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1. Introducere 
 
Localitatea Dezmir este situată în partea de sud-vest a 

teritoriului comunei Apahida, judeţul Cluj şi are un teritoriu intravilan de 
120 ha. 

Relieful comunei este “vălurit”, cu versanţi având pante 
domoale, favorabile agriculturii. Pe unele terenuri situate în pantă au 
fost semnalate alunecări de teren favorizate de scurgerea apei. Solul 
este caracterizat prin depozite ce aparţin Cuaternarului, ultima perioadă 
din istoria geologică a Pământului, care sunt constituite din depuneri 
aluvionare şi depozite de terasă, formate din nisipuri, pietrişuri şi mâluri 
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[1, 2]. Nisipurile şi pietrişurile permit infiltrarea rapidă a apei în straturile 
inferioare ale solului.  

În figura 1 se regăsesc notațiile tipurilor de soluri, pentru zona 
Dezmirului – Pata Rât. 

 

 
 

Fig. 1  Harta geologică a comunei Apahida 
Legenda 

bg – marne, tufuri vulcanice 
to – argile marnoase, nisipuri 

qp3
1 – nisipuri, pietrişuri 

qp3
2 – nisipuri, pietrişuri 

qp3
3 – nisipuri, pietrişuri 

qp2
2 – nisipuri, pietrişuri 

 
Calitatea apelor văilor depinde de mai mulţi factori naturali şi 

antropici, care influenţează direct sau indirect apa de suprafaţă şi a 
celei subterane. La nivelul localității Dezmir, solul este format din argile 
sărate, marne si tufuri vulcanice. Straturile acvifere sunt afectate de 
prezenţa la suprafaţă a straturilor salifere, având în general 
mineralizare sulfatică ridicată [1]. 

Apele freatice şi de adâncime sunt dezvoltate în depozite 
etajate pe orizonturi şi suborizonturi sau aflate sub formă de structuri 
lenticulare. Sunt cantonate în formaţiuni deluviale cu orizonturi 
nisipoase, aluviale de luncă şi conuri de dejecţie [2, 3]. 
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În lunca Someşului Mic adâncimea nivelului pânzei freatice 
este mică (0 – 2 m) şi creşte odată cu înălţimea relativă a teraselor, cu 
valoare maximă de 15 – 20 m. 

 
2. Factorii poluanţi 
 
În localitatea Dezmir există trei factori poluanţi principali atât 

pentru sol, cât şi pentru apa subterană: 
 

a) depozitul de deşeuri de la Pata Rât situat la aproximativ 3 km 
distanţă de Dezmir, 

b) traficul rutier de pe şoseaua E 576 – la aproximativ 1 km şi 
c) îngrăşămintele chimice folosite în agricultură. 

 
Aceşti factori, împreună cu calitatea slabă a apelor subterane 

din zonă, fac ca apa din fântâni să nu fie potabilă. De aceea, în anul 
2002 a fost construită pentru localitatea Dezmir, chiar dacă doar parţial, 
o reţea de alimentare cu apă potabilă, de la rețeaua din Cluj-Napoca. 
Astfel, în momentul de faţă, la nivel de gospodărie individuală, în sat 
există două surse de apă: fântâni, respectiv cişmele săpate de săteni în 
pânza freatică şi reţeaua de alimentare cu apă (parţial). 

 
3. Prezentarea studiului de caz 
 
Pentru a înţelege cât de mult influenţează aceşti trei factori 

poluanţi calitatea apei subterane, s-a efectuat un studiu al pânzei 
freatice din zonă. 

Astfel, în noiembrie 2010 s-au prelevat probe de apă din două 
fântâni din centrul satului Dezmir, “Soponita” şi “Spurcata”, şi au fost 
analizate la Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-
Napoca.  

Cele două fântâni se află la aproximativ 20 m distanţă una de 
cealaltă, la acelaşi nivel şi sunt folosite doar pentru irigaţii şi pentru 
adăpatul vitelor. De asemenea, fântâna “Spurcata” se află în imediata 
vecinătate a unei gospodării, la aproximativ 10 m de fântâna din curte. 
 Probele au fost luate respectându-se normele legale în vigoare 
[4, 5]. 

Rezultatele analizelor au evidenţiat o concentraţie mult peste 
normele reglementate de Legea nr. 458/2002 modificată cu Legea nr. 
311/2004, atât de mercur, azotaţi şi nichel cât şi de elemente cum ar fi 
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stronţiu, lantan, vanadiu şi titan, care conform aceleaşi legi, nu trebuie 
să existe în apa potabilă.  

Concentraţiile determinate versus concentraţiile admise 
obţinute din probele de apă fântânilor “Soponita”, respectiv “Spurcata” 
sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Poluant U/M 
Valoare  

determinată 

Concentraţie admisă 
L.458/2002 modificată cu 

L.311/2004 
Mercur µg/dm3 40,5 1 
Azotați mg/ dm3 169 50 
Nichel µg/dm3 7,2 - 

Stronțiu µg/dm3 1583 - 
Lantan µg/dm3 226 - 

Vanadiu µg/dm3 4,0 - 
Titan µg/dm3 198 - 

 
Stronțiul, vanadiumul şi titanul sunt elemente care se regăsesc 

în zguri, şi care pot să provină de la halda de deşeuri industriale 
depozitate de mai bine de 20 de ani la Pata Rât.  
 

4. Influenţa poluanţilor identificaţi asupra sănătăţii umane 
  
 Mercurul – poate să provină de la pesticidele din clasa 1 de 
toxicitate pe bază de mercur, dar şi de la halda de deşeuri industriale. 
Cele mai obişnuite semne şi simptome care apar în cazul intoxicării cu 
metil - sau etilmercur, sunt furnicături ale pielii, pierderea simţurilor în 
extremităţi şi în jurul gurii, ataxia (neregularităţi în mişcarea muşchilor), 
restrângerea câmpului vizual, deteriorarea auzului. Semnele şi 
simptomele intoxicării acute cu mercur şi anume, tulburări severe 
gastrointestinale, colaps cardiovascular, tulburări renale grave [6]. 
 Azotaţii (Nitraţii) – cauza principală a poluării cu nitraţi este 
folosirea excesivă şi necorespunzătoare a fertilizatorilor pe bază de 
azot în agricultură, care se infiltrează în sol şi de acolo în pânza 
freatică. De asemenea, depozitarea necorespunzătoare a dejecţiilor 
animale sau umane, poate reprezenta o sursă de poluare cu nitraţi. 
Odată ajunşi în organism, nitraţii sunt rapid transformaţi în nitriţi, care 
reacţionează cu hemoglobina pentru a produce methemoglobina (o 
formă a pigmentului care este incapabilă să transporte oxigenul în 
sânge). Methemoglobinimia poate fi fatală copiilor în vârstă de până la 
3 luni [7]. 
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 Nichelul – se foloseşte la producţia aliajelor, îndeosebi a 
oţelurilor inoxidabile. Nichelul pur este folosit drept catalizator, uşurând 
anumite reacţii chimice fără ca el însuşi să sufere vreo transformare 
permanentă. Asimilarea unor cantităţi prea mari de nichel poate avea 
ca şi consecinţe şanse mai mari de dezvoltare a cancerului la plămâni, 
a cancerului nazal sau a cancerului la laringe şi la prostată. 
 Stronţiul şi compuşii săi – în special compuşii stronţiului 
insolubili în apă pot deveni solubili în apă, ca rezultat al reacţiilor 
chimice. Compuşii solubili în apă, în comparaţie cu cei insolubili, 
reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătatea umană. Astfel, 
formele solubile în apă ale stronţiului au oportunitatea de a polua apa 
de băut. 
 Lantanul – este folosit ca şi catalizator în industrie şi în 
lustruirea sticlei. Când este acumulat în organism, poate deveni 
periculos pentru ficat. 
 Vanadiul – este folosit la fabricarea oţelurilor foarte tari, în 
acelaşi timp fiind şi un catalizator pentru reacţiile chimice. Efectele 
acute ale intoxicării cu vanadiu sunt iritaţiile plămânilor, gâtului, ochilor 
şi cavităţii nazale. 
 Titanul – formează cu unele metale o serie de aliaje foarte 
importante pentru tehnica modernă, cum ar fi: Ti-Al-Mn, Ti-Al-Cr-Mo, Ti-
Al-Cr-Fe-Mo, Ti-Al-Sn sau Ti-Al-V. 

5. Concluzii 
 

■ Aflată încă în studiu, această cercetare prezintă riscurile la 
care este expusă populaţia unei localități aflate în vecinătatea unui 
depozit de deşeuri municipale şi a unei şosele foarte circulate, din 
punctul de vedere al poluării apei.  

 
■ De asemenea, folosirea anumitor îngrăşăminte chimice sau a 

pesticidelor, poate să cauzeze contaminarea cu diferiți compuşi toxici a 
solului şi a apei. Datele experimentale obținute până în prezent 
evidențiază existența unor poluanți în apa subterană din zonă, poluanți 
care pot dăuna sănătății umane, dacă această apă este consumată. 

 
■ Pentru a reduce poluarea solului şi a apei în zona studiată ar 

fi necesară în primul rând construirea unui nou depozit de deşeuri 
ecologic.  
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■ De asemenea, un factor important în reducerea poluării îl 
reprezintă colectarea selectivă a deşeurilor, care ar trebui începută de 
la nivelul gospodăriilor individuale. În acest sens, foarte eficiente s-au 
dovedit a fi în ultimii ani campaniile de informare, conştientizare şi 
educare a populaţiei județului Cluj, realizate de către diferite organizaţii 
de mediu. Totuşi, acestea reprezintă doar începutul procesului de 
reciclare a deşeurilor. Finalizarea lui depinde doar de autorităţile din 
acest domeniu. 
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