AGENȚIA DE MEDIU
DIRECŢIA GENERALĂ – LABORATORUL DE REFERINȚĂ DE MEDIU
Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic
în mun. Chişinău şi Bălţi
30 decembrie 2022
Influența factorilor meteorologici asupra nivelul poluării aerului atmosferic
În ultimele 24 de ore influența sectorului cald în combinație cu vântul slab și prezența straturilor de
reținere au contribuit la acumularea unor poluanți în aer.
Calitatea aerului atmosferic monitorizat la posturile de observații în mun. Chișinău și Bălți,
29.12.2022 (1300, 1900) și 30.12.2022 (700)
Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:
în mun. Chișinău

pentru dioxid de azot

– de 1,3 ori, str. Vladimirescu, Fântânilor;

în mun. Bălți

pentru dioxid de azot

– de 1,3-1,9 ori, str. Ștefan cel Mare, Cicicalo.

Concentrația maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depășită:
în mun. Chișinău

pentru dioxid de azot
monoxid de azot

– de 1,3 ori,
– de 2,0 ori;

în mun. Bălți

pentru suspensii solide
dioxid de azot
aldehidă formică

– de 1,6 ori,
– de 2,4 ori,
– de 1,8 ori.

Calitatea aerului atmosferic monitorizat la staţia automată de tip trafic amplasată în intersecţia
str. Mihai Viteazul cu bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, mun. Chişinău, 29-30 decembrie 2022
Valorile înregistrate ale poluanților (particule în suspensie (PM10), dioxid de sulf, dioxid de azot, ozon,
monoxid de carbon) monitorizați la stația automată de tip trafic s-au încadrat în limitele stabilite.
Debitul dozei ambientale a radiaţiei gama
Conform datelor colectate de la punctele de măsurare în regim manual și stațiile automate de pe
teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama în data de 29 decembrie se
situează în intervalul 0,09-0,14 μSv/h și dimineața de 30 decembrie – 0,09-0,15 μSv/h.
Valorile echivalentului dozei ambientale a radiaţiei gama se încadrează în limitele fondului radiativ
natural, în conformitate cu normele fundamentale de radioprotecţie (limita de avertizare – 0,25 Sv/h).
Prognoza calităţii aerului atmosferic în intervalul 30.12 – 31.12.2022
În intervalul dat influența sectorului cald, vântul din sectorul de sud îndeosebi slab, formarea
straturilor de reținere și ceața prognozată vor contribui la acumularea poluanților în aer.
Informația meteorologică utilizată în elaborarea buletinului informativ este prezentată de către Serviciul
Hidrometeorologic de Stat (www.meteo.md).

