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Introducere 
 

 
Cantitatea microelementelor din corpul uman este direct propor ional  
cu prОгОn a acestora în sol, ap , plante, etc. 
 
Apa potabil  aМopОr  doar 1-10% din necesarul diurn în 
microelemente, precum iod, fier, zinc, magneziu, molibden, cobalt, iar 
pentru fluor i stron iu apa este sursa prinМipal  de aport în organism. 
 
CarОn a sau surplusul de microelemente în ap  i produsele alimentare 
poate duce la НОrОgl ri funМ ionalО i st ri patologice ale organismului . 



Compoгi iaăМhimiМ ăaăapОi 
 

În apa din sursele naturale se Мonţin substanţО organice i 
anorganice de НivОrs  natur . Chiar i cea mai pur  ap  din punct de 
vedere chimic Мon inО substan О chimice. 

 Cei mai r spînНi i Мompu i a apei sunt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De asemenea, pot fi substan О organice provenite din sol i 

Мompu i anorganici. 
 



Compoгi iaăМhimiМ ăaăapОi 
 

 
ÎnăНОpОnНОn ăНОătipulăanionilorăprОгОn i,ăapОlОănaturalОăsОăîmpartăîn:ă
hiНroМarbonatОă iăМarbonatОă(HCO-  iăCO2-); sulfatate; clorurate. 
 
InНiМiiăМarОăМaraМtОriгОaг ăМompoгi iaăМhimiМ ăaăapОiănaturalОăsunt:ă
rОгiНuulăsОМă(minОraliгarОaătotal ),ăpH,ăНuritatОaătotal ,ăfiОrul,ăsulfa ii,ă
clorurile, manganul, cuprul, zincul. 
 
 



Compoгi iaăМhimiМ ăaăapОi 
 

 
Este cunoscut faptul М , valorile sporite de s ruri minerale МonfОr  apei 
un gust s rat sau amar. Gustul s rat este datorat prОгОn Оi clorurilor de 
natriu i calciu, gustul amar – sulfa ilor de magneziu i cloruri. 
 
Din cele mai vechi timpuri oamenii atribuiau Мompoгi iОi chimice 
(minerale) a apei i indicilor organoleptici (Мalit ilО gustative) - 
capacitatea de a provoca îmboln virО în mas . 
 



Compoгi iaăМhimiМ ăaăapОi 
 

 
InНiМiiăinofОnsivit iiăapОiăНup ăМompoгi iaăМhimiМ ăsuntăНОtОrmina iăНОă
substan ОlОăМhimiМО,ăМarОăpotăinfluОn aănОgativăstarОaăНОăs n tatОăaă
oamenilor.  
Ei se împart în: 
- substan ОăМhimiМОăНОăoriginОănatural , 
- substan О,ăМarОăsuntăintroНusОăînăap ăînăМalitatОăНОăă 
  rОagОn i, 
- substan ОăМhimiМОăМarОănimОrОsМăînăap ăМaărОгultatăalăă 
  aМtivit iiăinНustrialО,ăagroМhimiМОăsauămОnajОrО. 



Compoгi iaăМhimiМ ăaăapОi 
 

 
În apa potabil , pot nimeri, împrОun  cu reziduurile industriale, 
agroindustriale, menajere НivОr i Мompu i toxici: arsen, cupru, zinc, 
plumb, fenol, НОtОrgОn i, pesticide, hidrocarburi, formalНОhiН  etc. În 
aceste cazuri apa poate fi sursa prinМipal  a unor malaНii/intoбiМa ii 
serioase. 
  
 
 



Compoгi iaăМhimiМ ăaăapОi 
 

 
Unele din ele, precum molibden, seleniu, fluor sunt biomicroelemente i 
sunt ОsОn ialО pentru organismul uman. Aportul lor în organismul uman 
trebuie s  fie optimal. În caz contrar se МrООaг  МonНi ii de apari iО a 
hipo- sau hipermicroelementozei. 
 
Alte substan О chimice de origine natural  (beriliu, molibden, arsen, 
plumb, nitra i, fluor, seleniu, stron iu) nu sunt ОsОn ialО pentru 
organismul uman, iar excesul lor pot duce la intoбiМa ii, de asemenea 
ele pot  МonНi iona apari ia bolilor endemice. 



Zonele endemice 
 

 
  
R spînНirОa microelementelor pe p mînt este nОuniform , de aceea 
МarОn a sau surplusul lor în ap , sol, plante este МaraМtОristiМ  pentru 
anumite zone geografice. Aceste zone sunt numite provincii 
biogeochimice, iar bolile – endemii biogeochimice. Cele mai r spînНitО 
endemii biogeochimice sunt cele provocate de МarОn a sau surplusul de 
fluor, insufiМiОn a de iod, stron iu, cobalt.  
 
 
  
  
 



Reziduu sec solubil total 
(mineralizarea)          1,5 gr/l 

 
Popula ia primО tО oНat  cu apa potabil  i o cantitate de s ruri. 
Folosirea pОrmanОnt  a apei potabile cu o mineralizare înalt  duce la 
НОrОgl ri din partea tractului gastro-intestinal, pierderea poftei de 
mîncare, sl biМiuni, pierderea МapaМit ii de munМ ,  acutizarea bolilor 
cronice ale tractului gastro-intestinal. 
 
Datele OMS atОst  faptul М  folosirea apei înalt mineralizate provoaМ  
НОrОgl ri în organismul uman: deshidratarea organismului, dereglarea 
echilibrului acido-bazic, m rО tО azotul rezidual în sînge,  МonМОntra ia 
proteinei în plasma sangvin , scade activitatea МarНiaМ , ceea ce se 
solНОaг  cu deces. 

•ap ăНulМОă- pîn ălaă1ăgr/l 
•ap ăs lМiОă- 1-2,5 gr/l 

•ap ăs rat ă- mai mult de 2,5 gr/l 
   

 



Reziduu sec solubil total 
(mineralizarea)          1,5 gr/l 

În Republica Moldova mineralizarea apei sporО tО de la nord spre sud. 
Îndeosebi este înalt reziduul fix în apele fîntînilor raioanelor Ciadîr-
Lunga, Taraclia, Comrat. La popula ia din aceste raioane se 
înrОgistrОaг  o frОМvОn  mai mare de boli ale sistemului osteo-articular 
(ostОoМonНroг , radiculite), genito-urinar (litiaza urinar , nefrite, 
nefroze), gastrite, duodenite. La popula ia din raioanele de sud ale 
Republicii Moldova se obsОrv  moНifiМ ri ale metabolismului hidrosalin. 
 
Mineralizarea înalt  se НatorОaг  prОгОn Оi unor Мompu i în Мantit i 
semnificative, precum: cloruri, sulfa i, hiНroМarbona i, Ca, Na, Mg etc.  
 
Astfel, cantitatea sporit  de cloruri în ap , în special a clorurii de natriu, 
suprim  sОМrО ia gastriМ , miМ orОaг  diureza, МrО tО tensiunea 
artОrial  (se НОгvolt  boala hipОrtОnsiv ). Clorura de natriu sporО tО 
aМ iunОa hipОrtОnsiv  a adrenalinei. 
 
 



Reziduu sec solubil total 
(mineralizarea)          1,5 gr/l 

 
Cantit ilО sporite de sulfa i i magneziu НОtОrmin  dereglarea 
metabolismului hidro-salin, provoaМ  fenomene dispeptice, irit  
mucoasa intestinului sub irО i gros, sporesc peristaltica, se НОrОglОaг  
funМ ia secretoare i motorie a stomacului.   
 
Excesul de s ruri de calciu i magneziu, care НОtОrmin  gradul de 
duritate al apei potabile, duce la apari ia litiazei urinare i biliare. 
 
Apa potabil  cu un nivel sМ гut  de mineralizare (reziduu sec – pîn  la 
50-100 mg/l) este nОpl Мut  la gust i poate duce la dereglarea 
balan Оi hidro-saline i metabolismului substan Оlor minerale. 



Duritatea        
                                       5 ̊G 

 
Con inutul mare de s ruri în apa potabil , în deosebi a sulfatului de 
magneziu, МonfОr  apei un gust amar. 
 
În НОpОnНОn  de duritate apa influОn Оaг  starea de s n tatО a 
oamenilor. Trecerea brusМ  de la apa moale la Нur , i invers, poate 
provoca dispepsii (prОгОn a în exces a sulfatului de magneziu).  La 
popula ia din zonele cu Мlim  МalН , apa Нur  duce la înr ut irОa st rii 
paМiОn ilor cu litiaг  biliar . În etiologia urolitiazei, un rol important îl 
joaМ  gradul de duritate a apei potabile. Astfel, boala este r spînНit  în 
anumite zone numite zone pietroase (endemice). Apa potabil  din 
aceste zone este Нur . 
 



Duritatea        
                                       5 ̊G 

 
S rurilО din apa Нur  НОrОglОaг  absorb ia lipidelor ca rezultat al 
saponifiМ rii lor i form rii în intestin a s punurilor insolubile de Ca i 
Mg. În acest caz, în organismul uman nu p trunН substan О ОsОn ialО – 
acizi gra i polinОsatura i, vitamine liposolubile, unele microelemente. În 
zonele s raМО în iod, apa Нur  sporО tО riscul apari iО gu Оi endemice.  
 



Duritatea        
                                       5 ̊G 

 
Apa Нur  faМilitОaг  apari ia dermatitei. Mecanismul acestui fenomen 
Мonst  în saponificarea lipidelor cu formarea în ap  a s punurilor 
insolubile de Ca i Mg, care au aМ iunО iritant  asupra pielii. 
 
Pe de alt  parte, nici apa moale nu este bОnОfiМ  organismului uman, 
din cauza reducerii aportului de calciu. De aceea, folosirea unei ape 
moi, s raМ  în calciu, pute duce la МarОn a lui în organismul uman. Este 
demonstrat, М  la oamenii care locuiesc în zonele cu ap  moale, pe 
smal ul dentar apar pete purpurii, ca rezultat al decalcifierii dentinei. 
 



Duritatea        
                                       5 ̊G 

 
S-a constatat, М  boala Urov (boala Kashin-Beck) care afОМtОaг  
oasele i artiМula iilО, МaraМtОristiМ  unor zone endemice din Siberia, 
China, Tibet i Coreea, este o polihipОrmiМroОlОmОntoг  de stron iu, 
fier, mangan, zinc, fluor, plumb i argint apare în zonele cu un Мon inut 
redus de calciu în apa potabil . 
 
Ultimele МОrМОt ri НОmonstrОaг  М  apa moale, cu un Мon inut redus de 
ОlОМtroli i (calciu i magneziu),  favoriгОaг  apari ia maladiilor  cardio-
vasculare. 
 
Apa subtОran  din raioanele de sud ale Republicii Moldova sunt mai 
dure decît cele din raioanele de nord i centru. 



Fluor       
                                1,5 mg/l 
 
Fluorul este cel mai r spînНit i activ element din grupul halogenilor. 
Este un important element biogen, partiМip  la metabolismul 
substan Оlor minerale din organism, partiМip  la formarea oaselor i 
Нin ilor. Apa potabil  este sursa de baг  a aportului de fluor în 
organism. Con inutul în exces de fluor în apa potabil  provoaМ  
fluoroza ОnНОmiМ , ce afОМtОaг  popula ia din zonele endemice. 
 
Semnele precoce ale fluorozei endemice este apari ia petelor cafenii pe 
smal ul Нin ilor, apoi afectarea dentinei, Нin ii devin fragili i u or  se 
distrug. 
 
Afectarea Нin ilor i a oaselor are loc la o МonМОntra iО a fluorului mai 
mare de  2 mg/l. ConМОntra ia rОНus  a fluorului în apa potabil  (0,5-0,6 
mg/l) duce la distrugerea smal ului dentar, Нin ii devin fragili i sunt 
afОМta i de caria НОntar . 
  



Fluor       
                                1,5 mg/l 

 
În Republica Moldova, Мon inutul de fluor în sol i apele subterane este 
diferit. În raioanele C l ra i, Ungheni, F lО ti Мon inutul de fluor în 
apele subterane este mare i atinge cifrele de 5-20 mg/l, pe cînd în alte 
zone geografice nivelul fluorului este insuficient. InsufiМiОn a fluorului în 
ap  contribuie la dezvoltarea cariei dentare, foarte r spînНit  în 
Republica Moldova, de care sufОr  90% din popula iО. 



Iod         
                        200-220 mkg 
 
Iodul este un halogen important. În organismul uman partiМip  la 
diverse procese biochimice, oxidative etc. ConМОntra ia cea mai mare a 
iodul din organism se afl  în tiroiН  i mu Мhi. 
 
Iodul este r spînНit pretutindeni în natur , sub form  de s ruri de 
ioНur  de sodiu, potasiu, calciu i magneziu. 
 
În provinciile biogeochimice cu insufiМiОn  de iod (inclusiv Republica 
Moldova), popula ia sufОr  de gu a ОnНОmiМ  (se obsОrv  hipofunМ ia 
tiroidei cu m rirОa ei compensatorie). În cazuri grave apare stagnarea 
în dezvoltarea organismului (intОlОМtual , fiгiМ ), dereglarea mi М rilor 
coordonatorii, surditate  i mutitate – cretinism. 
  
  
 



Nitri iă 
                                 0,5 mg/l 

 
Nitri ii influОn Оaг  fОrmОn ii, care asigur  rОspira ia tisular , rОгistОn a 
hemoglobinei, hemopoieza, imunopoieza, funМ ia glandelor cu sОМrО iО 
intОrn . Hipoxia tisular  se manifОst  mai frecvent la persoanele tinere.  



Nitra iă 
                                  50 mg/l 

 
Excesul de nitra i în apa potabil  influОn Оaг  negativ starea de 
s n tatО a popula iОi. În organism, nitra ii sub influОn a 
microorganismelor din intestin se transform  în nitri i, care nimerind în 
sînge inaМtivОaг  hemoglobina, inducînd hipoxie. Interac iunea nitra ilor  
cu hemoglobina conduce la formarea methemoglobinei i, astfel, 
hemoglobina devine bloМat  i pierde capacitatea de a transporta 
oxigenul spre Оsuturi. Methemoglobinemia (МunosМut  în literatura de 
specialitate ca „bluО baby sвnНromО”) se manifОst  prin Мianoг , în 
prezen a unei presiuni normale a oxigenului pulmonar, cu sînge 
ciocolatiu care nu devine roz prin expunere la oxigen. Simptomele 
adi ionale cuprind bradipnee, anxietate, palpita ii i confuzie pe masur  
ce nivelul de methemoglobin  cre te.  
  



Nitra iă 
                                  50 mg/l 

  
PrО Мolarii i elevii claselor primare, care Мonsum  ap  poluat  cu 
nitra i, au o dezvoltare biologiМ  tarНiv , o suprimare a imunit ii, o 
morbiditate gОnОral  înalt , frecvente infОМ ii virotice, st ri inflamatorii, 
anemii feriprive, anomalii congenitale etc. 
 



Nitra iă 
                                  50 mg/l 

 
UnăМon inutăînaltăНОănitra iăînăapaăpotabil ăНuМОălaăapari ia: 
1)methemoglobinemiei caracteristice copiilor sugari, care sunt 
alimОnta iăartifiМială iăpОrsoanОlorăvîrstniМО;ă 
2)formarОaănitroгaminОloră iănitroгamiНОlor,ăМuăaМ iunОămutagОn ă iă
МanМОrigОn . 



Cloruri  
                                250 mg/l 

 
Ionul de clor este cel mai r spînНit anion în organismul uman, care are 
un rol important în asigurarea presiunii osmotice a lichidului intercelular 
i mОn inОrОa balan Оi hidro-electrolitice. Clorurile МonfОr  apei potabile 

gust s rat, ceea ce înr ut О tО semnificativ propriОt ilО organoleptice. 
Cantit i sporite de cloruri în ap , influОn Оaг  nefavorabil asupra 
sОМrО iОi gastrice. 



Sulfa i 
                              250 mg/l 

 
Cantit ilО sporite de sulfa i în apa potabil  influОn Оaг  propriОt ilО 
organoleptice ale ei, conferindu-i apei un gust amar. Sulfa ii în Мantit i 
de 1-2 g sau sulfatul de magneziu în cantitate de 700 mg/l - au efect 
laxativ. Îns  cu timpul organismul uman se aНaptОaг  la valori crescute 
a sulfa ilor i nu mai prОгint  plîngeri. 



Fier  
                                0,3 mg/l 

 
ConМОntra ii sporite de fier în apa potabil  înfluОn Оaг  Мalit ilО 
organoleptice, îns  din punct de vedere fiziologic i toxicologic nu 
prОгint  pericol, deoarece necesarul în fier organismul uman variaг  
între 15-21 mg. 



Mangan 
                               0,05 mg/l 

 
Manganul este un biomicroelement, necesarul zilnic pentru un adult 
fiind de 5-7 mg. Cantit ilО sporite de mangan în organismul uman 
bloМhОaг  fОrmОn ii care partiМip  la transformarea iodului anorganic în 
organic, ulterior în transformarea formei biologice inactive 
(diiodtironina) în forma aМtiv  – hormonul tiroxina. Surplusul de mangan 
inhib  funМ ia tiroidei, în special în cazul МarОn Оi de iod. 



Cupru 
                                   1 mg/l 

ConМОntra iilО de cupru care au aМ iunО asupra propriОt ilor 
organoleptice ale apei, nu au influОn  nОgativ  asupra organismului 
uman. Cuprul este considerat un element pu in toxic. 
 
Cuprul intr  în МomponОn a multor sisteme de fОrmОn i, partiМip  la 
rОspira ia tisular , hОmopoiОг , ostОogОnОг . Este un 
biomicroelement, necesarul zilnic constituind 2-3 gr. În procesul de 
hОmopoiОг  cuprul partiМip  la depozitarea fierului în ficat, pentru 
sinteza hemoglobinei, ceea ce stimulОaг  funМ ia hОmopoiОtiМ  a 
m НuvОi osoase. DaМ  în organismul uman este deficit de cupru, se 
poate dezvolta anemia miМroМitar  hipoМromiМ . 
 
În Republica Moldova МonМОntra iilО mari de cupru în ap  pot fi cauzate 
de utilizarea intОnsiv  a pesticidelor cu Мon inut de cupru în agriМultur , 
fapt ce poate contribui la apari ia intoбiМa iilor cronice i influОn Оaг  
morbiditatea popula iОi. 
 



Zinc  
                                   3 mg/l 

 
Zincul este un biomicroelement care intr  în МomponОn a a mai mult de 
200 de mОtalofОrmОn i. Zincul partiМip  la sinteza acizilor nucleici i 
proteinelor, stabilizarea structurii ADN i ARN, depozitarea insulinei în 
celulele pancreatice, hОmopoiОг  i imunitate, calcifiere i 
ostОogОnОг , reparare i restabilire. CarОn a ОбogОn  de zinc duce la 
anemie sОvОr  fiОroНifiМitar  cu hepatosplenomegalie, rОtОn iО în 
dezvoltarea sОбual , nanism (boala Pracada),  na tОri premature, 
hemoragii atonice, malforma ii înn sМutО.  Necesarul zilnic pentru 
organismul uman constituie 10-16 mg. 
 
Compu ii zincului sunt МonsiНОra i pu in toxici. 



Molibden 
                               0,25 mg/l 

 
Cantit i sporite de molibden în apa potabil  se întîlnesc în Armenia. 
Clinic boala se manifОst  print-o Мriг  de artrit , Мauгat  de 
hiperactivitatea xantinoxidazei, intensificarea metabolismului purinic, 
formarea în exces a acidului uric, depunerea s rurilor acidului uric în 
artiМula ii. Accesul este înso it de fОbr , dureri, edem a artiМula iilor. 
Ulterior se instalОaг  osteoartroza, urolitiaza, ateroscleroza, 
hipertensiune, anemie, leucopenie, dereglarea funМ ional  a ficatului. 
Apare „guta de molibНОn”. 



Seleniu 
                                   10µg/l 

 
Con inutul de seleniu în apa potabil  variaг  în mari propor ii în funМ iО 
de zona gОografiМ . Fiind un element necesar organismului, seleniul 
prОгint  o parte Оgal  a enzimei peroxidazei glutationice, cît i a altor 
proteine. 
 
Boala KО an (hipomiМroОlОmОntoг ) este МaraМtОristiМ  pentru regiunile 
din China, Egipt, ElvО ia. Se manifОst  printr-o cardiopatie ОnНОmiМ  
juvОnil , atОrosМlОroг , boala hipОrtoniМ , boala isМhОmiМ , 
endocrinopatie. PrОгint  factor de risc în apari ia tumorilor maligne ale 
stomacului, intestinului, glandelor mamare, pl mînilor. 
 
Selenoza (hipОrmiМroОlОmОntoг ) este МaraМtОristiМ  unor regiuni din 
SUA, Venezuela. Se manifОst  prin НОrmatit , artralgii, carie НОntar , 
apatie. 



Bor 
                                 0,5 mg/l 

 
Enterita boriМ  (excesul de bor) este МaraМtОristiМ  unor zone din 
Siberia. Se manifОst  prin ОntОrit , diaree, sl biМiuni generale, 
dereglarea metabolismului glucidelor i proteinelor. 



Cremniu 
     necesarul diurn 20-30 mg 

 
Nefropatia ОnНОmiМ  este МaraМtОristiМ  unor zone Balcanice. Se 
manifОst  prin nefropatie, cancer uro-genital. 



Arseniu 
                                   10µg/l 

 
Cantit ilО sporite de arseniu duc la dereglarea rОspira iОi tisulare i 
diviziunea celulelor.  În stadiul ini ial al intoбiМa iОi se obsОrv  pierderea 
poftei de mîncare, grО uri, vom , alternarea diareii cu Мonstipa iО, 
miМ orarОa masei corporale, М НОrОa p rului, fragilitatea unghiilor, 
hipОrМhОratoг , cefalee, sМ НОrОa МapaМit ii de munМ  etc. Ulterior se 
instalОaг  nevrite, paralizii, dereglarea vederii. Cel mai specific i 
precoce simptom este îngro arОa stratului cornos al palmelor i 
picioarelor. În cazul intoбiМa iОi cronice cu arseniu, acesta se 
aМumulОaг  în p r.  
  
Conform OMS, МonМОntra ia de 0,2 mg/l de arseniu în apa potabil  
sporО tО riscul apari iОi cancerului de piele cu 5%.  



Plumb 
                                  10µg/l 

 
Sunt cunoscute cazuri de intoбiМa iО cu plumb (saturnism) în rezultatul 
utiliг rii apei potabile din rО Оaua de apeduct. IntoбiМa ia МroniМ  cu 
plumb se НОгvolt  lent i se manifОst  prin sl biМiuni generale, cefalee, 
vertijuri, gust nОpl Мut în gur , pierderea poftei de mîncare, sl birОa 
organismului, tremor al membrelor, dureri în abdomen, anemie, pareze, 
paralizii, dereglarea hemopoiezei, encefalopatie, anorexie. Plumbul are 
capacitatea de a penetra bariera plaМОntar  influОn înН dezvoltarea 
f tului i avînd efecte tardive, precum НОrОgl ri psihice i retard mintal. 



Beriliu 
 

 
ConМОntra ia de beriliu în apele naturale este foarte miМ  i nu 
НОp О tО 0,001 mg/l. Dozele de 0,1-0,01 mg/l de beriliu influОn Оaг  
propriОt ilО organoleptice ale apei, inhib  eritropoieza, activitatea 
fosfatazei, provoaМ  НОrОgl ri vasculare i distrofice a organelor 
interne, a tractului digestiv. Conform datelor OMS, beriliu este 
considerat un factor potОn ial cancerigen. 



Stron iu 
 

 
Stron iul rОprОгint  veriga МОntral  în instalarea bolii de Urov (Kashin-
Beck). A fost ОviНОn iat  lОg tura dintre excesul de stron iu în apa 
potabil  i dezvoltarea bolii. Stron iul este asimilat de organism mai 
repede decît calciul, dar i se Оlimin  din organism mai u or decît 
calciul, fapt ce duce la demineralizarea oaselor. Oasele devin fragile, 
se instalОaг  osteoartroza. La copiii ce folosesc apa potabil  cu 
Мon inut considerabil de stron iu au fost depistate НОrОgl ri ale 
НОгvolt rii Оsutului osos, care se manifОst  prin rО inОrОa НОгvolt rii 
Нin ilor, m rirОa termenului de osificare a fontanelei, înr ut irОa 
НОгvolt rii morfofunМ ionalО. 



Aluminiu 
                                200 µg/l 

 
Se Мon inО în apa potabil  supus  limpezirii prin coagularea cu 
Мompu ii aluminiului, de rОgul  cu sulfatul de aluminiu. Unele studii 
epidemiologice au ajuns la concluzia М  aluminiul din apa potabil  
poate avea aМ iunО noМiv  asupra s n t ii popula iОi. 



Încheiere 
 

 
Elementele minerale iau parte aМtiv  la majoritatea proceselor 
metabolice, hОmatopoiОг , la formarea imunit ii, la sinteza unor 
enzime i hormoni, la МrО tОrОa i dezvoltarea organismului etc. De 
aceea, este foarte important a Мunoa tО propriОt ilО chimice ale apei, 
indicii М rОia nОМОsit  monitorizarea igiОniМ . 
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