




















SC M&S ECOPROIECT 
SRL 

Prelevarea și analiza unor probe de apă din 
pârâul Pețea 

Pagina 10 din 12 

Raport 3 
 

Revizia 

 0 1 2 3 4 

 

10 

 

- Escherichia coli –  65 colonii/ml 

- enterococi –  81 colonii/ml 

- Pseudomonas aeruginosa  34 colonii/ml 

- Clostridium  - negativ 

- Klebsiella – 29 colonii/ml 

 

4. CONCLUZII 

În urma determinărilor efectuate în cele trei luni putem afirma că apa analizată este o apă dură, cu 
un pH aflat la limita superioară a suportabilității pentru majoritatea organismelor acvatice 
dulcicole, cu un conținut ridicat de substanțe dizolvate, reflectând o mineralizare crescută, reziduu 
fix ridicat, duritate mare. Excepție face luna mai în care la momentul prelevării probelor volumul 
apei în lac era mare, pe fondul unei perioade cu precipitații abundente. În această lună reziduul 
fix a fost mai scăzut, de asemenea și valoarea pH-ului, datorită amestecării apelor de izvor termal 
cu apa de precipitații. 

Consumul biochimic de oxigen a avut valori crescute, ceea ce indică o activitate mai intensă de 
descompunere a substanțelor organice, precum și a microorganismelor, fapt datorat temperaturii 
mai mari a apei, în această perioadă, cu excepția lunii aprilie când valoarea CBO5 a fost mică. 

Prezența fosfaților în apă a fost foarte mare în luna mai, datorită probabil poluării menajere sau 
deversării unor pesticide organofosforice în apă.  

Probele bacteriologice sunt pozitive pentru majoritatea microorganismelor. Sunt prezente atât 
microorganisme ce se multiplică la 220C și care fac parte din microflora bacteriană normală a 
apelor, cât și bacterii care incubează la 370C, dintre care majoritatea cu potențial patogen. Acestea 
provin din poluare antropogenă, (deversări de ape menajere neepurate), prezența lor clasificând 
apa analizată ca nepotabilizabilă și neutilizabilă pentru scopuri recreative (piscine, etc.). 

În urma analizelor efectuate în cele trei luni am înregistrat modificări spectaculoase ale 
parametrilor fizico-chimic în luna mai pe fondul precipitațiilor abundente și îndelungate, care au 
diluat apele termale analizate, modificând parametri analizați, cu toate acestea am înregistrat 
depășiri însemnate la conținutul în fosfați, precum și o microflora bacteriană abundentă, ceea ce 
ne indică o intensificare a impactului antropic în această perioadă, cu consecințe negative asupra 



SC M&S ECOPROIECT 
SRL 

Prelevarea și analiza unor probe de apă din 
pârâul Pețea 

Pagina 11 din 12 

Raport 3 
 

Revizia 

 0 1 2 3 4 

 

11 

 

ecosistemului. În special ne referim la o creștere a troficității care odată cu creșterea temperaturii 
va putea determina explozia populațiilor fitoplanctonice, cu consecințe negative asupra celorlalte 
viețuitoare din Ochiul Mare. 


