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Summary. „D. Ghițu” Institute of Electronic 
Engineering and Nanotechnologies is the coordinator 
and one of the executors of the project „Research 
networking for the environmental monitoring and 
mitigation of adverse ecological effects in the Black 
Sea Basin” (BSB Net-Eco). The article presents data 
about participants and objectives of the project and 
also provides information about obtained results.
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Rezumat. Institutul de Inginerie Electronică 
şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” este coordonatorul şi 
unul din executorii proiectului „Reţele de cercetare 
pentru monitorizarea mediului şi atenuarea efectelor 
ecologice adverse în bazinul Mării Negre” (BSB Net-
Eco). Acest articol prezintă date despre participanţii 
şi obiectivele proiectului şi, de asemenea, oferă infor-
maţii cu privire la rezultatele obţinute.

Cuvinte-cheie: poluarea apei, biodiversitate, fl u-
orescenţă, absorbant mineral.

Institutul de Inginerie Electronică și Nanoteh-
nologii „Dumitru Ghițu” este partenerul principal 
al proiectului Reţelele de cercetare pentru monito-
rizarea mediului şi atenuarea efectelor ecologice 
adverse în bazinul Mării Negre (BSB Net-Eco) în 
cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul 
Mării Negre 2007-2013”. Proiectul a mai implicat, 
de asemenea, 2 institute de cercetare şi 3 univer-
sităţi din cele 5 ţări din regiunea bazinului Mării 
Negre: Institutul de Ecologie şi Geografi e al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării – România, 
Universitatea Aristotel din Salonic – Grecia, Uni-
versitatea Tehnică a Mării Negre – Turcia, Universi-

tatea Tehnologică Maritimă de Stat Kerci – Repub- 
l ica Autonomă Crimeea.

Condiţiile de mediu ale sistemelor maritime şi 
fl uviale din bazinul Mării Negre sunt esenţiale pen-
tru sănătatea populaţiei, bunăstarea oamenilor şi a 
comunităţilor, dezvoltarea economică şi socială în 
regiune. În acest context, proiectul și-a propus drept 
obiective principale:

- Integrarea mai puternică a activităţilor de mo-
nitorizare şi cercetare transfrontalieră în zona bazi-
nelor hidrografi ce ale Mării Negre. 

- Caracterizarea râului şi a apei subterane prin 
cuantifi carea potenţială a legăturilor dintre poluarea 
de suprafaţă şi cea subterană. 

- Evaluarea stării actuale a diversităţii biologice 
în sistemele ecologice marine şi fl uviale din bazinul 
Mării Negre, schimb de date științifi ce disponibile şi 
estimarea impactului activităţilor antropice pentru 
asigurarea stabilităţii şi o mai bună funcţionare a eco-
sistemelor. 

- Îmbunătăţirea tehnologiilor existente de con-
diţionare şi purifi care a apei prin intermediul adsor-
banţilor efi cienți selectivi pe bază de materii prime 
minerale larg răspândite.

- Dezvoltarea metodelor şi instrumentelor pen-
tru observarea în timp real a fl uorescenţei induse cu 
laser şi caracteristicilor spectrale ale apelor natura-
le, utilizării experimentale a fl uorometrului din fi bră 
optică cu laser pentru detectarea poluanţilor orga-
nici şi estimarea statutului comunitar al fi toplancto-
nului în mediul acvatic.

- Schimb de experienţă şi de date științifi ce 
disponibile cu privire la tehnicile şi instrumente-
le pentru monitorizarea şi reducerea poluării cu 
petrol maritim. Creşterea gradului de conştientizare 
a publicului, structurilor guvernamentale şi negu-
vernamentale pentru a asigura o protecţie mai bună 
a mediului în regiunea bazinului Mării Negre.

Participanţii la realizarea proiectului au efectuat 
un volum enorm de muncă. Partenerii de la Univer-
sitatea Aristotel din Salonic au elaborat un model 
predictiv 3D pentru descrierea răspândirii emisiilor 
de petrol, luând în consideraţie curenţii marini şi cir-
culaţia apei de mare, suprafaţa valurilor şi a vântului, 
cu referinţă la Nordul Mării Egee şi Marea Azov [1]. 
Fig.1 prezintă, în baza modelului elaborat, evoluţia 
deversării petrolului ce s-a produs în urma acciden-
tului de la portul terminalului petrolier din Salonic 
peste 1, 3 şi 6 ore după ejecţia a 7 tone de petrol în 
timp de 15 minute, ţinând cont de efectele vântului 
(N-NW, viteza de 15 m / sec). Modelul 3D de dever-
sare a petrolului va fi  utilizat pentru a optimiza acţi-
unile organizaţionale necesare a autorităţilor privind 
combaterea poluării cu hidrocarburi. 
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O altă realizare a partenerilor de proiect constă 
în elaborarea fl uorometrului din fi bră optică cu laser 
care permite detectarea poluanţilor organici prezenţi 
în apă, inclusiv estimarea concentraţiei fi toplancto-
nului care este o verigă importantă în lanţul trofi c al 
sistemului acvatic [2].

O atenţie deosebită este acordată studiului deta-
liat al unui mineral larg răspândit – diatomitul, şi a 
căilor de îmbunătăţire a proprietăţilor sale în scopul 
utilizării acestuia în calitate de adsorbant. 

Diatomitul reprezintă o formă naturală a dio-
xidului de siliciu, formată din resturi de cochilii 
de organisme microscopice de alge diatomee. El 
întrunește o combinaţie unică de proprietăţi fi zico-
chimice, şi anume: valori sporite ale capacităţii 
adsorbtive, porozităţii, conductivităţii termice şi 
electrice, rezistenţei mecanice, densităţii volumetri-
ce (aparente) ş. a. Datorită acestora, își poate găsi 
aplicare ca material activ la fabricarea fi ltrelor pentru 
purifi carea şi limpezirea vinului şi sucului, rafi narea 
uleiurilor vegetale, înlăturarea din apele reziduale şi 
de suprafaţă a diferitor poluanţi, inclusiv a produse-
lor petroliere, insecticidelor și radionuclizilor. 

Diatomitul se găseşte abundent în multe zone ale 

Terrei, parţial în ţările riverane ale bazinului Mării 
Negre. Însă diatomitul natural are, totuși, o capacitate 
de adsorbţie scăzută, ceea ce limitează domeniul său 
de aplicare ca adsorbant. Prin urmare, pentru a mări 
caracteristicile de adsorbţie ale materiei prime, diato-
mitul este supus activării sau modifi cării. 

În primul caz, diatomitul se tratează cu diverşi 
reagenţi – săruri, alcalii, acizi şi/sau prin metode 
fi zico-chimice: acţiuni hidrotermale, cavitaţionale, 
termice. Asemenea acţiuni asupra diatomitului con-
duc la schimbarea proprietăţilor sale de suprafaţă, 
de fi ltrare şi de adsorbţie. 

În cel de-al doilea caz – la modifi carea structural-
c himică a sorbentului, prin imprimarea pe suprafa-
ța (sau în matriţa) diatomitului a diferitelor grupuri 
funcţionale (ioni activi, atomi, compuşi insolubili), 
care au o sensibilitate sporită faţă de componenţii 
toxici ce trebuie eliminaţi sau extraşi din soluţie.

Un astfel de tratament conferă adsorbantului ca-
lități selective ce îmbină proprietăţi atât ale materiei 
prime, cât şi ale modifi catorului. El poate fi  utilizat 
în mod efi cient pentru purifi carea apelor de fl uor 
(modifi carea diatomitului cu compuşii de aluminiu 
nanodimensionali), ioni ai metalelor grele, fosfor, 
precum şi de coloranţi, produse petroliere ş.a. Dato-
rită micro-structurii complicate a diatomitului (Fig. 
3), el poate fi  folosit de asemenea ca bază pentru 
producerea diferitelor materiale nano-compozite cu 
proprietăţi specifi ce.

În procesul dezvoltării social-economice a so-
cietăţii, cerinţele în ce privește calitatea şi cantita-
tea apei sunt de prim ordin. În Republica Moldova, 
apele de suprafaţă constituie sursa principală pentru 
necesităţile umane, inclusiv pentru asigurarea cu 
apă potabilă. În Europa tot mai accentuată devine 
problema stării ecologice a apelor naturale: circa 

Fig. 1. Evoluţia deversării petrolului în urma 
accidentului de la terminalul de petrol

Fig. 2. Domeniile de utilizare a diatomitului

Fig. 3.  Microstructura diatomitului
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20% din apele de suprafaţă prezintă un risc ridicat 
de poluare, 60% din oraşele europene îşi exploatea-
ză iraţional resursele de apă subterană, iar 50% din 
zonele umede sunt în pericol.

Poluarea apelor este un fenomen complex care 
determină schimbarea compoziţiei apelor, deterio-
rarea faunei şi fl orei din mediul acvatic, devenind 
neadecvate pentru întrebuinţarea economică sau 
recreativă şi dăunătoare pentru sănătatea oamenilor. 
De aceea, studiile ce vizează stabilirea calităţii ape-
lor au un rol tot mai important. 

Calitatea apei se poate defi ni ca un ansamblu 
convenţional de caracteristici fi zice, chimice, bacte-
riologice şi biologice, exprimate valoric, care permit 
încadrarea probei de apă într-o anumită categorie, 
aceasta căpătând astfel însuşirea de a servi unui anu-
mit scop [4, 5].

Rezultatele privind parametrii de calitate a ape-
lor curgătoare din bazinul hidrografi c al fl . Nistru 
denotă starea actuală a apei fl . Nistru, pe secțiuni 
(Tab. 1). Astfel, în apa râurilor s-au evaluat formele 
de existenţă a materiei organice şi s-a stabilit rapor-
tul (%) dintre indicatorii ce caracterizează nivelul de 
poluare (CCO-Mn/CCO-Cr, CBO5/CCO-Cr, CBO5/
CCO-Mn). S-a calculat gradul de transformare a 
substanţelor organice prezente în apa râurilor prin 
corelarea indicilor CCO-Mn-CCO-Cr, CBO5-CCO-
Cr, CBO5-CCO-Mn (Tab. 2, 3). 

Capacitatea de autoepurare a apelor de supra-
faţă din arealul cercetat  au  valori medii de 0,30-
0,35 (Fig. 4, 5). Apa r. Răut (amonte or. Orhei) are 
CA = 0,25,  în aval de or. Orhei CA = 0,16, fapt 
ce confi rmă impactul masiv al apelor reziduale 
deversate în râu. 

Tabelul 1
Indicatorii de calitate a apei fl . Nistru, pe secțiuni

Indicatorii şi unităţile de măsură Secţiunile
Otaci Soroca Vărăncău Vadul lui Vodă

Mineralizarea, mg/dm3 250 246 370 416
Oxigenul dizolvat, mg/dm3 7,4 8,3 9,2 7,6
Suspensii, mg/dm3 24,3 27,5 34,2 56,3
Cloruri, mg/dm3 40 42 52 56
Sulfaţi, mg/dm3 66 72 84 93
Amoniu, mg/dm3 0,12 0,14 0,15 0,4
Azotiţi, mg/dm3 0,02 0,02 0,03 0,03
Azotaţi, mg/dm3 7,2 4,2 6,0 8,8
Fosfaţi, mg/dm3 0,5 0,2 0,3 0,6
CBO5, mg O2/dm3 3,6 3,8 4,2 7,5
CCO-Mn, mg O2/dm3 5,3 4,2 7,5 12,4

Tabelul 2
Valorile CBO5, CCO-Mn şi CCO-Cr caracteristice apei fl . Nistru

Proba de apă CBO5 CCO-Mn CCO-Cr
1 fl . Nistru, or. Otaci 7,9 9,3 22,5
2 fl . Nistru, s. Cosăuţi 7,96 10,3 26,1
3 fl . Nistru, or. Soroca (aval) 8,27 10,1 44,3
4 fl . Nistru, s. Vărăncău, Soroca 6,02 8,9 28,4

Tabelul 3
Cota parte (%) a substanţelor uşor şi greu degradabile chimic, degradabile biologic

Proba de apă Materia organică uşor 
degradabila, %

Materia 
organică greu 

degradabilă, %

Materia organica 
degradabilă biologic, 

%
1 fl . Nistru, or. Otaci 41,3 58,7 35
2 fl . Nistru, s. Cosăuţi 39,4 60,6 30

3 fl . Nistru, or. Soroca 
(aval de oraş) 22,8 77,2 19

4 fl . Nistru, s. Vărăncău, Soroca 31,3 68,7 21
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Apele de suprafaţă, după concentraţia substanţe-
lor organice (CCO-Cr şi CBO5), sunt de clasa I (foar-
te bună) - III (moderat poluată) de calitate, iar cea a 
r. Răut de clasa II (bună) - IV (poluată) de calitate.

Datele obţinute în cadrul proiectului vor permite 
de a îmbunătăți capacitatea autorităţilor naţionale şi 
de coastă din bazinul Mării Negre pentru a răspunde 
în timp util şi în mod efi cient la problema poluării 
apei, a consolida cunoştinţele şi informaţiile prin-
cipale comune necesare pentru parteneri, grupurile 
ţintă şi benefi ciarii fi nali privind abordarea provocă-
rilor de mediu transfrontaliere.

Această publicație a fost elaborată cu sprijinul 
Uniunii Europene. Conținutul ei este responsabili-
tatea exclusivă a autorilor și nu refl ectă în niciun fel 
punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Fig. 4. Capacitatea de autoepurare a apei r. Răut

Fig. 5. Capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici în comparaţie cu cea a fl . Nistru (or. Otaci)
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