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Rezumatul etapei 

 

Rezultatele cu foarte mare relevanţă aplicativă ale activităţilor din anul 2014 au fost următoarele: 

 S-a identificat o fostă zonă inundabilă foarte întinsă contaminată cu metale ca urmare a 

ruperii iazului de decantare de la Certej din 1971. Această zonă este actualmente utilizată 

în scopuri agricole, fără să existe nici o informaţie cu privire la riscurile asociate. 

 Iazurile Brăzeşti şi Valea Mealu selectate l-a contractare se află în proces de succesiune 

primară (acoperire parţială cu plante pe cale naturală), ceea ce permite cuplarea 

activităţilor experimentale de dezvoltare a unei ecotehnologii de remediere cu cercetări în 

teren ale proceselor care urmează a fi accelerate prin aplicarea ecotehnologiei. În acest fel 

fundamentarea livrabilului care va fi produs este şi mai consistentă decât cea care ar fi 

rezultat din experimente desfăşurate în laborator şi teren. 

 

Toate activităţile preliminare prevăzute pentru iniţierea pachetelor de lucru ale proiectului au fost 

realizate, fiind în desfăşurare activităţile de laborator pentru finalizare analizelor numeroaselor 

probe prelevate. S-a efectuat o organizare foarte detaliată a muncii care urmează să fie efectuată 

în anul 2015 astfel să putem acoperi absolut toate activităţile prevăzute. S-au precizat în mod 

explicit revistele cotate ISI către care vor fi înaintate publicaţiile rezultate din proiect. Calitatea 

muncii la standarde ştiinţifice internaţionale a membrilor echipei este garantată prin acceptarea 

pentru publicare a două articole în reviste cotate ISI care recunosc finanţarea proiectului 

TIMMAR, precum şi de publicarea rezultat din activităţi anterioare. Pagina web a proiectului a 

fost vizitată de peste 446 de ori de la aplicarea proiectului în 2013, când a fost creată. 

 

1 Descrierea ştiinţifică şi tehnică, cu punerea în evidenţă a rezultatelor etapei şi 

gradul de realizare a obiectivelor 

Activitatea 1.7 Coordonarea proiectului, inceperea demersurilor pentru infiintarea spin 

off-ului BIOGEOCHEMISTRY S.R.L. 

 

În urma întâlnirilor de lucru activităţile de cercetare ale organizaţiilor şi centrele de cercetare 

implicate au fost cuplate între parteneri într-un mod care să asigure eficienţa derulării 

activităţilor. Astfel: 

 Pentru pachetul de lucru 1 (Evaluarea stocurilor şi formelor metalelor în iazurile de 

decantare) colaborează direct S.C. Prospecţiuni S.A. şi echipa de geofizică, geochimie şi 

mineralogie a Universităţii din Bucureşti. 

 Pentru pachetul de lucru 2 (tehnologie de ecoremediere a iazurilor de decantare) 

colaborează direct Insititul de Biologie Bucureşti al Academiei Române şi echipa de 

ecologie şi biogeochimie a Universităţii din Bucureşti. 

 Pentru pachetul de lucru 3 (efectele contaminării luncilor inundabile asupra apei 

subterane şi transferul contaminanţilor către populaţia umană) colaborează direct echipa 

de hidrogeologie a UB cu echipa de ecologie şi biogeochimie. 
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Această grupare a activităţilor şi colaborărilor directe (cu implicaţii asupra organizării comune a 

deplasărilor, schimb de probe, etc) rezultă în mod firesc din particularităţile proceselor abordate 

şi a metodelor de investigare. Pe lângă aceasta, s-a iniţiat şi o colaborare directă între echipa de 

biogeochimie a UB şi S. C. Prospecţiuni S.A. pentru intercalibrarea metodelor de laborator pe 

baza unui protocol formal de colaborare, astfel încât să se asigure un control integrat al calităţii 

datelor la nivelul întregului proiect. 

 

Două cheltuieli directe au fost acoperite din regia de secţie, o pipetă automată pentru acizi 

(deoarece procedura nu se putea finaliza până la 5 decembrie) şi o deplasare la primării pentru 

diseminarea rezultatelor (deorece la 5 decembrie încă se lucra la materiale, termenul final 

conform planului de realizare fiind 31 decembrie. 

 

Prezentăm în continuare rezultatele pentru fiecare pachet de lucru. Ca urmare ordinea 

activităţilor raportate nu este strict cea din planul de realizare al contractului, ci reflectă relaţiile 

dintre activităţi în cadrul fiecărui pachet de lucru şi al proiectului ca ansamblu. 

 

Pachetul de lucru 1 

Activitatăţile 1.1, 1.2 /2014 Caracterizarea geochimica a iazurilor de decantare- 

prelevare de suprafata, forare - faza I 

 

Premergător începerii activităţii de teren au fost studiate documentaţii privitoare la cele două 

iazuri de decantare (Brăzeşti şi Valea Mealu), obţinându-se astfel date privind amplasarea, 

suprafaţa (volumul), precum şi informaţii generale despre caracteristicile acestora. Date 

referitoare la localizare si acces se găsesc la adresa 

http://timmar.biogeochemistry.ro/files/Raport1Prospectiuni.pdf   (perioada 23.09-25-

09.2104). 

 

În prima deplasare au fost prelevate 5 probe (3 de pe iazul Brăzeşti şi 2 de pe iazul Valea 

Mealu), cu scopul de a stabili o metodologie de probare adecvată şi de a identifica fracţia 

reprezentativă care trebuie analizată. În figura 1 sunt reprezentate locaţiile din care au fost 

prelevate cele 5 probe de pe cele două iazuri, precum şi amplasarea unor puncte în care au fost 

făcute diverse observaţii (referitoare la morfologie, geologie, etc). 

 

Figura 1  Iazurile de decantare Valea Mealu, judeţul Hunedoara şi Brăzeşti, judeţul Alba. Puncte 

de obsevaţii geologice şi prelevări probe. 

                                   - Iaz de decantare 

           PR 2 B       - Puncte de observaţii geologice şi prelevări probe (PR 2B - număr probă) 

                 3 B       - Puncte de observaţii geologice (3B - număr punct observaţie) 

         PR 1 VM       - Puncte de observaţii geologice şi prelevări probe (PR 1VM - număr probă) 

              3 VM       - Puncte de observaţii geologice (3VM - număr punct observaţie) 

Cea de-a doua deplasare a avut ca principal obiectiv prelevarea de unui număr de 35 eşantioane 

http://timmar.biogeochemistry.ro/files/Raport1Prospectiuni.pdf
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de suprafaţă „tip sol” şi a 12 eşantioane de control (duplicate şi replici) de pe suprafaţa iazului 

Brăzeşti, reconturată în urma observaţiilor directe, în cadrul unei reţele de 100/100 m. 

 

Rezultatele obţinute în urma analizării eşantioanelor prelevate în prima deplasare sunt prezentate 

în figura 2. 

 

 

 
Figura 2 Reprezentări grafice ale conţinuturilor în Au, Ag, Cu, As, Pb şi Zn pe fracţii     

granulometrice, pentru probele recoltate în perioada 23.09-25.09.2014 din zona iazurilor de 

decantare Brăzeşti şi Valea Mealu. 

 

În cazul eşantioanelor prelevate din iazul de decantare Brăzeşti, pentru toate elementele chimice 

analizate, cele trei fracţii prezintă aproximativ acelaşi nivel de conţinut, cu o uşoară creştere a 

acestuia în fracţia granulometrică < 0,2 mm, iar pentru eşantionul din iazul Valea Mealu, 

conţinutul este situat la un nivel mai ridicat pentru elementele Ag, Pb şi Zn, decât cel al probelor 

din iazul Brăzeşti. Pentru Cu şi Au, conţinutul se încadrează în valori comparabile, cu aceeaşi 

tendinţă de creştere în fracţia < 0,2 mm. Ca urmare a acestor aspecte, precum şi pentru faptul că 
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fracţia granulometrică < 0,2 mm permite o mai bună omogenizare a materialului, considerăm că 

aceasta este fracţia care trebuie să fie analizată. 

 

Date referitoare la conţinuturile chimice  pentru toate elementele şi compuşii chimici analizaţi se 

găsesc la adresa http://timmar.biogeochemistry.ro/files/Raport2Prospectiuni.pdf  (Raport 

perioada 14.10-18.10.2014). 

 

Activitatea 1.5/2014 Elaborarea protocoalelor detaliate de lucru 

Protocol detaliat de lucru pentru evaluarea stocurilor şi formelor metalelor în iazuri 

de decantare 

 

Evaluarea stocurilor şi speciaţiei metalelor este direct relevantă atât pentru evaluarea riscului cât 

şi a potenţialului de utilizare economică ale iazurilor de decantare (Jianu şi colab. 2013) şi se 

realizează prin geomodelarea materialului din iaz (Iacob şi Orza 2008). Geomodelarea presupune 

identificarea şi caracterizarea neomogenităţilor chimice şi mineralogice din iazul de decantare şi 

se poate realiza numai prin  integrarea datelor geofizice, geochimice şi mineralogice (Iacob 2011 

a,b, Lotter şi colab. 2003, 2011) într-o bază de date pe suport GIS şi al altor software-uri 

specializate. Tratarea acestor activităţi în protocoale separate de lucru fără a urmări în mod 

explicit integrarea lor nu ar permite rezolvarea problemei aplicative urmărite de proiect. 

Integrarea activităţilor şi metodelor de geofizică, geochimie şi mineralogie este principalul 

element de dificultate operaţională al pachetului de lucru 1 al proiectului. 

 

Organizarea detaliată în spaţiu şi timp a cercetării. Materialul de lucru provine din iazurile 

Brăzeşti şi Valea Mealu şi a fost prelevat de pe transectele şi parcelele prezentate în figurile 3 şi 

4 împreună cu echipa de ecologie şi biogeochimie.  Se va realiza în primă fază o caracterizare 

geochimică şi mineralogică de suprafaţă folosind probele deja recoltate şi descrise detaliat în 

capitolul 1.5.4. (89 puncte de prelevare pe iazul Valea Mealu şi 15 puncte pe iazul Brăzeşti), 

urmată de o caracterizare în adâncime, prin prelucrarea datelor de suprafaţă şi din forajele ce vor 

fi executate de către partenerul Prospectiuni SA în anul 2015. Pentru geomodelara materialului 

din iazurile de decantare se vor analiza 190 de probe din foraje (50 pentru Brăzeşti şi 140 pentru 

Valea Mealu) şi 453 probe de suprafaţă (224 pentru iazul Brăzeşti şi 241 pentru Valea Mealu). 
 

 
Figura 3 Reţea de prelevare pe iazul Valea Mealu. Parcela din stânga jos este cea selectată 

pentru amplasarea experimentului în teren care va fi descris într-un alt capitol. 

http://timmar.biogeochemistry.ro/files/Raport2Prospectiuni.pdf
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Rezultatul aplicativ: Cum pot fi folosite metodele geofizice şi modelele bazate pe seturi 

integrate de date pentru a reduce intensitatea prelevării şi costurile de utilizare a metodelor 

geochimice şi mineralogice în vedere caracterizări eficiente a stocurilor şi formelor metalelor din 

iazurile de decantare. 

 

 
 

Figura 4 Amplasarea parcelelor şi transectelor pe iazul Brăzeşti. Sunt precizate şi elementele de 

organizare spaţială a activităţilor pentru pachetul de lucru 3 în vederea modelării hidrologice. 

 

Proiectarea cercetării: 

 

Geofizică: 
a. Investigaţiile geoelectrice vor fi realizate utilizând metoda Sondajului Electric Vertical (SEV) 

cu un dispozitiv de electrozi Schlumberger, utilizându-se un aparat ABEM SAS-1000 Terametter 

aflat în dotarea UB. Toate datele măsurate vor fi georeferenţiate în cadrul bazei de date a 

proiectului. Secţiunile de rezistivitate aparentă sunt interpretate cu ajutorul observaţiilor din 

foraje şi modelele de inversie 1D. Prin integrarea interpretărilor secţiunilor de rezistivitate 

aparentă şi a celor de rezistivitate reală obţinute prin modelarea inversă 2D se obţin modele 

geofizice pentru obiectivele investigate. Primul scop al acestei activităţi este de a identifica 

topografia contactului dintre corpul de material haldat şi mediul geologic natural. O imagine a 

paleo-topografiei văii înainte ca aceasta să fie umplută cu materialul steril va rezulta în urma 

interpolării modelului digital obţinut anterior şi integrarea acestuia cu informaţiile din forajele de 

mică adâncime. Realizând diferenţa dintre gridul corespondent suprafeţei topografice şi cel al 

paleo-topografiei văii se obţine harta grosimilor corpului de material haldat, cu ajutorul căreia se 

calculează ulterior volumul iazului de decantare. 

b. Limita dintre zona de oxidare şi cea reducătoare se poate identifica utilizând măsuratorile 

geoelectrice. Limita inferioară a zonei oxidate va fi identificată iar volumele acesteia şi a celei 

reducătoare vor fi calculate ulterior cu o metodologie similară cu cea a calculării volumului 

iazului de decantare. 
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Geochimie: 

a. se vor determina pH-ul, Eh-ul, conductivitatea electrică şi materia organică pentru 190 de 

probe; datele obţinute din aceste determinări, din analizele chimice globale şi în urma extracţiei 

secvenţiale vor fi prelucrate cu ajutorul programului GWB - The Geochemist's Workbench. 

b. Se va  determina potenţialul materialului haldat de generare a acizilor şi de neutralizare a 

acidităţii. Se vor realiza două teste: determinarea potenţialului de producere a acidului (AP); 

determinarea potenţialului de neutralizare (NP). 

c. Calculul stocului de metale trebuie raportat la anizotropia geochimică a iazului de decantare, 

respectiv cele două zonări identificate prin metodologia enunţată anterior. Se vor calcula valori 

medii de conţinuturi de metale pentru diferite intervale de adâncime. Se vor realiza modele de 

distribuţie a gradului de anizotropie al materialului haldat. După o analiză riguroasă, aceste 

modele vor fi împarţite în volume reprezentând zonări de grade diferite de anizotropie, urmând 

ca valorile medii pentru diferitele intervale de adâncime să fie ponderate în funcţie de aceste 

considerente. Distribuţia predictivă a metalelor va fi calculată utilizând interpolarea Kriging. 

Toate aceste operaţiuni trebuie executate separat pentru zona de oxidare şi cea de reducere, 

stocul total de metale urmând a fi reprezentat de suma conţinuturilor calculate pentru fiecare 

element de interes pentru cele două volume.  

d. Se procedează în mod similar ca şi în cazul calcului stocului total dar se vor calcula valori 

medii de conţinuturi de metale grele din fracţiile mobile pentru diferite intervale de adâncime  

 

Mineralogie:  

a. Analiza granulometrică are ca rezultat evidenţierea de clase şi obţinerea de informaţii necesare 

calculării parametrilor granulometrici. 

b.Fazele mineralogice vor fi identificate cu ajutorul mineralogiei optice, difracţiei de raze X 

(XRD), analize de spectroscopie Raman şi SEM.  

Spectroscopia Raman va fi realizată în cadrul grupului de mineralogie al Laboratorului de 

Geologie, Ecole Normale Superieure de Lyon. Analizele SEM vor fi realizate în laboratoarele. 

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, Centre Sciences des Processus 

Industriels et Naturels (SPIN). 

c. Modelul 3D de distribuţie al conţinutului în metale şi al formelor mineralogice se va realiza 

plecând de la colecţia de modele 2D georeferenţiate rezultate. Parametrii ce caracterizează 

mobilitatea metalelor în iazurile de decantare sunt: transformările de fază mineralogică şi 

parametrii de transport. Aceştia din urmă sunt caracterizaţi de parametrii hidraulici. Metodologia 

noastră se bazează pe analiza datelor de rezistivitate şi obţinerea unor parametri de rezistivitate 

(parametrii Dar-Zarrouk) şi utilizarea acestora pentru estimarea cantitativă a parametrilor 

hidraulici.  

 

Planificarea în timp. Diagrama Gantt a activităţilor acestui protocol este prezentată în tabelul 1. 

 

Variabile măsurate 

Geofizică: rezistivitatea formatiunilor, grosimile formatiunilor, volumul iazurilor de decantare si 

ale zonarilor specifice identificate. Se va urmari comportamentul dependentei variatiei 

geochimice de caracteristicile anizotropiei geofizice de rezistivitate.  

Geochimie: pH-ul, Eh-ul, conductivitatea electrică, materia organică; conţinutul în elemente: Au, 

Ag, Pb, Zn, Cu, Se, Te, As, Li, Be, B, Cd, Sb, Ta, Ti, Zr, Ge, W, Mo, Co, V, In, Nd, Nb, Re, Ga, 

Hf şi în oxizi: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O şi P2O5; speciaţiile 

chimice: formele solubile, schimbabile, chelate şi fixe; conţinutul în sulf şi carbonaţi. 

Mineralogie: dimensiunile granulelor minerale şi speciaţia minerală. 

 

Prelucrare, interpretare, publicare. Prelucrarea datelor de geofizică va fi realizata cu ajutorul 

codurilor dezvoltate in limbajul de programare Matlab, precum si al softului Microsoft Excel. 

Reprezentarile grafice si interpolarea statistica vor fi realizate cu ajutorul softului Surfer 8 - 
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Golden Software. Pentru interpretare, modelarile directe si inverse vor fi realizare cu ajutorul 

softurilor IPI2Win - Universtatea de Stat din Moscova (modelari 1D) si Res2DInv - GeoTomo 

Software (modelari 2D). Pentru prelucrarea datelor de geochimie vom utiliza software-urile  

Geochemist's Workbench,  Statistica, ArcGis, Surfer. Vom realiza un model de teren avansat 

utilizând modulul Geostatistical Analyst al softului ESRI ArcGIS pe baza căruia se vor construi 

modelele geografice informatice (GIS). Metodele geostatistice pot fi integrate în mediile de 

modelare GIS. Scopul acestei activităţi este realizarea unei analize a proprietăţilor statistice ale 

datelor geofizice, geochimice şi mineralogice, precum variabilitatea spatială şi dependenţa 

spatială a datelor. Produsul final va fi un model geochimic conceptual în care ambele zone de 

oxidare şi reducere vor fi caracterizate prin distribuţie spatială şi comportament chimic. Calitatea 

modelelor va fi cuantificată prin măsurarea erorii statistice a suprafeţelor calculate. 

 

Tabelul 1 Diagrama Gantt a activităţilor protocolului pentru evaluarea stocurilor şi speciaţiei 

metalelor în iazuri de decantare pe iazurile de decantare Brăzeşti şi Valea Mealu. 

 
 

Vor fi trimise spre publicare trei articole în revistele Applied Geochemistry (factor de impact 

2.021), European Journal of Mineralogy (factor de impact 1.506) şi Journal of Applied 

Geophysics (factor de impact 1.301). 

 

Pachetul de lucru 2 

Activitatea 1.6/2014 Caracterizarea covorului vegetal, organizarea detaliată a 

protocolului de lucru pentru anul 2015. 

 

Aplicarea pe iazuri a metodelor de ecoremediere (cu intervenţie minimală de amendare a 

sutratului deja existent) este încă limitată de cunoaşterea proceselor succesionale (prin care are 

loc modificarea vegetaţiei pe cale naturlă în timp), precum şi de a modalităţilor de accelerare a 

acestora. Există însă unele cercetări desfăşurate deja în zone miniere (de exemplu Wang şi colab. 

2004, Frouz şi colab. 2008, Iordache şi colab. 2010) şi care vor fi dezvoltate până la nivel 

aplicativ în acest proiect. În anul 2014 echipa mixtă de specialişti în plante de la Institutul de 

Biologie Bucureşti şi de specialişti în ecologie şi biogeochimie de la Universitate din Bucureşti a 

decis ca cercetarea covorului vegetal să se facă pentru lămurirea problemei succesiunii ecologice 

pe iazuri. În acest fel cuplajul cu rezultatele experimentului în teren şi livrabilele finale ale 

proiectului este direct. 
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Investigaţiile preliminare în teren în anul 2014. Deplasările din anul 2014 au permis 

caracterizarea abundenţei relative a speciilor de plante într-un număr de parcele de pe iazurile 

Brăzeşti şi Valea Mealul. Organizarea spaţială a cercetărilor a fost cuplată cu cea pentru 

prelevarea probelor de substrat şi hidrogeologie (pachetul de lucru 3). Parcelele au fost 

distribuite pe transectele prezentate în figurile 3 şi 4 prezentate mai sus. Rezultatele sunt 

prezentate în tabelele 2 şi 3. 

 

Acoperirea solului cu vegetaţie depăşeşte 50%, frecvent atingând acoperirea de 100% în 

suprafeţele de probă inventariate de pe Brăzeşti şi Valea Mealului. Speciile de Agrostis sp, 

Calamagrostis arundinacea, Phragmites australis, Salix purpurea şi briofite sunt specifice 

pajiştilor înmlăştinate (zone umede) din zona Valea Mealului. În zona Brăzeşti, Carpinus betulus 

este prezent sub formă de arbori dar este înregistrat şi în stratul ierbos fiind prezent sub formă de 

puieţi. Speciile de poacee înregistrate şi Hieracium pillosela sunt specifice pajiştilor montane din 

jur, iar abundenţa mare a speciei Hieracium pillosela în unele arii demonstrează prezenţa 

suprapăşunatului, această specie fiind indicatoare de impact al ierbivorelor în pajişti. 

 

Activitatea 1.5/2014 Elaborarea protocoalelor detaliate de lucru 

Protocol detaliat de lucru pentru experimentul în teren 

 

Metoda standard pentru remedierea iazurilor de decantare face apel la acoperirea cu un strat de 

sol şi la plantarea cu aceeaşi specie pe întreaga suprafaţă a iazului. O alternativă bazată pe 

cunoaşterea proceselor ecologice este încurajarea proceselor de succesiune primară care au loc în 

mod natural, dar la o scară de timp mai mare, procese care duc la instalarea unor comunităţi de 

plante cu structură diversă şi neomogenă pe suprafaţa iazului. Această metodă este deja un 

standard pentru reconstrucţia altor tipuri de ecosisteme (McClain şi colab. 2010). Grupul nostru 

de cercetători a produs deja rezultate importante pe această direcţie (Neagoe şi colab. 2014, 

Nicoară şi colab. 2014, Constantinescu şi colab. date nepublicate), iar experimentul propus le 

dezvoltă în condiţiile unor iazuri de decantare caracterizate de alte proprietăţi geochimice şi 

mineralogice. 

 

Întrucât iazurile Mireşului şi Brăzeşti se află intr-o fază avansată de succesiune am decis să 

derulăm experimentul la scară de teren propus în proiect pe iazul Valea Mealu. 

 

Rezultatul aplicativ al acestui experiment va fi o tehnologie inovativă pentru a iniţia sau a 

accelera instalarea unui covor vegetal in zonele aride ale unui iaz de decantare cu proprietăţile 

celui studiat. 

 

Design-ul experimental. Ţinând seamă de experienţa anterioară a echipei noastre, variantele 

experimentale vor fi: 

1. Control  negativ, cod:                (-) 

2. 20% sol nepoluat, cod:   (SN)  

3. 20% sol nepoluat (SN) + F1%, cod:   (SNF1%) 

4. 20% sol nepoluat (SN) + F7%, cod:   (SNF7%) 

5. 20% sol nepoluat (SN) + T, cod:        (SNT)  

6. 20% sol nepoluat (SN) + T + F1%, cod:  (SNTF1%) 

7. 20% sol nepoluat (SN) + T + F7%, cod: (SNTF7%) 

Unde, NS = sol nepoluat, F = amestec de fungi, T = trifoi proaspăt 

 

Experimentul va consta dintr-un număr de 35 de subparcele de dimensiunea 2x2 m. Metoda 

aşezării în spaţiu a subparcelelor va fi randomizată înăuntrul unor blocuri experimentale (şapte 

subparcele din fiecare variantă aşezate randomizat în cinci blocuri cu lăţimea de 10 m şi 

lungimea de 50 de m, figura 5. 
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Tabelul 2 Acoperirea cu vegetaţie a iazului de decantare Brăzeşti (înregistări preliminare 2014). 
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Tabelul 3 Acoperirea cu vegetaţie a iazului de decantare Valea Mealului (înregistări preliminare 2014). 
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Figura 5 Amplasarea subparcelelor experimentale, 7 variante în 5 blocuri (numere aleatoare în 

intervalul 1-7  obţinute de la http://www.random.org/ ).  

 

Ţinând seamă de caracteristicile materialului haldat, este necesară efectuarea unei omogenizări 

foarte puternice atât în interiorul fiecărei parcele experimentale, cât şi între parcele, operaţie care 

va fi efectuată mecanic. După efectuarea acestei activităţi, se vor delimita subparcelele 

experimentale în interiorul parcelei codificată Exp. (în care se va desfăşura experimentul) şi vor 

fi stabilite câte cinci replicate pentru fiecare dintre ele. Cinci dintre subparcele se vor păstra în 

stare naturală, doar cu material haldat omogenizat şi vor avea rol de control negativ. Se va 

preleva un sol nepoluat dint-o zonă din apropierea localităţii Certeju de Sus, care va fi distribuit 

in primii 20 cm pe toate celelalte subparcele experimentale, ceea ce va duce implicit la o uşoară 

corecţie a pH-ului, la îmbunătăţirea materiei organice, dar totodată va introduce şi o bancă de 

seminţe de plante.  

 

Pentru celelalte variante experimentale optăm pentru inocularea unui amestec cu fungi micorizali 

(1% şi 7%, Glomus intraradices, G. etunicatum şi G. claroideum) care se vor achiziţiona din 

Germania (INOQ GmbH) şi care vor fi inoculaţi în  amestec cu, şi fară fertilizator verde. Acest 

fertilizator va fi un trifoi proaspăt, recoltat dintr-o zonă nepoluată, tăiat mărunt şi amestecat in 

primii 20 cm de material haldat amendat în prealabil cu sol nepoluat. Toate parcelele vor fi 

insămânţate cu Agrostis capillaris (20 kg/ha), seminţe care se vor cumpăra de la firma Rieger-

Hofmann, Germania. Menţionăm că această specie este deja prezentă pe alocuri atât pe iaz cât şi 

în împrejurimi (a se vedea capitoul 1.6), astfel că nu va exista riscul unei invazii cu consecinţe 

negative asupra funcţionării ecosistemului. 

 

Planificarea în timp. Diagrama Gant a activităţilor asociate experimentului este prezentată în 

tabelul 4. Experimentul va incepe în primăvara timpurie a anului 2015. În funcţie de condiţiile 

meteorologice, experimentul va începe în săptămâna 27 aprilie - 1 mai, 2015. Se vor preleva 

plante şi sol la un interval de două luni, până în luna noiembrie, astfel preconizăm că pentru 

campaniile de prelevare datele aproximative vor fi 2 iulie, 2 august, 2 septembrie şi 2 

noiembrie). 

 

Întrucît A. Capillaris este o specie ierboasă perenă, se va efectua o campanie de prelevare şi în 

primăvara anului 2016, respectiv pe 2 mai, dacă vegetaţia va permite. Vom surprinde astfel pe 

durata unui an, toate sezoanele de vegetaţie. Din fiecare subparcelă experimentală se vor preleva 

http://www.random.org/
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cinci subprobe care vor forma o singură probă compozită, astfel că în total vom lucra pe un 

număr de 35 x 5 = 175 parte supraterană plus 175 parte subterană = 350 de probe de plante. 

 

Tabelul 4  Diagrama Gantt a activităţilor pentru realizarea experimentului în teren. 

Activitate Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul

Experiment de germinare  

Achiziţionare consumabile

Experiment în ghivece - lucrări de licenţă

Instalare Experiment în teren

Prelevare probe şi întreţinere experiment

Analize de laborator

Prelucrare şi interpretare date

Înaintare manuscris la revistă cotată ISI

2015 2016

 
 

 

Variabile măsurate. Variabilele care se vor determina din aceste probe de plante sunt: masă 

umedă şi uscată (după liofilizare), grad de micorizare, metale/metaloizi şi elemente rare, conţinut 

de clorofilă şi carotenoizi, proteine, conţinut de azot Kjeldahl, activitate enzimatică (superoxid 

dismutază şi peroxidază) şi peroxizi lipidici. O prelevare nedistructivă efectuată cu regularitate la 

fiecare 2 luni de viată a plantelor, ne va permite să estimăm stresul oxidativ al acestora, datorat 

elementelor toxice din materialul haldat. O dată cu probele de plante se vor preleva şi probe de 

sol, din zona rizosferică. Numărul acestor probe de sol va fi de 175. Variabilele care se vor 

determina  aceste probe vor fi: respiraţia solului, umiditate, pH, conductivitate electrică, azot 

mineral (amoniu, azotat şi azotit), fosfat, metale/metaloizi şi elemente rare, materia organică 

(pierderea la calcinare), carbon organic dizolvat. Metodele sunt descrise detaliat în Neagoe et al. 

(2014) şi Nicoară şi colab. (2014). 

 

Prelucrare, interpretare, publicare. Pentru prelucrare vom utiliza software-ul Statistica şi 

ArcGis. Revista la care va fi trimis manuscrisul este Journal of Hazarodous Materials (factor de 

impact 4.331). 

 

 

Protocol detaliat de lucru pentru investigarea proceselor de succesiune secundară 

 

Rezultatul aplicativ. Dacă protocolul anterior se adresează posibilităţilor de accelerare a 

succesiuni primare, acest protocol are în vedere cunoaşterea mecanismelor relevante aplicativ ale 

succesiunii primare, pe care să se grefeze intervenţiile manageriale din exterior. 

 

Proiectarea cercetării.  Au fost alese două iazuri colonizate natural, Valea Mealului şi Brăzeşti. 

Activităţile de cercetare vor fi organizate pe două direcţii: 1) cercetare în teren şi geostatistică, 2) 

prelucrare de aerofotograme şi imagini satelitare. 

 

Pe prima direcţie se vor sabilit 4 parcele de studiu (50x50 m cu reţea de 13 puncte de prelevare 

de sol şi cu 25 pătrate de 10x10m pentru vegetaţie) pe fiecare iaz. Lor li se vor adăuga 3-5 

transecte transversale cu caracterizare vegetaţiei în jurul punctelor pe un pătrat de  10x10m. 

Transectele transversale vor încadra pătratele de 50x50. Ca sistem de referinţă (şi de 

caracterizare a vegetaţiei din care s-a făcut colonizarea) se vor investiga parcele în ecosisteme de 

pe marginea naturală a fiecărui iaz. Stabilirea listei finale de specii potenţial colonizatoare se va 

face un screening al vegetaţiei în jurul iazului. 

 

Pe cea de a doua direcţie (remote sensing) vom face o comparaţie a aerofotogramelor din 2005 şi 

2008 cu situaţia din prezent pentru toate ploturile şi pentru iazul ca întreg. O altă activitate va fi 
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analiza de imagini Landsat  în timp pe toată perioada relevantă (la Mealu din 2005 şi Brazeşti din 

anul de închidere sau primul an de când sunt imagini Landsat), interpretare prin indici de 

vegetaţie (NDVI) şi asocierea indicilor cu structura vegetaţiei prin comparaţie cu 

aerofotogramele disponibile şi situaţia actuală. În măsura disponibilităţii lor vom utiliza şi 

imagini de tip SPOT. 

 

Planificarea în timp. Diagrama Gantt a activităţilor acestui protocol este prezentată în tabelul 5. 

 

Tabelul 5 Diagram Gantt a activităţilor protocolului de investigarea a procesului de succesiune 

primară pe iazurile de decantare Brăzeşti şi Valea Mealu. 

Activitate Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul

Caracterizarea structurii covorului vegetal in 

teren, măsurători de variabile în teren  

Analize de substrat

Procesare statistică şi geostatistică

Obţinere aerofotograme şi imagini satelitare

Procesare imagini

Elaborare modele de corelaţie a indicilor 

multispectrali cu date din teren

Validare model de corelaţie

Elaborare publicaţii

2015 2016

 
 

Variabile măsurate Variabile geomorfologice şi ale substratului care să explice distribuţia 

vegetaţiei, abundenţe relative ale speciilor de plante pe suprafaţele cercetate, indici multispectrali 

relevanţi pentru vegetaţie. 

 

Prelucrare, interpretare, publicare. Pentru prelucrare vom utiliza software-urile Statistica, 

ArcGis şi CANOCO. Revistele la care vor fi trimise manuscrisele sunt pentru prima direcţie 

Journal of Vegetation Science (factor de impact 3.372). Remote Sensing of Environment (factor 

de impact 4.769) pentru a doua direcţie. În prima abordare din datele de la transecte se vor face 

interpolări spaţiale care vor fi comparate/validate cu structura din pătratele 50x50m, atât pentru 

geochimie cât şi pentru vegetaţie. În a doua abordare vom corela valorile indicilor multispectrali 

cu structura vetetaţiei la sol şi vom crea un model de distribuţie a vegetaţiei pe iazuri care va fi 

validat prin investigare independentă în 15 parcele 30x30 m distribuite pe suprfaţa iazului. 

 

 

Pachetul de lucru 3 

Activitatea 1.3/2014 Prelevarea in retea a solurilor si masuratori la scara sectoarelor din 

luncile inundabile contaminate - faza I 

 

Pe de o parte activitatea susţine evaluarea consecinţelor la distanţă ale ruperii iazului de 

decantare de la Certej din anul 1971. Măsurători cu XRF de teren ne-au arătat că o foarte întinsă 

zonă din apropierea confluenţei râului Certej cu Mureşul este contaminată cu substrat minier în 

urma catastrofei. Au fost făcute prelevări de plante din culturile agricole (figura 6), iar rezultatele 

preliminare sunt prezentate în tabelul 6. În anul 2015 vom caracteriza extensiv zona poluată 

printr-o prelevare în reţea 200x200 m. 

 

Activitatea susţine pe de altă parte modelarea hidrogeologică a curgerii apei contaminate prin 

lunci inundabile montane. Apa subterană încărcată cu metale care intră în zona inundabilă 

interacţionează cu sedimentul contaminat deja acumulat în urma inundaţiilor succesive. O cauză 

posibilă a heterogenităţii distribuţiei metalelor în apa subterană este şi distribuţia heterogenă a 

metalelor în sedimentul contaminat. Ca urmare s-a efectuat o prelevare preliminară în reţea a 

sedimentului din zona inundabilă aval de Valea Seşii cuplată cu măsurători XRF în teren. 
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Probele sunt în curs de analiză în laborator, rezultatele urmând a fi disponibile până la 31 

decembrie, data de finalizare a activităţilor etapei. În acest moment sunt disponibile măsurătorile 

de laborator cu aparat XRF pe proba din orizontul 0-20 omogenizată (tabelul 7). Acestea urmază 

a fi corelate cu măsurătorile din teren făcute doar la suprafaţa solului. 

 

 
Figura 6 Localizare punctelor de prelevare în zona agricola contaminată amonte de confluenţa 

cu Mureşul ca urmare a ruperii iazului de la Certej în 1971 (captură Google Earth). 

 

Tabelul 6 Concentraţii în probe preliminare din terenurile agricole inundabile afectate de 

ruperea iazului în 1971. Pentru comparaţie sunt prezentate valori prag din literatură şi de pe iazul 

de decantare Valea Mealu. Digul râului Certej pare a fi construit din material de pe iazul rupt 

dispersat. Concentraţiile sunt exprimate în µg/g. 

 
 

 

Activitatea 1.4/2014 Cartarea distribuţiei metalelor, pH-ului, conductivităţii electrice şi 

pierderii de calcinare în orizontul 0-20 cm pe iazul de decantare Valea Mealului în 

vederea pregătirii amplasării experimentului în teren. 

 

În  etapa 1/2014 a proiectului s-a efectuat unui număr de patru deplasări în teren care au avut loc 

în datele de 28-31 iulie, 10-13 octombrie, 24-26 octombrie şi 28 octombrie-2 noiembrie 2014, în 

care s-au prelevat probe de material haldat de pe trei iazuri de decantare şi anume, iazul Brăzeşti, 

judeţul Alba localizat la 5 km de oraşul Baia de Arieş, iazul Valea Mealu şi Valea Mireşului, 

judeţul Hunedoara, ambele localizate în imediata apropiere a localităţii Certeju de Sus. 
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Tabelul 7 Distribuţia Cu, Pb şi Zn din orizontul 0-20 al unei lunci inundabile a Arieşului aval de 

confluenţa cu Valea Seşii. Se observă concentraţiile mari de cupru provenind de la iazul folosit 

pentru exploatarea Roşia Poieni. 

 
 

S-a realizat o prelevare pe iazul Valea Mealu stabilindu-se o reţea formată din 4 parcele de 50/50 

m, trei dintre ele cu 13 puncte de prelevare, iar cea de a patra cu 25 de puncte. Reţeaua a fost 

suplimentată cu 5 transecte transversale x 5 puncte pentru transectele 1, 2 şi 3, şi 4 puncte de 

prelevare pentru transectele 4 şi 5 (numărul mai mic de puncte de prelevare în cazul transectelor 

4 şi 5 se datoreză îngustării iazului). S-au prelevat probe de material haldat care a fost 

caracterizat fizico-chimic şi chimic pe un total de 87 de puncte de prelevare (figura 2  mai sus). 

Rezultatele sunt prezentate sintetic în tabelul 8. 

 

Din toate probele care au fost prelevate de pe iazul Valea Mealu s-au măsurat (XRF Niton 

GOLDD) următoarele elemente: Mo, Zr, Sr, U, Rb, Th, Pb, Se, As, Hg, Au, Zn, W, Cu, Ni, Co, 

Fe, Mn, Cr, V, Ti şi Sc.  Dintre acestea, prezentăm în tabelul 1 doar pe cele care sunt în 

concentraţii excesiv de mari. Se poate observa că există o heterogenitate mare în ce priveste 

variabilele măsurate. După un screening efectuat în prima deplasare de identificare a iazurilor, şi 

tinând seamă de prezenţa vegetaţiei în proporţie mică (măsurători efectuate de partenerul IBB), 

s-a selectat parcela al cărei cod este Exp. pentru derularea experimentului de teren.  

 

Activitatea 1.5/2014 Elaborarea protocoalelor detaliate de lucru 

Protocol detaliat de lucru hidrogeologie 

 

Distribuţia metalelor contaminante în apa subterană a luncilor inundabile aflate în aval de zonele 
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miniere este heterogenă spaţial, datorită curgerii preferenţiale în funcţie de structura 

geomorfologică şi a interacţiei cu apa nepoluată care poate veni din zona de versant. Această 

hetorogenitate controlează distribuţia metalelor în organismele care sunt în contact cu apa 

subterană (arbori în special, dar şi faună hiporeică), dar şi eventuala utilizare a ei de către 

oamenii din zonă. Din punct de vedere al modelării, prezicerea acestei heterogenităţi revine la 

cuplajul dintre modele de curgere caracterizate de scări diferite: scara mare a curgerii amonte-

aval a apei de suprafaţă, scara mare a curgerii subterane transversale în zona de versant spre râu 

şi scara mică a proceselor heterogene din fiecare sector de luncă inundabilă (Iordache şi colab. 

2012). 

 

Tabelul 8  Caracterizarea fizico-chimică a iazului de decantare Valea Mealu. Legendă: Exp. = 

parcelă experimentală, SC = parcelă cu salcâm, SM = parcelă cu stuf mesteacăn, Arb = parcelă 

cu salcâm şi salcie. 

Cod parcelă 

/transect 

Nr. 

Total 
Exp. SC SM Arb. T1 T2 T3 T4 T5 

Nr. probe 
86 n=25 n=13 n=13 n=13 n=5 n=5 n=5 n=3 n=4 

pH Medie 5.92 7.09 6.88 7.18 6.684 6.632 6.648 6.6 6.383 

  DS 0.98 0.2 0.143 0.179 0.102 0.139 0.146 0.171 0.086 

EC [µS/cm] Medie 757.5 1034 1413 516.5 289.2 221.2 691.3 1047 1250 

  DS 807.7 550.9 373.1 230.2 162.6 109.8 660.2 477.2 305.4 

U [%] Medie 3.66 9.31 12.61 5.82 6.565 4.731 7.415 10.52 13.55 

 DS 0.47 1.492 1.126 1.402 1.992 1.889 2.656 1.596 0.657 

As Medie 237 249.2 244.8 213.1 159.4 155.9 182.5 234.9 292.4 

 SD 39.6 51.4 36.55 31.11 69.68 23.40 49.17 65.41 108.5 

Pb Medie 167.3 192.2 260.4 156.7 330.0 223.3 208.7 257.6 268.4 

 SD 35.05 37.82 28.87 21.45 485.9 55.84 46.90 54.75 121.5 

Zn Medie 904.5 594.6 600.2 892.4 937.3 1030 672.4 615.6 681.2 

 SD 341.4 45.13 40.16 334.3 690.1 701.7 238.7 143.8 187.3 

 

 

Rezultatul aplicativ: Procedura de cuplare între modele de dispersie hidrologică a metalelor în 

zone miniere la scară mare cu modele de coborâre la scară în lunci inundabile pentru a 

caracteriza heterogenitatea spaţială a distribuţiei metalelor în lunci şi implicaţiile pentru riscul 

ecologic şi asupra populaţiei umane. 

 

Proiectarea cercetării, variabile măsurate. Activitatea se va concentra pe Valea Arieşului în 

zona adiacentă iazului de decantare Brăzeşti (iaz de versant) şi în aval de confluenţa văii pe care 

se află iazul de decantare al Cuprumin (Valea Seşii) cu Arieşul. Modalitatea de abordare şi 

detaliile cu privire la organizarea cercetării în zonele Brăzeşti şi zona aval de confluenţa Valea 

Seşii sunt prezentate în casetele 1, 2 şi în figurile 4 şi 7. 

 

Planificarea în timp. Diagrama Gantt a activităţilor acestui protocol este prezentată în tabelul 9. 

 

Prelucrare, interpretare, publicare. Prelucrarea datelor şi modelarea se va face utilizând 

software-urile ArcGis, Modflow, şi Matlab. Se vor publica două articole cotat ISI (câte unul 

pentru fiecare zonă investigată) în revista Journal of Contaminant Hydrology (factor de impact 

2.702). 
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Figura 7 Organizarea activităţii pentru modelare hidrologică în zona aval de Valea Seşii. 

 

Caseta 1 Activtăţi necesare pentru crearea modelului de curgere al apei subterane în zonele 

ripariane investigate şi variabile măsurate. 
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Caseta 2 Lucrări concrete necesare pentru realizare activităţilor. 

 

 
 

Tabelul 9 Diagram Gantt a activităţilor protocolului de investigarea heterogenităţii distribuţiei 

poluanţilor în apa subterană a zonelor ripariene contaminate. 

Activitate Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul

Crearea modelelor digitale ale terenului  

Organizarea sistemului informaţiona, 

strângerea datelor deja existente

Instalare echipamente în teren

Măsurători electrometrice

Monitorizare în teren, prelevare probe

Măsurători de laborator a probelor de apă

Prelucrare şi interpretare date, modelare

Înaintare manuscris la revistă cotată ISI

2015 2016

 
 

 

2 Modul de diseminare a rezultatelor 

 

 Au fost acceptate pentru publicare 2 articole ISI cu recunoaştere TIMMAR şi au fost 

publicate două în perioada derulării etapei pe baza unor cercetări anterioare. 

 Pagina web a proiectului a fost vizitată de peste 446 de ori la aplicarea proiectului în 

2013, când a fost creată şi este actualizată cu cele mai importante rezultate din etapa 2014. 

 Situaţia din zona Certej va fi comunicată autorităţilor locale. 

 

3 Concluzii 

 

 Au fost atinse toate obiectele operaţionale ale etapei şi produse rezultatele scontate 

 Cercetările s-au concentrat pe zonele Certej şi aval de Roşia Montana şi în urma 

deplasărilor în teren au apărut elemente neprevăzute în proiect de mare importanţă 

aplicativă 
o persistenţa contaminării în urma dezastrului de la Certej din 1971 – 

nemairaportată până acum pentru zona inundabilă, şi 

o posibilitatea de a cupla tehnologia de ecoremediere în mod explicit la 

mecanismele succesionale care pot asigura accelerarea refacerii vegetaţiei pe 

iazurile de decantare. 

 Au fost organizate şi planificate în detaliu toate activităţile care urmează a fi efectuate în 

anul 2015. 
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