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1. Introducere 
 
Apa este un factor de mediu indispensabil organismelor vii. S n tatea 

popula iei umane poate fi influen at  atât prin cantitatea, cât i prin calitatea apei 
consumate. 

Bog ia în microorganisme a apelor este variabil , în func ie de tipul apei 
cercetate; apa constituie un important element în transmiterea bolilor infec ioase 
bacteriene i parazitare, putând determina epidemii de natur  hidric .  

Cea mai bogat  microbiot  se întâlne te în apele deschise (râuri, lacuri), care 
sunt expuse contamin rii cu microorganisme din sol i aer i con in cantit i relativ 
mari de substan e organice provenind de la flora i fauna lor. Apele de suprafa  
con in microorganisme capabile s  distrug  esuturile organismelor vegetale i 
animale dup  moarte (celulozolitice, chitinolitice, amonificatoare), dar pot fi 
contaminate accidental cu microorganisme patogene provenite din dejec ii, 
produse patologice sau cadavre, precum i prin ad parea vitelor bolnave i prin 
sc ldat. De asemenea, agen ii patogeni pot p trunde în ape prin sp larea 
impurit ilor de pe sol de c tre apele de precipita ie, prin deversarea apelor 
reziduale, fecaloid-menajere i a altor ape uzate. 

Apa de re ea se poate contamina la nivelul sursei sau instala iei de captare, 
ori pe traseul instala iei pân  la consumator datorit  unor defec iuni în captarea, 
filtrarea, clorinarea sau distribu ia apei. 

Viabilitatea în ap  a diferitelor microorganisme patogene variaz  în raport cu 
compozi ia chimic , pH-ul i temperatura apei, gradul de aerare, ac iunea luminii. 
Procesele biologice i chimice de autopurificare ce se produc în râuri, lacuri, 
rezervoare, joac  un rol important în distrugerea microbiotei patogene. 

Datorit  posibilit ilor multiple de îmboln vire prin ap , s-a sim it 
necesitatea stabilirii anumitor condi ii sanitare pentru apa potabil , O.M.S. 
elaborând recomand ri i norme interna ionale de potabilitate, (organoleptice, 
fizice, chimice, bacteriologice i biologice), pe care i ara noastr  le respect .  

Pentru prevenirea îmboln virii prin intermediul apei trebuie acordat  aten ie 
modului de aprovizionare cu ap  a colectivit ilor, controlului instala iilor centrale 
de ap  i a conductelor de distribu ie, între inerii igienice a surselor de ap , precum 
i controlului bacteriologic i chimic al potabilit ii apei. 
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2. Materiale i metode de cercetare 
 

În lucrarea de fa  sunt prezentate câteva date despre inciden a în sursele de 
ap  din jude ul Arge  a unor microorganisme din Familia Enterobacteriaceae în 
perioada 2001-2002, stabilit  prin determin ri efectuate în cadrul laboratoarelor de 
specialitate ale Direc iei de S n tate Public  Arge . 

Dintre condi iile bacteriologice pe care trebuie s  le îndeplineasc  apa de 
b ut, cea mai important  este absen a total  a germenilor din ap . Deoarece 
punerea lor în eviden  este dificil , s-a acceptat utilizarea unor germeni indicatori: 
germeni mezofili, germeni coliformi (coliformii totali), germeni coliformi 
termotoleran i (coliformi fecali), streptococi fecali, germeni sulfito-reduc tori, 
Pseudomonas aeruginosa, bacteriofagi enterici (anti Salmonella typhi, anti 
Escherichia coli, anti Vibrio cholerae), salmonele i germeni din genul Vibrio.  

Analiza bacteriologic  a apei  stabile te nivelul de poluare bacteriologic  a 
apei potabile, a apelor de suprafa , de profunzime i reziduale; ea const  în 
metode de analiz  curent  i metode de analiz  complementar  în scopul 
eviden ierii poten ialului de risc pentru s n tatea colectivit ilor umane. 

În mod curent se determin : 
- num rul total de bacterii mezofile aerobe (mezofili), care nu trebuie s  

dep easc  300/cm3 de ap ; 
- num rul probabil de bacterii coliforme (coliformi totali, care se refer  la un 

grup de bacterii enterobacteriacee: Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, 
Enterobacter; 

- num rul probabil de bacterii coliforme termotolerante (coliformi fecali), 
care se consider  a face parte din specia Escherichia coli; 

- num rul probabil de streptococi fecali. 
Metodele de analiz  complementar  se folosesc în situa ii speciale, când se 

alege o nou  surs  de aprovizionare cu ap  de suprafa , când apar polu ri 
accidentale, când se controleaz  eficien a treptelor tehnologice de purificare a apei 
în sta iile de tratare sau în cazul unor epidemii hidrice.  

Aceste metode determin  i num rul probabil de clostridii sulfito-
reduc toare i de bacterii Clostridium perfringens, num rul probabil de bacterii 
Pseudomonas aeruginosa, num rul probabil de bacteriofagi enterici, care 
sugereaz  prezen a bacteriilor omoloage, prezen a bacteriilor din genul 
Salmonella, patogene pentru om i animale i a celor  din specia Vibrio cholerae. 

Enterobacteriaceele constituie un grup filogenetic vast, în care se încadreaz  
atât bacterii comensale, cât i bacterii patogene pentru om, animale sau plante. 
Prezen a în ap  a unor reprezentan ia ai acestei familii bacteriene este un indicator 
de poluare fecaloid-menajer  a sursei respective.  

Indicatorii bacteriologici sanitari propu i i analiza i prin metode de analiz  
curent  trebuie s  se încadreze între anumite limite (tabelul 1): 

Studiul celor 3495 de probe de ap  din diferite surse s-a realizat prin metode 
de analiz  curent , stabilindu-se num rul total de germeni mezofili, num rul 
probabil de coliformi totali, num rul probabil de coliformi fecali i num rul 
probabil de streptococi fecali.  
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Probele de ap  au fost prelevate în flacoane speciale sterile, în func ie de 
sursa de ap , dup  care au fost îns mân ate prin încorporare în geloz  nutritiv  în 
scopul stabilirii num rului total de bacterii aerobe mezofile. Num rul probabil de 
coliformi totali s-a stabilit în urma inocul rii probelor de ap  pe mediu lichid 
lactozat - testul de prezum ie - i pe mediu Levin (eozin  albastru de metilen) – 
testul de confirmare – au fost num rate coloniile rezultate i cu ajutorul tabelelor 
de probabilitate Mc Crady s-a f cut determinarea num rului probabil de coliformi 
/dm3 de ap . 

 
Tabelul 1. Indicatori de calitate pentru apa potabil  
Table 1. Water quality indicators 

 
Felul apei potabile 

Ap  dezinfectat Ap  
nedezinfectat  

Fântâni 

Nr. total de bacterii care se 
dezvolt  la 370C 100/cm3

sub 20 sub 100 sub 300 

Nr. probabil de bacterii 
coliforme totale/dm3

- sub 3 sub 10 

Nr. probabil de bacterii 
coliforme fecale/dm3

- - sub 2 

Nr. probabil de streptococi 
fecali/dm3

- - sub 2 

  

 Num rul probabil de coliformi fecali (bacterii coliforme termotolerante) s-a 
stabilit în urma inocul rii probelor pozitive la testul de prezum ie pentru coliformii 
totali pe bulion-bil -lactoz -verde brillant, termostatare la 44 + 0,5 oC  i folosind 
acelea i tabele de calcul. 
  

3. Rezultate 
 
În perioada 2001-2002 pe teritoriul jude ului Arge  au fost prelevate i 

analizate în laboratoarele Direc iei de S n tate Public  3495 probe de ap  de 
provenien  diferit  (fântâni, izvoare, re ea, ap  brut , bazine, sta ii de epurare i 
râuri). 

Dup  cum se observ  în tabelele 2 i 3, multe din probele analizate provin 
din fântâni (care constituie în mediul rural principala surs  de ap ), precum i din 
re eaua de ap  potabil  din jude . 

 
Tabelul. 2. Provenien a probelor de ap  analizate în anul 2001 
Table 2. The origin of water samples analyzed in 2001 
 Fântâni Izv. 

sat 
Izv. 
ora  

Re ea Ap  
brut  

Bazin Sta ii 
epurare 

Râu Total 

Trim I 120 5 41 314 12 36 3 4 535 
Trim II 150 3 48 237 10 36 7 6 497 
Trim III 122 6 47 227 18 70 12 - 502 
Trim IV 124 1 42 215 10 46 3 - 441 
Total 516 15 178 993 50 188 25 10 1975 



L. C. Soare, I. Neagu, D. Sârbu Inciden a unor tulpini de Enterobacteriaceae în sursele de ap  … 
 

Tabelul 3. Provenien a probelor de ap  analizate în anul 2002 
Table 3. The origin of water samples analyzed in 2002 

 Fântâni Izvoare 
sat 

Izvoare 
ora  

Re ea Ap  
brut  

Bazin Sta ii 
epurare 

Râu Total 

Trim I 109 4 26 204 10 48 3 - 404 
Trim 
II 

102 3 32 196 11 50 5 2 401 

Trim 
III 

94 9 55 146 13 64 13 - 394 

Trim 
IV 

72 6 52 139 5 44 3 - 321 

Total 377 22 165 685 39 206 24 2 1520 
 
Aceasta din urm  reprezint  o surs  de alimentare cu ap  dezinfectat , care 

este susceptibil  de a se infecta în urma unor defec iuni ale instala iei. Apa din 
bazinele descoperite sau acoperite a fost mai intens studiat  sub aspect 
bacteriologic vara, când un num r mai mare de persoane frecventeaz  bazinele de 
înot i exist  condi ii prielnice de multiplicare a bacteriilor. 

În figura 1 este reprezentat  inciden a coliformilor totali în probele de ap  
investigate. Aceasta este semnificativ mai mare în probele recoltate din fântâni 
(32,6%), care pot fi poluate mai u or prin antrenarea agen ilor poluan i din sol de 
c tre apele de precipita ie, i în probele de ap  brut , care nu au trecut printr-un 
proces de filtrare sau dezinfectare (58,9%).  

Coliformii totali lipsesc din probele de ap  recoltate din sta iile de epurare, 
dup  filtrare i dezinfectare. Se observ  c  germenii coliformi totali sunt mai 
frecven i în sezonul cald (trimestrele II, III), fa  de sezonul rece (trimestrele I, 
IV). 

Datele prezentate în figura 2 se refer  la inciden a germenilor coliformi 
termotoleran i (coliformi fecali), care se consider  c  fac parte din specia 
Escherichia coli. Prezen a lor este permis  într-o concentra ie foarte mic  numai în 
apa de fântân  (fig. 1). Coliformii fecali au o inciden  mai mare în apa râurilor, în 
apa brut , neprelucrat  înc  i lipsesc din apa care p r se te sta iile de epurare. Ca 
i în cazul coliformilor totali, inciden a germenilor termotoleran i e mai mare în 

sezonul cald.  
 În figura 3 este reprezentat  inciden a probelor de ap  care au dep it 
normele admise de potabilitate. Se observ  c  pentru num rul total de germeni 
mezofili un num r mic de probe (6,45% în 2001 i 5,85% în 2002) a dep it 
normele admise, majoritatea fiind prelevate din fântâni i surse de ap  netratat .  
 Deoarece pentru coliformii totali, coliformii fecali i streptococii fecali, 
indicatori ai polu rii fecaloid-menajere, normele sunt mult mai stricte, (trebuie s  
fie absen i din apele dezinfectate i este permis un num r foarte mic în apa de 
fântân ), inciden a probelor care au dep it normele admise este semnificativ mai 
mare; i în acest caz majoritatea probelor necorespunz toare provin din ap  
nedezinfectat .
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Figura 1. Inciden a coliformilor totali în probele de ap  investigate 
Figure 1. Incidence of the total coliforms in the analysed water samples 
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Figura 2. Inciden a coliformilor fecali în probele de ap  investigate 
Figure 2. Incidence of the dejection coliforms in the analysed water samples 
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Figura 3. Inciden a probelor de ap  necorespunz toare din punct de vedere a

idence of unfit to drink water samples 

 Aceste date indic  necesitatea controlului periodic riguros al diferitelor surse 

4. Discu ii i concluzii 
 

Lucrarea de fa  ofer  câteva date estimative asupra inciden ei tulpinilor 

ase 

ficarea 

ectuat pe parcursul celor doi ani a confirmat faptul c  sursele de 
 în

ap , deoarece atunci sunt mult mai prielnice condi iile de multiplicare.  

l 
potabilit ii 
Figure 3. Inc
 

de ap  i aplicarea m surilor de reabilitare a re elelor de ap  care prezint  
defec iuni ale instala iilor de captare, filtrare sau distribu ie.  
 

 
bacteriene din Familia Enterobacteriaceae în sursele de ap  din jude ul Arge . 
 Un rol foarte important în limitarea transmiterii hidrice a bolilor infec io
îl joac  nivelul educativ sanitar al popula iei. Cunoscând c ile de poluare a 
surselor de ap  potabil  se pot lua m suri eficiente de prevenire a acesteia.  
 Amplasarea fântânilor în gospod rii astfel încât s  se evite impuri
fecaloid-menajer , consumarea apei doar din surse care au fost controlate din 
punct de vedere bacteriologic i au fost declarate corespunz toare, sunt numai 
dou  dintre m surile de precau ie care se impun din punct de vedere 
epidemiologic. 
 Studiul ef
ap  care se g sesc cel mai frecvent microorganisme sunt fântânile i sursele de 
ap  nedezinfectat . Bacteriile din Familia Enterobacteriaceae încadrate în 
categoria coliformilor totali se întâlnesc mai frecvent în sezonul cald în sursele de 
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ost supuse 

itate, ceea ce denot  c  procedeele folosite pentru epurarea 

, astfel încât se poate spune c  sursele investigate, chiar i 

, urmate de aplicarea m surilor corecte de igienizare a acestora, în 
nc i

olului pe care apa îl joac  în transmiterea 

obiologie medical , Editura Didactic  i Pedagogic , 
Bucure ti 

Teodorovici Gr., 1978 – Epidemiologia bolilor transmisibile, Editura Medical , 

 
nce of Enterobacteriaceae strains in water sources in 

rge  

per presents the incidence of Enterobacteriaceae strains in water 
sources in Arge  region. It is necessary to inform the human population about the 
risk to

 
 

Lector Neagu Ionic , 

 Inciden a mai mare a coliformilor totali în probele de ap  recoltate în 2002 
fa  de cele recoltate în 2001 se datoreaz  în parte i faptului c  au f
analizei în special acele surse de ap  care sunt susceptibile impurific rii prin 
devers ri accidentale de dejec ii, prin defec iuni frecvente ale instala iilor, prin 
poluare menajer .  
 Se remarc  faptul c  apele care p r sesc sta iile de epurare se încadreaz  în 
normele de potabil
apelor sunt eficiente. 
  Nu au fost identificate în probele de ap  bacterii patogene din genul 
Salmonella sau Vibrio
atunci când con in germeni aerobi mezofili la limita admis , constituie doar un 
pericol poten ial pentru s n tatea popula iei (cunoscând faptul c  numai când sunt 
foarte bogate în resurse nutritive apele prezint  condi ii bune pentru multiplicarea 
bacterian ).  
 Datele prezentate sugereaz  necesitatea unor controale mai riguroase ale 
surselor de ap
fu e de categoria din care fac parte. 
  De asemenea, este necesar ca popula ia din diferitele comunit i urbane i 
rurale s  fie corect informat  asupra r
unor boli infec ioase, contribuind astfel la reducerea num rului de îmboln viri. 
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