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Întroducere 

Obiectivul general se bazează pe cercetarea teoretică a metodelor de depoluare biologică, 

de bioremediere a calităţii mediului şi de reconstrucţie ecologică utilizând factori biotici şi 

resurse de biodiversitate integraţi în biotehnologii de depoluare. Aceste cunoştinţe sunt utile 

pentru înţelegerea importanţei elaborării strategiilor managementului integrat de mediu, 

incluzând şi metodele biotehnologice, în contextul asigurării dezvoltării durabile a vieţii. 

Obiectivele specifice se referă la: cunoașterea teoretică privind depoluarea biologică, 

bioremedierea mediului, reconstrucţia biodiversităţii sau refacerea echilibrului biocenotic 

afectat de factori distructivi, în ecosistemele naturale şi antropizate; dobândirea competenţelor 

necesare pentru analiza şi evaluarea principalelor cazuri de dezechilibru şi disfuncţionalităţi 

naturale şi antropice, analiza noilor relaţii apărute între componentele mediului şi stabilirea 

biotehnologiilor de restaurare, depoluare şi bioremediere. 

Aplicarea tratării enzimelor a deșeurilor în anumite situații menționate în acest articol 

reprezintă o alternativă viabilă pentru detașarea selectivă de poluanți. Avantajele utilizării 

enzimelor în bio-monitorizarea mediului sunt selectivitatea, simplitatea procedurală, fiabilitatea și 

economia. 

Cu o necesitate de îmbunătățire a tehnicilor de remediere biologică, tehnologia enzimatică a 

primit o atenție sporită. Cercetătorii precedenți au utilizat enzime în sistemele de nămol activat ca 

indicatori ai populațiilor microbiene specifice, măsurarea biomasei active și ca indicatori ai unor 

procese precum cererea chimică de oxigen și eliminarea fosforului. Potrivit Aitken, enzimele au 

fost propuse pentru prima dată pentru tratarea deșeurilor în anii 1930, dar nu a fost până în anii '70 

că enzimele au fost utilizate pentru a viza anumite poluanți în deșeuri. Dezvoltarea rapidă și 

creșterea asociată a complexității înțelegerii proceselor de nămol activat și remedierea deșeurilor 

garantează exploatarea diferitelor strategii de degradare a acestora. Complexitatea eterogenă a 

nămolului a creat incertitudine și deviere brută în predicțiile modelelor adecvate pentru măsurarea 

sa. Chiar și puterile predictive ale modelelor matematice sau ale algoritmilor generici sunt limitate 

sau handicapate de introducerea informațiilor subiective. Pe parcursul discuției următoare, 

accentul se va pune pe îndepărtarea de ideologiile actuale și paradigmele acceptate asupra 

măsurătorilor de nămol-floc către un sistem obiectiv analitic consolidat mai unificat. Enzimologia 

poate fi considerată ca fiind la interfața dintre, pe de o parte, descoperirea biologică și ingineria 

proteinelor și biotehnologia mediului, pe de altă parte. Microorganismele pot fi „concepute 

genetic” pentru a exprima enzime metabolizante xenobiotice specifice care ar degrada chiar și cei 

mai recalcitranți poluanți. Cu toate acestea, rolul microorganismelor este depus de probleme. 

Acumularea în mediu a poluanților puternic toxici subliniază doar faptul că microorganismele, 


