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Raport stiintfic privind implementarea proiectului 
 

O ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU RECONSTRUCȚIA 

ISTORICULUI CONTAMINANȚILOR SEDIMENTELOR 
 

PN-II-RU-TE-2014-4-1772, nr. Contract 261/01.10.2015 

în perioada 01.01.2017-30.09.2017 

 

Obiectivul central de Cercetare și Inovație al proiectului este dezvoltarea unei 

abordări multi-disciplinare pentru testarea ipotezei conform căreia sedimentele lacustre (i) 

conțin o înregistrare istorică a influenţei antropice asupra ecosistemelor naturale 

înconjurătoare care (ii) poate fi utilizată la contextualizarea impactului strategiilor de 

reducere a poluării istorice şi de a informa procesul decizional la nivelul managementului 

contemporan. 

Activităţile desfăşurate în perioada 01.01.2017-30.09.2017 în cadrul proiectului de 

cercetare: 

 

 În această etapă s-a finalizat achiziția echipamentelor și consumabilelor de laborator 

necesare pentru finalizarea analizelor de laborator; 

 

 Analize de laborator pentru determinarea: concentrațiilor hidrocarburilor totale din 

toate carotele prelevate si a metalelor grele pentru patru carote de sediment, 

conținutului de radionuclizi (Cs-137, Pb-210, K-40, Ra-226) prin metode gama și alfa 

spectrometrice, și a granulozității sedimentelor; 

 

 Participări la 4 conferințe internaționale (EGU2017, ENVIRA2017, IASWS2017 și 

RAD2017) și 2 articole in curs de pregătire pentru diseminarea rezultatelor proiectului 

 

ACHIZIȚIA CONSUMABILELOR ȘI ECHIPAMENTELOR DE LABORATOR 

 

În această etapă, s-a achiziționat o centrifugă și un vas de presiune pentru analiza 

metalelor grele, precum și diferite consumabile de laborator pentru analizele alfa 

spectrometrice, și echipamente de birotică.  

 

ANALIZA PROBELOR DE SEDIMENT 

 

a) Analiza conținutului de metale 

 

 Conținutul de metale s-a analizat în această etapă pentru patru carote la o rezoluție de 

1 cm: o carotă din lacul Snagov (SNG223), una din lacul Strachina și două din Balta Mică a 

Brăilei - lacul Jepșile (JJ) și lacul Chiriloaia (BM), această activitate continuând-o pe cea de 

anul anterior. Mineralizarea probelor s-a realizat cu ajutorul unui digestor cu microunde 

(Berghof Products and Instruments GmbH) prin extracţie cu apa regală conform metodei 

EPA. Probele s-au diluat apoi la 50 ml cu apă ultrapură. Analiza conținutului de metale s-a 

realizat cu Spectrometrul de Absorbţie Atomică Zeenit 700 (Analytic Jena). Exprimarea 

rezultatelor finale s-a făcut în mg/kg. 

 Asigurarea calității măsurătorilor s-a efectuat prin măsurători intercalate de blank și 

măsurători repetate ale materialului de referință (CRM) de sol ERM-CC141, certificat de 

Institutul pentru Măsurători și Materiale de Referință (JRC-IRMM). Valoarea medie a celor 9 
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măsurători ale CRM-ului (numărul total de măsurători ale CRM-ului) este în concordanță cu 

valoarea certificată cu o certitudine de 95% (conform Student t-test). 

 

Cod proba 
Ni 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

Cr 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Valoarea medie 

CRM (mg/kg) 

21,3 52,6 23682 11,57 350,16 31,1 29,8 0,31 

Deviatia 

Standard 

1,17 2.34 1331 1,05 132,28 3,6 3,5 0,04 

 

Valoarea 

certificate CRM 21.9 50.0  - 12.4 387.0 32.2 31.0 0.25 

± incertitudinea 1.6 4.0  - 0.9 17.0 1.4 4.0 0.04 

 

Student t-TEST 0,33 0,56  0,60 0,28 0,29 0,22 1,06 

 

Este cunoscut faptul că sedimentele acumulează contaminanți, servând ca surse de poluare a 

ecosistemului cu care sunt în cntact. În ultimii 30 ani au apărut numeroase recomandări 

asupra calității sedimentelor (SQG). În România, prin Ordinul 161/2006 se stabilesc 

indicatorii de calitate pentru sedimente printr-o valoare unică pentru fiecare tip de poluant. În 

cazul metalelor, aceste valori sunt date pentru: Ni = 35 mg/kg, Zn = 150 mg/kg, Cu = 40 

mg/kg, Pb = 85 mg/kg, Cr (Cr
3+

 + Cr
6+

) = 100 mg/kg, Cd = 0.8 mg/kg. 

 

Lacul Snagov 

 În această etapă s-a analizat conținutul de metale pentru carota SNG223 (zona Snagov 

3). Distribuția cu adâncimea a fiecărui metal este prezentată în Figura 1. Pb și Zn prezintă un 

trend similar, avand valori relativ constante cu adâncimea. Dacă pentru Snagov 22 su-au găsit 

valori superioare ale Pb și Zn fată de indicatorii de calitate stabiliți prin Ordinul 161/2006 

pentru sedimentele din stratele superioare (aproximativ primii 10 cm), pentru Snagov 23 

aceste valori se situează în limitele permise. Pe de altă parte, concentrațiile Cd sunt 

superioare valorii prag de 0.8 mg/kg pe întreaga lungime a colonei, cu un maxim pentru al 

doilea centimetru de 4 ori mai mare decât indicatorul de referință. Cu, Cr și Ni nu prezintă 

variații semnificative cu adâncimea, având valori inferioare pragului de calitate pentru 

sedimente. Valoarea foarte mică obținută pentru raportul MN/Fe în carota din zona Snagov 3 

sugerează un nivel scazut al O2 în lac (condiții anoxice). 

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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Figura 1. Concentrația (mg/g) de metale (Pb, Cu, Cd, Zn, Cr, Ni, Fe, Mn) și raportul 

Mn/Fe pentru zona Snagov 3 (carota SNG223) 

 

Balta Mică a Brăilei 

 

Lacul Jepșile (JJ) 

      Distribuția cu adâncimea a fiecărui metal este prezentată în Figura 2. Pb și Cr prezintă 

valori cu mult sub limita de calitate. Pe de altă parte, Ni, Zn, Cu și Cd depășesc indicatorii de 

calitate pe toată lungimea carotei analizate. Ca și în cazul carotei din lacul Lupoiu (Balta 

Mica a Brailei), cea mai mare depășire o înregistrează Cd, cu valori de 2-3 ori mai mari decat 

pragul limită. Cu excepția Cd, restul metalelor analizate prezintă o distribuție relativ 

constantă cu adâncimea, fără minime sau maxime semnificative, ceea ce sugerează originea 

acestora din surse difuze care se propagă în Dunăre.  

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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Figura 2. Concentrația (mg/g) de metale (Pb, Cu, Cd, Zn, Cr, Ni, Fe, Mn) și raportul 

Mn/Fe pentru lacul Jepșile (Balta Mică a Brăilei) 

 

    Valoarea foarte mică obținută pentru raportul Mn/Fe în carota din lacul Jepșile sugerează 

un nivel scazut al O2 în lac (condiții anoxice). 

 

Lacul Chiriloaia (BM) 

 Distribuția cu adâncimea a fiecărui metal este prezentată în Figura 3. Exceptand Cr, 

toate metalele grele analizate depășesc indicatorii de calitate pe toată lungimea carotei. Cea 

mai mare depășire o înregistrează Cd, cu valori de 3-4 ori mai mari decat pragul limită, pe 

cand Cu a înregistrat valori de 2-3 ori peste limitele admise. Se observă de asemenea o 

reducere spre straturile superioare în conținutul Pb, Cr și Cu, acesta din urmă înregistrând un 

maxim la 7 cm adâncime, ceea ce sugerează existența unei surse de poluare locale a 

sedimentelor din lacul Chiriloaia. Această sursă este cel mai probabil reprezentată de 

activitatea industrială intensă din orașul Brăila (situat în imediata extremitate a lacului) până 

în anii 1990 (ex. industrie metalurgica, celuloza, chibrituri), și care s-a închis o dată cu 

încheierea regimului comunist în România.   

 

         
 

        

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 



6 

 

 

        
 

Figura 3. Concentrația (mg/g) de metale (Pb, Cu, Cd, Zn, Cr, Ni, Fe, Mn) și raportul 

Mn/Fe pentru lacul Chiriloaia (Balta Mică a Brăilei) 

 

Condițiile anoxice sunt evidente și pentru acest lac (date de raportul scazut al Mn/Fe, dar 

același maxim apare în jurul adâncimii de 7 cm, sugerând o modificare în condițiile naturale 

ale lacului. 

 

Lacul Strachina (STR) 

 Distribuția cu adâncimea a fiecărui metal este prezentată în Figura 4. Exceptand Cd, 

toate metalele grele analizate au valori sub limitele de calitate pe toată lungimea carotei. Cd 

înregistrează valori de 2-3 ori mai mari decat pragul limită, pe cand Ni are valori apropiate de 

pragul admis. Cu excepția Zn, toate metalele prezintă o scădere a concentrațiilor spre 

straturile superioare (peste 10 cm adâncime) și o distribuție relativ constantă cu adâncimea 

sub 10 cm. Această schimbare este cel mai probabil legată de schimbarea regimului comunist 

în România în anii 1990 și reforma agricolă din 1992, dat fiind ca lacul Strachina este 

înconjurat de terenuri agricole și nu are nici o legătură spre Dunăre sau râul Ialomița. 

 

     

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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Figura 4. Concentrația (mg/g) de metale (Pb, Cu, Cd, Zn, Cr, Ni, Fe, Mn) și raportul 

Mn/Fe pentru lacul Chiriloaia (Balta Mică a Brăilei) 

 

Condițiile anoxice sunt evidente și pentru acest lac (date de raportul scazut al Mn/Fe, dar nu 

are o valoare constantă cu adâncimea, prezentând variații între 15-25 cm. 

 

b) Analiza hidrocarburilor totale (TPH-uri) 

 

 Hidrocarburile totale (TPH) reprezintă un termen utilizat pentru a descrie o familie de 

cateva sute de compuși chimici care își au proveniența în uleiul crud și cuprind petrol, 

karosen, de la motorină la uleiuri, combustibil de avion și ulei crud. Principalele clase de 

componenți cuprind alifatice și aromatice saturate și nesaturate, și conțin carbon și hidrogen. 

Există diferențe în toxicitate între diferite clase și de asemenea între componenți individuali. 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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Hidrocarburile generate prin procese biologice sau diagenetice naturale au un conținut scazut 

în sedimente și fac parte din ciclul natural al carbonului în mediu. Hidrocarburile alifatice 

provin dintr-o varietate de surse naturale, incluzând plante terestre și alge marine, dar 

reprezintă și o mare parte a produselor petroliere. Se consideră că activitățile umane au o 

mare influență asupra conținutului de hidrocarburi din sedimentele riviere și marine. Aceste 

activități includ transportul naval și industrial, scurgerile de ulei și scurgeri domestice. 

 Determinarea TPH-urilor s-a analizat în această etapă pentru toate carotele la o 

rezoluție de 1-2 cm. Exprimarea concentrațiilor fiecărui component s-a făcut raportat la 

concentraţia citită pe curba de etalonare trasată de instrument (µg/ml), masa de probă de sol 

luată în lucru (g), conţinutul de masă uscată din proba cu umiditate de câmp, raportul dintre 

solventul folosit pentru extracţie (150 ml) şi cota parte luată în lucru (30 ml) și volumul final 

al soluţiei (ml). 

 Informaţiile privind TPH-urile din mediu sunt foarte reduse pentru România şi fac 

referire preponderent la solurile de suprafață. Rezultatele indică că concentrațiilor TPH-urilor 

obtinute pentru carotele de sediment studiate nu depind substanțial de zona de prelevare și nu 

variază în limite mari între zone sau cu adâncimea (Figura 5). Ca și în cazul PAH-urilor, cele 

mai mari valori (maximul de 7,6 mg/kg, masă uscată) s-au găsit în zona Snagov 2 (carota 

SG22). Valori mai mari ale TPH-urilor totale au rezultat pentru sedimentele din lacul Snagov 

comparativ cu cele din lacurile din Balta Mică a Brăilei sau lacul Strachina, dată fiind 

probabil amplasarea acestuia între Bucureşti şi cele mai vechi rafinării românești de petrol de 

la Ploieşti, precum și activitățile turistice de pe lac. Se observă o scădere relativ exponențială 

a valorilor TPH-urilor totale în sedimentele de adâncime pentru toate carotele studiate. 

Conform Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), sedimentele conținând nivele 

ale hidrocarbonului sub 100 mg/kg (uscat) pot fi clasificate ca fiind nepoluate. Toate 

sedimentele analizate pot fi clasificate ca fiind nepoluate pe baza standardului FAO (1982) 

(vezi Figura 5).  

 

a)      

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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b)   

  

Figura 5. Valorile TPH-urilor în carote de sediment din lacul Snagov – carotele 

SG222 și SG223 (a) și din lacurile Strachina (carota STR) și Balta Mică a Brăilei (lacul 

Chiriloaia-carota BM1,  lacul Jepșele – carota JJ2 și lacul Lupoiu) (b)  

 

 

c) Analize de spectrometrie-gama de rezoluție înaltă 

 

 Toate carotele de sediment au fost analizate prin spectrometrie gama de rezoluție 

înaltă pentru determinatea conținutului de Pb-210, Ra-226 și Cs-137 în cadrul laboratorului 

subteran cu fond scăzut din Slănic-Prahova. Acest laborator are condiții speciale pentru 

măsurători de probe de mediu cu radioactivitate scăzută,  fondul de radiatii in subteran, fara 

ecran de protectie (detectorul in aer liber) fiind de 70 de ori mai mic decat la suprafata, pe 

intervalul 40 - 3000 keV. In ecran de protecție, fondul de radiatii este de 3600 - 4000 ori mai 

mic decat la suprafata neecranat. Calibrarea detectorului gama s-a realizat cu aplicația 

GeometryComposer din cadrul programului GENIE200, iar validarea măsurătorilor s-a făcut 

cu materialul de referință sol IAEA 444. Probele au fost masurate in flacoane de plastic de 

2,5 cm diametru si 5,5 cm inaltime. 

 

 Administrarea diferită a terenului și activitățile antropogenice în zona care înconjoară 

cele două lacuri (Snagov și Strachina) au o influență majoră asupra cantităților de sediment 

care intră în lacuri și asupra nivelelor de poluare a acestora. În România, Cs-137 provine în 

mare majoritate de la accedintul de la Cernobyl din 1986 (~ 70%), iar in mică proporție de la 

testele atmosferice nucleare din anii 1950 – 1970. Astfel, maximul distribuției cu adâncimea 

a Cs-137 reprezintă un geo-marker al anului 1986. 

  O diferență de un ordin de magnitudine s-a găsit între activitățile Cs-137 în 

sedimentele de suprafață din cele două carote de sediment din lacul Snagov, cel mai probabil 

datorată gradului diferit de contaminare cu Cs-137 al lacului în 1986 ca urmare a unor 

condiții meteorologice diferite. Această ipoteză urmează a fi verificată prin analiza unor 

probe de sol din imediata vecinătate a celor două zone de prelevare. 

 Metoda de datare cu Cs-137 prezintă rate medii de sedimentare diferite pentru cele 

două zone lacustre (lacul Snagov și lacul Strachina) pentru perioada 1986-2016, și anume 

sedimentare scăzută (0,005 - 0,011 g/cm
2
/an) pentru lacul Snagov, zonă de turistică și de 

agrement, și sedimentare ridicată pentru lacul Strachina (0,330 g/cm
2
/an), situat într-o zonă 

agricolă (vezi Figura 6). 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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 Distribuția cu adâncimea a Ra-226 este relativ constantă pentru carotele din lacul 

Snagov si lacul Strachina, iar Pb-210 prezintă o scădere cu adâncimea, ajungând în echilibru 

cu Ra-226 după primii 5-7 cm.  

 

a) b)  

 

 

c)  

 

Figura 6. Valorile Pb-210, Ra-226 și Cs-137 în carote de sediment din lacul Snagov – 

carotele SG222 (a) și SG223 (b) și din lacul Strachina (c) 

 

  

 În ceea ce privește Balta Mică a Brăilei (Figura 7), valorile celor trei radionuclizi 

analizați sunt mult reduse față de cele obținute pentru lacul Strachina și lacul Snagov. Mai 

mult, nu se poate identifica cu precizie maximul Cs-137 și nu se poate folosi ca și geo-marker 

pentru cele trei zone lacustre. Valorile acestuia sunt relative constante cu adancimea, chiar 

daca există unele mici variații ale activității acestuia. Acest fapt se datorează cel mai probabil 

fluxurilor majore de sediment aduse de Dunăre. 

 

 

 

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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a) b)  

 

c)     

 

Figura 7. Valorile Pb-210, Ra-226 și Cs-137 în carote de sediment din lacurile Chriloaia (a), 

Jepșile (b) și Lupoiu (c) din Balta Mică a Brăilei 

 

 

d) Analize de spectrometrie alfa 

 

 O metodă complementară (spectrometria alfa) s-a utilizat pentru determinarea Pb-210 

prin intermediul fiicei emițătoare alfa, Po-210, în condiții de echilibru. Sursele de Po-210 s-

au preparat prin adăugarea a 100 Bq/L trasor Po-209 la fiecare 0,5 g sediment pentru calculul 

recuperării chimice. Probele au fost apoi digerate utilizând o combinație de acizi (65% 

HNO3, 35% HCl, 6 N HCl și 8:1 35% H2O2: 35% HCl), după care Po-210 s-a depozitat 

direct pe disc de oțel cu conținut ridicat de nichel (3 ore la 85C în etuvă), interferențele fiind 

eliminate cu acid ascorbic. Sursele alfa obținute s-au măsurat cu detectorul ORTEC 

SOLOIST 600 mm
2
 (rezoluție 19 keV). 

 Aceleași probe analizate inițial prin spectrometrie gama (metodă nedistructivă) s-au 

folosit ulterior pentru analiza Pb-210 prin spectrometria alfa. Valorile obținute pentru Pb-210 

prin cele două metode de masurare (spectrometria gama și alfa) nu au rezultat în valori 

comparabile (95% interval de confidență) pentru toate probele analizate, cu excepția carotei 

din lacul Strachina. Cu toate acestea, un trend similar se poate observa în distribuția cu 

adâncimea a Pb-210 (spectrometrie gama) și a Po-210 (spectrometrie alfa) (Figura 8). Cele 

trei carote din Balta Mică a Brăilei prezintă variații cu adâncimea datorate cel mai probabil 

aporturilor majore de sedimente în timpul creșterii nivelului Dunării. 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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a) b)  c)  

 

d) e)  f)   

 

Figura 8. Valorile Pb-210 în carote de sediment din lacurile Snagov 222 (a), Snagov 223 (b), 

Strachina (c), și Balta Mică a Brăilei – lacurile Chriloaia (d), Jepșile (e) și Lupoiu (f) 

 

 

e) Analize granulometrice 

 

 Distribuția mărimii particulelor (sediment cernut < 1 mm) s-a măsurat cu ajutorul unui 

laser-granulometru Malvern 2000. Sub-probe s-au digerat în H2O2 (3%, 6%, 20%) pentru 24 

ore pentru a îndeparta materia organică. Fiecare probă a fost analizată în triplicat, iar datele 

rezultate au fost verificate pentru deviații majore de la distribuția medie a mărimii 

particulelor. 

 Diferențe semnificative privind conținutul de nisip fin (< 63 μm) s-au observat între 

cele două carote din lacul Snagov, Snagov 223 înregistrând o medie de aproximativ 25% 

nisip fin, cu variații de peste 40% în anumite straturi. Pentru lacul Lupoiu se observă de 

asemenea un conținut ridicat de nisip fin în straturile inferioare (~ 20 cm), pe când lacurile 

Strachina, Chiriloaia și Jepșile nu prezintă variații semnificative a conținutului de nisip cu 

adâncimea (cu valori < 10%). Variații semnificative ale conținutului de nisip se observă 

pentru carota din Snagov 223, reflectând probabil existența unor evenimente meteo istorice 

extreme cu aport semnificativ de sediment în cadul unui mediu natural stabil, cum este lacul 

Snagov. 

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 
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a) b) c)  

 

d) e) f)  

 

Figura 9. Valorile Pb-210 în carote de sediment din lacurile Snagov 222 (a), Snagov 223 (b), 

Strachina (c), și Balta Mică a Brăilei – lacurile Chriloaia (d), Jepșile (e) și Lupoiu (f) 

 

CONCLUZII FINALE 

 

Pentru protejarea sănătăţii populațieii şi pentru conservarea ecosistemelor naturale, 

este necesară cunoaşterea istoricului aportului de poluanţi, inventariile şi stabilitatea acestora 

pe termen lung. Având în vedere timpul îndelungat de retenție a contaminanţilor (ex. metale 

grele, hidrocarburi) în mediu, datele valorice sunt stringente pentru contextualizarea 

impactului episoadelor de poluare din trecut și prezent, şi furnizarea unui nivel de referință 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publicate! 



14 

 

faţă de care să se evalueze conformitatea cu Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC (DCA) în 

cadrul managementului integrat al bazinelor hidrografice. Un mare potenţial în acest sens 

revine arhivelor sedimentare lacustre, care păstrează înregistrări ale impactului poluării, 

probabil chiar de-a lungul secolelor. Zonele lacustre şi mlaștinile bine conservate din bazinele 

hidrografice ale râurilor Ialomiţa şi Dunărea Inferioară au oferit un cadru ideal pentru 

evaluarea potenţialului acestor arhive sedimentare şi pentru dezvoltarea unor instrumente 

(abordarea SEDICON) care pot fi aplicate în studiul ecosistemelor poluate din România şi 

Uniunea Europeană. Printr-o abordare multi-proxi incluzând diferiţi indicatori cum ar fi 

metale grele, compuşi organici, radionuclizi şi granulozitatea sedimentelor, s-a arătat ca 

anumite probleme cauzate de efectele de resuspensie şi bio-transport a sedimentelor pot fi 

soluționate. 

Rezultatele prezentate vor avea prin urmare impact asupra politicii și gestiunii 

mediului în România și în Uniunea Europeană, contribuind la (1) satisfacerea nevoii urgente 

de date istorice susţinute ştiinţific privind sursa poluanţilor pentru susţinerea managementului 

poluării contemporane şi moştenite în sistemele acvatice din România, şi (2) susţinerea 

legislaţiei în domeniul gestionării bazinelor hidrografice pentru a se alinia obiectivelor DCA. 

 

Director proiect, 

Dr. Andra-Rada IURIAN/Dr. Martonos Ildiko Melinda  

                      
 

 

 


