi degradat, exceptând indicatorii regimului toxici 
speciali la care se încadrează în categoria I de calitate.  

 
4.2.2. Categoriile de calitate ale apei râurilor pe tronsoane 

 
 Pe râurilor din bazinul Mureşului, limitele tronsoanelor, se stabilesc, între 
secţiunile de supraveghere, iar lungimile se consideră pe cele patru categorii de calitate şi 
pentru cinci grupe de indicatori. 

De-a lungul Mureşului sunt delimitate cinci sectoare între izvoare şi gura de 
vărsare. La afluenţii Mureşului, în total se delimitează patru sectoare între izvoare şi 
amonte de gurile de vărsare. 

Considerând efectul cumulat al indicatorilor, de la secţiunea Izvorul Mureşului 
până la Cheţani pe o distanţă de 262 km apa Mureşului se încadrează în categoria II de 
calitate (fig.13). Apa  Gurghiului pe o lungime de 44 km prezintă categoria I de calitate. 
 Apa Nirajului pe o distanţă de 80 km, se încadrează în categoria II de calitate. 

La apa afluenţilor de dreapta, Lechinţei şi Pârâului de Câmpie se înregistrează o 
situaţie sensibilă datorită gradului mare al mineralizării, de aceea se încadrează în 
categoria III de calitate pe o distanţă de 65 km, respectiv 50 km. 

 
  
 



 
 

  24 
 
 

  
5. Surse de poluare ale apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic al 

Mureşului 
 

5.1. Consideraţii generale 
  
 În bazinul hidrografic studiat se prezintă sursele de poluare organizate şi 
neorganizate, poluările accidentale şi difuze.  
 Se analizează principalele caracteristici ale apelor uzate evacuate exprimate în 
mg/l, tone/an între 1995-2002. Se determină depăşiri ale valorilor limită ale principalelor 
caracteristici ale apelor uzate evacuate în mg/l şi %. Se reprezintă evoluţia concentraţiilor 
principalilor poluanţi în apele uzate evacuate. Se stabilesc tipurile de poluanţi cu 
ponderea cea mai mare în diferite ape uzate şi  evoluţia debitelor şi volumelor de ape 
uzate evacuate. 
 

5.2. Surse de poluare punctiforme organizate 
 

 Surse de poluare punctiforme organizate sunt: unităţi industriale din a căror 
activităţi provin ape uzate industriale, rezultate din procesul tehnologic industrial, fiind 
de cele mai multe ori tratate separat în staţii de epurare proprii industriilor respective. 
 Surse de poluare sunt şi fermele zootechnice. Apele uzate provenite de la ferme 
zootehnice au în general caracteristicile apelor uzate orăşeneşti, poluanţii principali fiind 
substanţele organice şi materialele în suspensie.  

În bazinul hidrografic studiat cele mai importante surse punctiforme organizate 
sunt reprezentate de apele uzate industriale provenite de la  Combinatul de îngrăşăminte 
chimice din bazinul mijlociu, urmate de apele uzate de la instalaţii de prelucrarea 
lemnului din bazinul superior, de la industria alimentară cu o distibuţie neuniformă la 
nivelul bazinului. În aceste categorii de surse sunt incluse şi apele uzate orăşeneşti şi cele 
provenite de la ferme zootehnice. 

Sursele majore-potenţiale de poluare (agenţii economici)-sunt următoarele: S.C. 
Go. SA Gheorgheni şi S.C. Ediltop SA Topliţa (staţii de epurare ape uzate), Fabrica de 
Lapte Praf Remetea, S.C. Colemn SA Gălăuţaş (staţii de epurare ape uzate industriale), 
R.A.G.C.L.T.O.P.Reghin, S.C. Romsuintest Peris S.A. din localitatea Gorneşti, S.C. 
Azomureş S.A. din Tg-Mureş., R.A. AQVASERV Tg-Mureş, Fabrica de zahăr Tg-Mures, 
S.C.C. ZOO. Ardealul S.A. (Nutrimur) Iernut , R.A.G.C.L. Luduş, S.C.SECOM Luduş 
(fig.14). 

Cele mai importante surse de poluare industriale sunt combinate din industria 
chimică, din industria alimentară, din industria metalurgică, din termocentrale, din 
industria prelucrării lemnului, din industria prelucrării pielii, fermele zootechnice,etc. 
 În sectorul montan al bazinului, ca activitate economică, prelucrarea lemnului 
prezintă un risc în ce priveşte poluarea apelor. Apele uzate evacuate din S.C. Colemn 
S.A. Gălăuţaşi conţin poluanţi precum: suspensii,materii organice, tanini, ioni de amoniu, 
fenoli, detergenţi. În acest sector aceste surse sunt principale furnizoare de fenoli în ape. 
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Fig.14. Harta distribuţiei spaţiale a principalelor surse de poluare din bazinul 

hidrografic al Mureşului 
 

  
         În sectorul de podiş, fermele zootechnice sunt importante surse de poluare. S.C. 
Romsuintest Peris S.A. din localitatea Gorneşti, între 1995-2004, evacuează cantităţi mari 
de substanţe organice şi ioni de amoniu.  
Din sectorul mijlociu al bazinului Mureşului, Combinatul chimic din Tg-Mureş, S.C. 
Azomureş S. A. reprezintă principala sursă de poluare. Determină o creştere a 
concentraţiei poluanţilor în râul Mureş în medie, cu aproximativ 1,5 - 1,7 mg/l amoniu, 
9,99 mg/l azotat, 1,14 mg/l uree. Apele uzate rezultate din fluxul tehnologic se 
caracterizează prin conţinuturi mari de impurificatori: suspensii, substanţe organice, 
cloruri, sulfaţi, fosfaţi, fluoruri, sodiu, calciu, magneziu, amoniu, azotiti, azotati, uree 
(fig.15). 
 Ape uzate menajere reprezintă un amestec de ape provenite din gospodării şi de la 
unităţile de producţie mici şi mijlocii locale din aglomerările urbane. În cadrul lor se pot 
întâlni o gamă foarte variată de poluanţi. 
 Principalele surse de poluare de acest gen sunt reprezentate de unităţile de 
gospodărire comunală, aferente localităţilor urbane de la nivelul bazinului. 

Aceste societăţi prestează servicii precum: preluarea si epurarea apelor uzate 
menajere şi captarea, tratarea şi distribuirea apei potabile pentru oraş. Reprezentative 
pentru bazinul studiat sunt unităţile de gospodărire comunale care aparţin oraşelor. 

Unităţi cu impact major asupra calităţii apelor sunt: S.C.GO S.A. Gheorgheni, 
EDILTOP URBAN S.A. Topliţa, R.A.G.C.L.TUP Reghin, S.C.AQUASERV S.A. Tg.-
Mures, PRESCOM Iernut S.A, R.A.G.C.L.+ S.C. Zahăr Luduş. Aceste societăţi evacuează 
ape uzate încărcaţi cu poluanţi de concentraţii diferite, precum: suspensii, materii 
organice, cloruri, sulfaţi, amoniu, azotiţi, azotaţi, fenoli, detergenţi, extractibili (fig.16). 
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Adesea, concentraţia poluanţilor depăşesc valorile limite admise. Apele uzate sunt 
de obicei insuficient epurate. 

 

 
 

 Fig.15.Evoluţia concentraţiei principalilor poluanţi din surse de ape uzate 
industriale 
 

  

            
 
 Fig.16. Evoluţia concentraţiei principalilor poluanţi din surse de ape uzate 
menajere 
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 5.3. Surse de poluare punctiforme neorganizate 
 

Sursele de poluare punctiforme neorganizate ale apelor de suprafaţă includ 
instalaţiile de prelucrare a lemnului, haldele rămase în urma explorărilor geologice cu 
densitate mare în bazinul superior al Mureşului, dar şi rampele de deşeuri industriale sau 
menajere din vecinătatea zonelor urbane sau adiacente unităţilor industriale (fig.17).  

Afluenţii Mureşului Jolotca şi Belcina sunt poluate cu metale grele şi materiale 
radioactive prin surparea haldelor rămase în urma explorărilor geologice din zona Jolotca, 
respectiv prin spălarea şi/sau surparea haldelor rămase în urma explorărilor din zona 
Belcina, amonte de oraşul Gheorgheni.            

   

 
  

Fig.17. Harta distribuţiei spaţiale a principalelor surse de poluare punctiforme 
neorganizate din bazinul hidrografic al Mureşului 
 
 
  5.4. Surse difuze de poluare 

 
Surse difuze de poluare se referă la intrările de poluanţi cu provenienţă greu de 

identificat şi controlat. Include poluările din agricultură, din ape uzate meteorice (fig.18). 
În bazinul hidrografic studiat sunt reprezentate de activităţile agricole-nitraţi şi 

sedimente solide acumulate în ultimii 20 de ani ai agriculturii intensive, consumul de 
materii prime în industrie şi deşeurile rezultate.  

Zonele sensibile la nutrienţi sunt reprezentate pe tot bazinul hidrografic analizat, 
având în vedere prevederile Uniunii Europene.            

Zone vulnerabile la nitraţi din surse agricole au fost desemnate perimetrele a 13 
localităţi din bazinul hidrografic analizat, respectiv localităţile: Crăiesti, Cristeşti, 
Gorneşti, Sâncraiu de Mureş, Sântimbru, Urmeniş etc. (Raport privind starea mediului în 
România - Surse: Agenţiile Regionale şi locale de protecţie a mediului). 
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 Fig.18. Harta distribuţiei spaţiale a principalelor surse de poluare difuze din 
bazinul hidrografic al Mureşului 
 
  În agricultură ca surse de poluare difuză sunt reprezentate in special de: 
îngrăşămintele chimice utilizate pentru fertilizare, pesticidele, ierbicidele utilizate pentru 
combaterea dăunătorilor, bolilor.  
           Evacuărilor de ape uzate şi a dejecţiilor animaliere în cursurile de apă, pe 
terenurile agricole şi alte zone, pentru unităţile zootehnice care nu sunt dotate cu staţii sau 
instalaţii de epurare a apelor uzate.  
  Putem aminti şi poluarea difuză datorită substratului geologic- exemplu: la Pârâul 
de Câmpie-concentraţiile ridicate ale salinităţii se datorează condiţiilor pedologice ale 
zonei.  
      În mediul rural cele mai importante surse de poluare difuza sunt situate in 
perimetrele localităţilor.  
 Aglomerările umane din mediul rural si mediul urban, având în vedere procentele 
mici de racordare a populaţiei la reţeaua de canalizare (de 1,73 % şi respectiv 71,98 %) 
sunt potenţiale surse de poluare. 
           Activitatea antropică influenţează calitatea apei de suprafaţă şi subterană în mod 
hotărâtor. Una din aceste activităţi o constituie exploatările de agregate minerale: 
balastiere în terasă, balastiere în albie si staţiile de sortare. Un risc major reprezintă  ape 
uzate meteorice, care înainte de a ajunge pe sol, spală din atmosferă poluanţii, vin în 
contact cu terenul unor zone miniere sau incinte amenajate, sau al unor centre populate, 
în procesul scurgerii, antrenează atât ape uzate de diferte tipuri, cât şi deşeuri. 
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 5.6. Poluări accidentale 
 
Surse de poluare accidentală, dar ele sunt în marea lor majoritate legate de 

probleme de risc industrial. 
 Poluarea accidentală apare, de exemplu, ca urmare a dereglării unor procese 
industriale, când cantităţi mari (anormale) de substanţe nocive ajung în reţeaua de 
canalizare sau, ca urmare a defectării unor obiective din staţia de preepurare sau epurare. 
  Risc major reprezintă Combinatului Chimic Azomureş, unde poluările accidentale 
se leagă de scurgerile substanţelor toxice din iazurile de decantare care otrăvesc râul. 
Batalele de reziduuri prezintă situaţii de risc pentru factorii de mediu din zonă.  
 
           
 5.7. Bilanţul surselor de poluare şi a poluanţilor din bazinul hidrografic al 
Mureşului 
 

Analizând detailat sursele de poluare din bazinul hidrografic al Mureşului 
superior şi mijlociu putem trage concluzii în cea ce priveşte cuantumul surselor de 
poluare, natura apelor uzate evacuate în reţea hidrografică şi importanţa lor la nivelul 
bazinului (Tabelul1).  

 

 
           Tabelul nr.1. Tipul apelor uzate evacuate şi sursele de poluare 

 
Din analiza valorilor obţinute şi însumare lor pe fiecare an, rezultă că cele mai 

mari cantităţi de poluanţi au fost evacuate în 1995, 1998 şi 2002 ( 14 % din întreaga 
valoare). O reprezentare grafică a acestei distribuţii este prezentată în figura nr.19. 

 

Nr. 
crt. 

Tipul apelor uzate evacuate de surse punctiforme  Sursa de poluare 

1 Ape uzate din industria chimică S. C. Azomureş S. A. 
2 Ape uzate industriale din ind. prelucrării 

lemnuluiAaa 
S. C. Colemn  
S. A. Gălăuţaş 

3 Ape uzate industriale din ind.alimentară S.C. Intr. de Lapte Praf 
Remetea 
Fabr. de zahăr Cristeşti 
S. C. SECOM Luduş 

4       Ape uzate industriale din complex ind. de creştere 
animalelor   

S.C. Romsuintest  Peris S.A. 
Gorneşti 
S.C. SUINPROD S.A. Iernut 

5 Ape uzate menajere S. C. GO. S.A.Gheorgheni 
S.C. EDILTOP. Topliţa 
RAGCL TOP Reghin 
R. A. AQUASERV Tg-
Mureş  
S.C. PRESCOM Iernut 
RAGCL Luduş 
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 Fig.19. Cantităţile totale de poluanţi evacuate prin intermediul apelor uzate 
(tone/an, %) în perioada de 1995-2002 
 
 6. Concluzii 
   

Multe dintre elementele mediului au suferit transformări datorită activităţilor 
antropice. Orice modificare a diferitelor factori geoecologici şi antropici influenţează 
caracteristicile de ansamblu ale geosistemelor. Elementele care duc la degradarea 
mediului sunt într-o conexiune profundă. 
           Mediul acvatic fiind un sistem structurat, organizat şi ierarhizat, orice presiune 
asupra lui are influenţă asupra intregului. Impactul activităţilor antropice asupra apelor de 
suprafaţă şi subterane au o componentă spaţială şi temporală.     
           Într-o perioadă de timp determinată pe o regiune dată, se poate sesiza modificarea 
survenită, care afectează mai ales biocenezele acvatice.  
           Prin studierea evoluţiei unor parametrii hidrochimici şi microbiologici ai apei pe o 
perioadă de douăzeci de ani, se apreciază starea de calitate a apei râului Mureş în sectorul 
studiat. Se observă, cum răspunde râul la elementele perturbatorii, cum îşi recapătă 
echilibrul printr-un proces de autoepurare.  
           Hidrochimia apei este puternic influenţată de existenţa unor substanţe poluante, 
provenite din diferite surse. Bazinul Mureşului este foarte complex din această cauză şi 
sursele de poluare sunt foarte variate. În bazinul superior şi mijlociu al Mureşului cele 
mai reprezentative surse de poluare sunt unităţile din industria chimică, alimentară, din 
industria prelucrării lemnului, ferme zootehnice, din surse menajere şi cele agricole.  

Prin analiza compoziţiei chimice a apei şi studierea evoluţiei sale în spaţiu şi timp, 
se apreciează interacţiunea şi conlucrarea factorilor de mediu în definirea ei. 
           Prin analiza temporală a indicatorilor de calitate, am sesizat o îmbunătăţire mai 
ales după anul 2000. Aceasta se datorează în mare parte monitorizării riguroase a 
parametrilor, mai ales după 1989.  

Diminuarea producţiei, sau închiderea unor unităţi industriale cu mare impact 
asupra mediului, au contribuit la creşterea calităţii.   

Schimbările survenite în agricultură prin folosirea raţională a îngrăşămintelor 
trecând de la producţie intensivă la cea tradiţională a avut efect benefic asupra calităţii. 
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 Prin analiza spaţială făcută de-a lungul Mureşului, se constată o variaţie a calităţii 
apei.  

Părăsind Depresiunea Giurgeului puternic antropizată, calitatea apei se 
îmbunătăţeşte simţitor, ca, ajungând în sectorul de podiş să se înrăutăţească. 

 De la Glodeni la Cheţani asistăm la o scădere a  oxigenului dizolvat, la creşterea 
gradului de mineralizare şi a conţinutului în nutrienţi şi substanţe toxice datorită 
actvităţilor antropice intense. La afluenţii de dreapta, datorită condiţiilor geochimice şi 
antropice se remarcă o degradare a calităţii apelor. Dintre afluenţii de stânga, la pârâul 
Gurghiu calitatea apei este bună spre deosebire de apa  pârâului Niraj, la care datorită 
poluării difuze din agricultură şi cele menajere calitatea apei este slabă. 

 În urma interpretării datelor determinate în secţiuni de control reprezentative, se 
pot lua măsuri de protecţie privind apele evacuate de către consumatori. 

Cunoscând evoluţia stării de calitate şi cea ecologică actuală a apei putem estima 
şi pe cele viitoare. 
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