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MM – Ministerul Mediului

SHS - Serviciul Hidrometeorologic de Stat

DMCM - Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

CMEIMI – Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional

CMCAARM - Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului

SPPAA – Secţia Prognoze a Poluării  Aerului Atmosferic

Accident - orice eveniment nepremeditat, inclusiv erorile în timpul exploatării, afectarea

instalaţiilor sau alte neajunsuri, consecinţele reale sau potenţiale ale cărora nu pot fi neglijate din

punct de vedere a radioprotecţiei şi securităţii nucleare.

Activitatea – este mărimea de bază, care caracterizează sursele radioactive şi se referă la numărul de

dezintegrări nucleare spontane dintr-un radionuclid în unitate de timp. Unitatea de măsură pentru

activitate în Sistemul Internaţional este Becquerel-ul. 1Bq = 1 dez/sec;.

Activitatea sumară – reprezintă viteza de dezintegrare a tuturor radionuclizilor emiţători prezenţi în

proba măsurată, (Bq)..

Aerosoli atmosferici – particule de dimensiuni mici, obţinute din combinarea unui mediu gazos cu

o substanţă solidă sau lichidă fin dispersată.

Becquerelul - este definit ca activitate a unei surse de radiaţie ce produce o dezintegrare într-o

secundă.

Contaminare radioactivă - contaminarea unui material, a unei suprafeţe, a unui mediu oarecare sau

a unei persoane cu substanţe radioactive, care include atît contaminarea externă, cît şi contaminarea

internă, indiferent de calea de încorporare.

Debitul dozei - rata expunerii la radiaţii ionizante în termeni de doza absorbită sau de doza

echivalentă şi exprimată în unităţile Sv/h. Contraversia între microrenghen în unitatea veche sievert

este dată în relaţia: 1μR/h = 0,01 μSv/h.

Depunerile atmosferice – reprezintă  pulbere sedimentare şi aerosoli antrenaţi de impurităţi şi ape

meteorice, ce se depun pe suprafaţa solului. Unitatea de măsură pentru depunerile atmosferice este Bq/m2.

Doză - mărimea prin care se evaluează nivelul iradierii substanţei vii şi efectele asupra sa.

Doza gama – măsoară efectul biologic al radiaţiei γ asupra materiei, fiind definită ca energia cedată

de radiaţie (în cazul acesta radiaţia γ), unităţii de masă de substanţă asupra căreia acţionează.

Limită de avertizare - nivelul debitului dozei de expoziţie 25 µR/h (0,25 μSv/h) şi mai mult,

conform Ordinului nr.171, din 09.11.2010 al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale al

Republicii Moldova, cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunii privind organizarea şi

efectuarea observării radioactive, chimice şi înştiinţarea în caz de contaminare radioactivă şi

chimică în protecţia civilă.

Radiaţie ionizantă – orice iradiere corpusculară sau electromagnetică aptă de a produce direct sau

indirect ioni (particule încărcate cu sarcină electrică) la trecerea prin substanţă sau orice radiaţie de
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tipul α, β, γ, Roentgen (X), neutronică, electroni, protoni, alte particule încărcate sau neutre.

Radioactivitatea - reprezintă proprietatea unui nuclid instabil (radionuclid) de a se transforma în mod

spontan în nuclidul altui element, fenomen însoţit de emisia radiaţiilor ionizante, respectiv particule α, β, γ.

Radioactivitatea naturală (telurică - 226Ra - radiu-226 , 232Th - toriu-232, 40K – caliu - 40) – este

determinată de izotopii radioactivi de provinienţă naturală, care îşi au originea odată cu formarea

sistemului solar, la ei se referă uraniul, toriul, radiul, potasiul, etc..

Radioactivitatea artificială (tehnogenă - 137Cs - ceziu-137, 90Sr - stronţiu-90) – prin ea se înţelege

prezenţa în mediul înconjurător a unor radionuclizi care îşi datorează existenţa activităţii omului şi

care poluează mediul ambiant prin majorarea fondului radioactiv.

Radiaţiile X - sunt de natură electromagnetică, deosebindu-se de lumină prin lungimea de undă mai mică.

Radiaţiile α – sînt nuclee de heliu emise în rezultatul unor procese de dezintegrare a anumitor

nuclee grele, ce au un spectru monoenergetic, capacitatea mare de ionizare şi cu un parcurs scurt,

caracterizîndu-se cu un efect biologic mare în caz de ingestie sau inhalare.

Radiaţiile β – sînt fascicule de electroni sau pozitroni rezultaţi în urma transformărilor

reciproce din interiorul nucleului, ce posedă capacitatea de ionizare mai mică decît a

radiaţiillor α, în schimb fiind mult mai penetrante şi pot străbate distanţe de 10-16 m în aer.

Radiaţiile γ – sunt de natură electromagnetică, asemănătoare cu radiaţiile X, şi se

caracterizează prin lungimi de undă scurte şi putere de pătrundere foarte mare. Radiaţiile γ

însoţesc procesele de dezintegrare α şi β, şi neavînd sarcină electrică ele nu deviază în cîmpul

electric sau magnetic, însă fiind de natură electromagnetică, se reflectă şi interferează.
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PREFAŢĂ

Activitatea economică desfăşurată de către
societatea umană nu se poate concepe fără resursele
naturale, pe baza cărora se produc diverse bunuri, folosite de
către omenire. Resursele naturale sunt: apa, aerul, radiaţia
solară, vegetaţia şi fauna, solurile, litosfera cu substanţele
minerale din sol şi subsol, rocile etc. Între oameni şi
componentele mediului natural există o strânsă legătură, în
sensul că oamenii exploatează şi folosesc resursele acestuia
spre binele lor. Exploatarea resurselor trebuie făcută raţional
şi pe cât posibil ocrotită natura.

Perfecţionarea şi modernizarea proceselor
tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri stiinţifice, au redus mult consumurile specifice de
materii prime, dar nu şi pe cele energetice. Ca urmare a industrializării şi a creşterii producţiei de
bunuri, au sporit materialele susceptibile de a afecta mediul ambiant. Datorită acestui fapt a căpătat
o deosebită atenţie monitorizarea poluării mediului, în special cu substanţe radioactive. Acestea
emit radiaţii ionizante care pot deveni extrem de periculoase pentru orice organism viu, dacă nu se
iau anumite măsuri de protecţie. Radiaţii ionizante există în natură, însă acţiunea lor fizică şi
biologică nu poate fi reglementată sau normată, pe cînd radiaţiile artificiale pot fi supuse unei
reglementări şi impactul cărora poate fi evitat.

Doza totală de iradiere la care este expus omul din fondul natural de radiaţii depinde de
organism, de altitudinea şi particularităţile solului. Omul este supus iradierii şi prin investigaţii
medicale. Este vorba de radioscopii, radiografii şi tratamente radiologice.

În procesul de deteriorare a mediului, un rol important îl are poluarea care se poate realiza
pe cale fizică (radioactivă, termică, sonoră) şi pe cale chimică (derivaţi gazoşi, pesticide, metale
grele, materiale plastice, îngrăşăminte etc.). Dintre acestea un interes deosebit îl prezintă poluarea
radioactivă care poate aduce prejudicii mari omenirii. În vederea realizării protecţiei mediului
împotriva poluării radioactive, se impune cunoaşterea surselor de contaminare şi a căilor de
expunere a organismului uman la acţiunea factorilor de sine pentru sănătatea omenirii. În zilele
noastre, populaţia Terrei este supusă unei iradieri complexe, datorate unor surse naturale şi
artificiale, care pot fi externe sau interne. Prezenţa acestor substanţe în mediul înconjurător implică
riscuri de iradiere prin inhalarea aerului, ingestia apei şi consumului de alimente contaminate.

În ultimele decenii, o serie de norme fundamentale de radioprotecţie publicate de către
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena, pe baza recomandărilor
Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologică (CIPR), au urmărit prevenirea efectelor acute ale
radiaţiilor ionizate şi limitarea la un nivel acceptabil a efectelor întîrziate.

Radioactivitatea naturală a solurilor, depinde de conţinutul toriului-226, radiului-226 şi
potasiului-40. Fondul radiaţional natural al solurilor este determinat mai cu seamă de potasiu-40.
O sursă suplimentară de poluare prezintă staţiile termice electrice. În cenuşa volatilă a staţiilor termice
electrice, ce consumă cărbuni, se conţin toriu, radiu, uraniu. S-a constatat că cenuşa volatilă chiar la
etapele finale de curăţare a ei conţine mai mult radiu şi toriu decît sol. La poluarea radioactivă a
solurilor poate contribui şi administrarea îngrăşămintelor minerale, care conţin sub formă de balast
radionuclizi naturali. Mai cu seamă se atestă o cantitate mare de toriu, datorită concentraţiei sporite a
acestui element în materia primă-apatită din care sunt produse îngraşămintele fosforice. Merită o atenţie
deosebită şi concentraţia înaltă a radiului în făina de fosforite. Aşadar, introducerea în sol a
îngrăşămintelor contribuie şi la majorarea conţinutului formelor mobile ale radionuclizilor.

Monitoringul radioactivităţii mediului este realizat la nivel naţional în cadrul Serviciului
Hidrometeorologic de Stat, de către Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii
Mediului al Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului, în conformitate cu prevederile Programului de Activitate.

Pentru a asigura controlul supravegherii radioactivităţii se realizează următoarele sarcini:
1.cMonitorizarea continuă a radioactivităţii mediului pentru detectarea „în timp real” al

nivelului peste limitele maxim admise reglementate de acte normative în vigoare în domeniul
radioprotecţiei şi alarmarea factorilor de decizie.
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2.cSupravegherea radioactivităţii mediului şi punerea în evidenţă a variaţiilor temporale şi
spaţiale ale concentraţiilor radionuclizilor artificiali şi naturali în mediu.

3.cParticiparea cu tehnică de măsurare şi personal operator în cazul unui eveniment
radiologic, conform prevederilor în vigoare.

Începînd cu anul 2003, programul standard de monitorizare desfăşurat în cadrul Reţelei
Serviciului Hidrometeorologic de Stat e constituit din următoarele:

• efectuarea observaţiilor radiologice după următorii parametri: radionuclizi tehnogeni
137Cs, 90Sr, radionuclizi telurici 226Ra, 232Th, 40K, radionuclizi în ape de suprafaţă,
aerosoli şi sol necultivat, în probele colectate la staţiile meteorologice şi în secţiunile de
monitoring al calităţii mediului din reţeaua SHS.

• determinarea concentraţiei radionuclizilor 90Sr şi 137Cs, în depunerile atmosferice totale
(precipitaţii atmosferice şi pulberi sedimentabile), prin metoda radiochimică şi
spectrometrică;

• măsurarea continuă a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama la loc
deschis;

• măsurarea activităţii α şi β totale în depuneri atmosferice cu algoritmul de excludere a
componentei radonului.

În anul 2012, la nivel naţional, au funcţionat 18 puncte de monitorizare a radioactivităţii
mediului (Tabelul 1, pag. 16), amplasate pe teritoriul staţiilor meteorologice de pe teritoriul
republicii, unde s-au efectuat 10614 măsurători, iar în cadrul staţiei automate din s. Mateuţi, s-au
efectuat, în regim continuu, circa 4152 măsurători

În conformitate cu Planul de activitate pentru anul 2012 au fost prelevate 72 mostre de
depuneri atmosferice, de la 6 staţii, pentru estimarea şi evaluarea comparativă a nivelului
radioactivităţii în localităţile, unde s-a determinat concentraţia radionuclizilor 90Sr şi 137Cs, în
condiţii de laborator, aplicînd metoda γ - β spectrometrică.

Zilnic, pînă la orele 1100, rezultatele sunt generalizate şi estimate, iar informaţia operativă
este transmisă în SPPAA pentru întocmirea buletinului zilnic «Starea poluării de fond a
atmosferei», plasat pe site-ul oficial al Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Informaţia primară curentă, cu privire la nivelul fondului gama, în baza datelor de la 18
puncte de monitoring, este supusă prelucrării statistice.

Totodată, rezultatele obţinute sunt prezentate Centrului Monitoring Ecologic Integrat şi
Management Informaţional pentru întocmirea buletinelor lunare şi a Anuarului în cauză.

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului se derulează în conformitate cu
prevederile „Îndrumarului metodologic de lucru la Staţiile Reţelei Naţionale de Supraveghere a
Radioactivităţii Mediului”. Corectitudinea şi efectuarea acestor Programe  se verifică periodic, prin
deplasări de îndrumare şi control în teritoriu şi prin intercomparări la nivel naţional şi internaţional.
Starea de funcţionare a instalaţiilor de măsurare se verifică periodic.

În anuar este prezentată estimarea comparativă a datelor obţinute şi reflectată dinamica
variaţiilor parametrilor radiologici pe teritoriul Republicii Moldova în perioada anilor 2008 – 2012.

Datele cu privire la poluarea radioactivă a mediului sunt incluse în anuar sub formă de
tabele, diagrame şi descrieri  pentru fiecare localitate monitorizată în parte.

Informaţia este utilă pentru mass-media, cît şi instituţiile de profil interesate.
În cazul avertizării radiologice urgente, persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul

Serviciului Hidrometeorologic de Stat imediat vor raporta instanţelor abilitate conform schemei de
avertizare întocmite, în corespundere cu Instrucţiunea cu privire la organizarea şi efectuarea
observaţiilor radiologice şi chimice conform anexelor 1, 2 de la pag. 68, 69.

La pregătirea anuarului au fost utilizate sursele bibliografice indicate la pag. 85.
Sesizînd importanţa şi complexitatea acestei lucrări pentru instituţiile, departamentele şi

ministerele cu funcţii de luare a deciziilor, şi mizînd în continuare pe competenţă, generozitate şi
entuziasm personal, aş dori pe această cale să aduc mulţumiri cordiale, cele mai înalte
consideraţiuni şi tot respectul echipei de profesionişti, care au contribuit la apariţia Anuarului dat.

Gavril GÎLCĂ
Şeful Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului a SHS
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1. INFRASTRUCTURA ŞI  DIRECŢIILE ÎN ACTIVITATEA DE
SUPRAVEGHERE A SITUAŢIEI RADIOLOGICE

PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat
efectuează monitoringul ecologic privind calitatea componentelor mediului (ape de suprafaţă, aer,
sol, aluviuni acvatice, precipitaţii atmosferice, nivelul fondului radioactiv) şi în acest scop dispune
de o reţea de laboratoare, posturi, secţiuni amplasate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Sistemul naţional de monitoring a fost înfiinţat în anii ’60 a secolului trecut, însă observaţiile
cu caracter sistematic au început a fi realizate în anii ’80, avînd drept obiective prioritare:
- monitorizarea calităţii mediului şi determinarea nivelului de poluare;
- prevenirea şi reducerea efectelor nocive a factorilor antropici pentru mediul ambiant şi populaţie;
- informatizarea sistematică a publicului privind calitatea mediului;
- înştiinţarea în regim de urgenţă a organelor cu funcţii de luare a deciziilor, privind gradul
excepţional de poluare a componentelor mediului.

Dispunînd de un potenţial uman şi tehnic adecvat, precum şi fiind deţinătorul Certificatului
de Acreditare (Apă, Aer, Sol) în conformitate cu cerinţele internaţionale, obţinute în baza evaluării
de către Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor al Republicii
Moldova, DMCM include 7 subdiviziuni: 4 Centre şi 1 secţie de monitorizare, 1 Centru de
Monitoring Ecologic Integrat şi Grupul de Expediţie:

Fig.1. Organigrama Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului

DIRECŢIA MONITORING

AL CALITĂŢII MEDIULUI

Centrul Monitoring
Ecologic Integrat şi

Management
Informaţional

Centrul Monitoring
al Calităţii

Solului

Grupul Hidrochimie Grupul Expediţie

Centrul Monitoring al
Calităţii Aerului

Atmosferic şi
Radioactivităţii Mediului

Secţia Monitoring al
Calităţii Aerului

Atmosferic (mun. Bălţi)

Centrul de analize fizico-
chimice

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Centrul Monitoring
al Calităţii

Apelor de Suprafaţă

Grupul Hidrobiologie
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Una din priorităţile majore ale DMCM este familiarizarea sistematică a ministerelor,
departamentelor, instituţiilor abilitate, organelor cu funcţii de luare a deciziilor, a populaţiei etc. cu
informaţia referitoare la gradul de calitate a mediului ambiant pe teritoriul republicii. Sistematic, se
completează baza de date cu informaţia primară curentă referitoare la starea de poluare a aerului,
apelor de suprafaţă, solului, iar rezultatele obţinute sînt utilizate ulterior la întocmirea buletinelor
lunare privind calitatea mediului ambiant (Anexele 4,5), care se difuzează conform Schemei
aprobate de Ministerul Mediului, precum şi se amplasează, şi poate fi vizualizată pe pagina WEB a
serviciului - www.meteo.md. La momentul depistării cazurilor de poluare extrem de înaltă pe
teritoriul Republicii Moldova, în regim de urgenţă se întocmeşte Buletinul – Alertă (Anexa 3).
Sistematic se pregăteşte şi se difuzează informaţia referitoare la situaţia radiologică, solicitată în
scrisorile parvenite de la diferite categorii de beneficiari, precum şi stipulată în Acordurile şi
Contractele de colaborare cu diverse instituţii, atît la nivel naţional, cît şi internaţional (Fig.2).

Fig.2.  Gradul de solicitare a informaţiei referitor la situaţia radiologică pe teritoriul
Republicii Moldova în anul 2012 de către instituţii şi agenţii economici

La procesul de monitorizare a situaţiei radiologice pe teritoriul Republicii Moldova în anul
2012 au fost implicaţi 5 colaboratori, care posedă studii superioare.

În dependenţă de studiile căpătate o persoană este specialist în domeniul biologie-chimie,
1 – ecologie şi protecţia mediului, 1 – metrologie, 1 – geografie, iar 1 colaborator este specialist în
alt domeniu (Fig.3).

Fig.3. Distribuirea personalului în concordanţă cu specialităţile deţinute

http://www.meteo.md/
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În anul 2012 numărul personalului angajat a CMCAARM cu experienţă de muncă în
domeniu constituie: <15 ani de experienţă – 1 persoană, 10-15 ani – 1 persoană, 5-10 ani –
1 persoană, 1-5 ani –2 persoane (Fig.4).
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Fig. 4. Distribuirea personalului în concordanţă cu experienţa de muncă

Conform Acordului de colaborare a Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi
«Росгидромет», cît şi în cadrul schimbului de informaţii, pentru întocmirea anuarului
«Радиоактивная обстановка на территории России и сопредельных государств», anual se
prezintă rezultatele investigaţiilor privind starea radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova.

În scopul realizării eficiente a monitoringului  privind radioactivitatea mediului pe parcursul
anului 2012 CMCAARM a realizat următoarele:
- participarea la Seminarul Naţional cu tematica
”Principiile de bază în Detectarea, Identificarea şi
Măsurarea Radiaţiilor Ionizante”, organizat de către
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor
Nucleare şi Radiologice, care s-a desfăşurat la data
de 11 septembrie în incinta Serviciului
Hidrometeorologic de Stat;
- participarea la antrenamentul instituţiilor şi
laboratoarelor RNOCL, organizat de Serviciul
Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, în
conformitate cu planul pregătirii protecţiei civile pentru anul 2012, aprobat prin hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de pregătire în domeniul protecţiei civile în
Republica Moldova pentru anul 2012”. În urma antrenamentelor au fost efectuate investigaţii
privind activitatea radionuclizilor în probele fantome şi anume în proba de crupe de grîu şi proba de
apă, care s-a desfăşurat în perioada 10-12 octombrie;
- în perioada 12-19 noiembrie, colaboratorii centrului au participat la training-cursul Regional
de Instruire privind „Cerinţele Manageriale şi Tehnice pentru Standardul ISO 17025” cu privire la
parametrii radiologici, care a avut loc în Vezsprem, Ungaria;
- la finele lunii martie 2012 în cadrul centrului CMCAARM au avut loc lucrări de audit
efectuate, de către Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor, în
conformitate cu cerinţele SM SR EN ISO-CEI 17025:2006 la care CMCAARM este acreditat.
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Echipamentul de determinare
automatizată a nivelului fondului

radioactiv la postul automat Mateuţi

Determinarea nivelului radioactivităţii
prin  aplicarea  metodei

γ-β spectrometrice.

2. ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN SUPRAVEGHEREA
RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI

1. Monitoringul fondului gama se efectuează la 17 staţii meteorologice şi la postul automat

Mateuţi din cadrul SHS, unde sînt stabilite punctele de măsurare a echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama. În acest scop este  utilizat următorul echipament:

Dozimetrul de tipul Ultra
RadiacTM cu  limitele de

indicaţie:
de la 1 Sv/h pînă la 5 Sv/h

Dozimetrul de tipul ДРГ 06
m cu limitele de indicaţie:

de la 0,01 R/h pînă la
9,999 R/h

Radiometru (portabil) modelul
iSolo (iSolo ALPHA BETA 300G)
pentru măsurarea activităţii alfa
şi beta globale cu algoritmul de

exludere a componentei radonului
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La postul automat din s. Mateuţi determinarea echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama se exercită prin metoda automată de măsurare, bazată pe utilizarea detectorului

УДБГ-01-02, cu diapazonul de măsurare 0,1- 1•105 μSv/h.

La staţia meteorologică din mun. Chişinău,

investigaţiile gama-beta spectrometrice se efectuează la

spectrometrul ATOMTEX AT 1315.

2. În scopul determinării radionuclizilor naturali şi tehnogeni,

în aerosolii atmosferici, sol necultivat, depuneri atmosferice şi

ape de suprafaţă s-a aplicat metoda gama-beta spectrometrică

– o metodă fizică instrumentală de determinare a

concentraţiilor radionuclizilor după spectrul energetic β, γ

caracteristic pentru fiecare radionuclid (sau izotop) radioactiv.

Pentru înregistrarea gama-iradierii se utilizează blocul de

detectare scintilator, la baza căruia se află cristalul de NaI

(Tl) cu dimensiunile Ø 63 x 63 mm şi pentru înregistrarea

beta-iradierii se foloseşte scintilatorul organic pe bază de polisterol cu dimensiunile Ø 128 x 9 mm.

Diapazonul energetic a spectrului gama-iradierii este 50 – 3000 keV (kiloelectronvolt) şi beta-

iradierii 150 – 3500 keV. Limitele de detecţie a aparatului de măsurare este: 0,2-25 Bq/kg.

3. Pentru determinarea radioactivităţii

atmosferei şi în special în colectarea

aerosolilor radioactivi este utilizată Staţia

ASS – 500, instalată în anul 2009 pe teritoriul

Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Volumul aspirat este de cca 500 m3/h şi este

calculat automat de dispozitivul KIMO, care

totodată monitorizează şi temperatura aerului.

Mostra este colectată la înălţimea de 1,5m

utilizînd filtru de tip Petrianov FPP 15 – 1.5

(aria filtrului colectat este de 0,20 m2).

Colectarea mostrei se face timp de 2 săptămîni. Pentru determinarea concentraţiilor scăzute

a radionuclizilor tehnogeni în probele de aerosoli atmosferici este necesar de a preleva volume de

aer de ordinul a zece mii metri cubi, după care mostra prelevată se analizează prin metoda

instrumentală gama-beta spectrometrică.

Punerea în funcţiune a instalaţiei ASS-500
şi instruirea colaboratorilor  SHS a de către

specialiştii din or.Varşovia (Polonia)

Fig.5. Spectrometrul ATOMTEX

AT1315
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3. SĂNĂTATEA UMANĂ ÎN RAPORT CU GRADUL DE POLUARE A MEDIULUI  CU
RADIAŢII IONIZANTE

Radiaţia este energia care călătoreşte prin spaţiu. Razele solare sunt cele mai cunoscute
forme de radiaţie. Ele ne furnizează lumină, căldură şi bronz. Noi controlam efectele sale cu
ochelari de soare, aer condiţionat şi haine. Nu ar fi viaţă pe Pămînt fără razele soarelui, dar
recunoaştem că prea mult soare nu este un lucru bun. De fapt poate fi periculos, deci controlăm
timpul cît ne expunem.

Razele solare se compun din radiaţii într-o gamă de lungimi de undă de la razele infraroşii
care au lungime de undă mare, pînă la lumina ultravioletă care are lungime de undă scurtă. În
spatele ultravioletelor sunt energii mari de radiaţii care se folosesc în medicină şi care există în doze
mici în spaţiu, în aer şi pe pămînt. Ne putem referi la acest tip de radiaţii ca fiind radiaţii ionizante.
Ele pot cauza stricăciuni materialelor, în special materiei vii. La doze mari sunt într-adevăr
periculoase, deci este necesar controlul timpului de expunere. Fiinţele vii au evoluat într-un mediu
care a avut doze semnificative de radiaţii ionizante. Mai mult, mulți dintre noi datorăm viaţa și
sănătatea noastră acestor radiaţii produse artificial. Razele X folosite in medicină găsesc probleme
ascunse. Cu toţii beneficiem de o multitudine de produse şi servicii care au devenit posibile datorită
folosirii atente a radiaţiilor.

Acest compartiment este deosebit de important,
deoarece este expusă problema impactului produs de
radiaţia ionizantă asupra sănătăţii omului în dependenţă
de gradul de poluare a mediului. Pe teritoriul Republicii
Moldova fondul radiologic este determinat de
radionuclizii naturali precum şi de depunerile
radioactive globale apărute în rezultatul testărilor
armelor nucleare în anii 1950-1970 şi a accidentului de
la CAE Cernobîl din 1986.

În urma acestui accident, teritorii imense ale
continentului european au fost supuse unei poluări
puternice cu radionuclizi. Teritoriul Republicii Moldova
a fost, de asemenea, contaminat de radiaţie, însă, în
ultimii ani, conţinutul substanţelor radioactive în
produsele alimentare şi furajere, apă şi în alte
componente ale mediului înconjurător nu depăşeşte
concentraţia maximă admisibilă.

Fondul radioactiv natural în Republica Moldova
este de asemenea, determinat de degajările care au loc

la centralele termoelectrice şi cazangerii, de procesul de producere a materialelor de construcţie, de
gazele de eşapament ale autovehiculelor, depunerile atmosferice şi transportul transfrontalier al
maselor de aer. În ţară pot fi aduse şi produse alimentare, articole de confecţii, plante medicinale,
materiale de construcţie etc. din zonele contaminate ale ţărilor vecine.

În Republica Moldova există peste 300 de întreprinderi şi instituţii care efectuează diverse
lucrări cu surse de radiaţii ionizante şi un centru de depozitare şi înhumare a acestor deşeuri. Prin
teritoriul ei se transportă spre alte state combustibil nuclear, deşeuri şi alte surse radioactive, care
reprezintă un pericol potenţial pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

Pe lîngă aceasta, ţara noastră este supusă pericolului poluării radioactive locale, fiind dat
faptul că în jurul ei se află 7 centrale nucleare electrice situate la următoarele distanţe de la graniţa
ei: ROVNO - 275 km (Ucraina), HMELNIŢC - 150 km (Ucraina), CERNOBÎL - 400 km (Ucraina),
ZAPOROJIE – 400 km (Ucraina), UCRAINEANĂ DE SUD - 250 km (Ucraina), CERNAVODĂ -
125 km (România), COZLODUI - 300 km (Bulgaria).

Utilizarea tehnologiilor nucleare, surselor de radiaţii ionizante folosite în diferite sfere de
activitate umană şi aplicarea mijloacelor de chimizare în agricultură au contribuit, ca substanţele
radioactive să devină unul din poluanţii biosferei, iar poluarea chimizată - factorul ecologic ofensiv
al mediului ambiant.

Reactorul de la Cernobîl în urma
exploziei
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Pentru fiecare centrală nucleară, înainte de a fi construită, se efectuează, de către instituţii
specializate, o evaluare a securităţii, care ar preveni producerea unor accidente radiologice sau
nucleare, în rezultat conducînd la eliberarea radioactivităţii în mediu cu riscul corespunzător la care
se expune populaţia.

În cazul unui accident nuclear în urma căruia se degajă substanţe radioactive în atmosferă,
masele de aer pot transporta norul radionuclizilor volatili (ca exemplu, xenon, krypton-85, iod-131
şi cesiu – 134-137), la distanţe lungi de focar, apoi treptatrse va dispersa în atmosferă şi se va
depune parţial pe suprafaţa terestră.

Radioactivitatea norului prezintă un risc al expunerii la radiaţie în 3 moduri diferite:
1. Expunerea externă a populaţiei care se află în calea norului la radiaţia emisă de

substanţele din norul radioactiv şi de materialul radioactiv depus pe suprafaţa terestră;
2. Expunerea internă la radiaţie prin inhalarea substanţelor radioactive din precipitate;
3. Expunerea pe o perioadă mai mare de timp, dintr-un posibil consum al alimentelor şi a

apei potabile contaminate radioactiv.

Medicină
80%

Industria
14%

Ştiinţa
5%

Agricultura
1%

Fig.6. Expunerea populaţiei la sursele artificiale

Deşi radiaţia directă din norul radioactiv n-ar prezenta o primejdie semnificativă, nu este

sesizată şi nu provocă vătămări imediate populaţiei, e necesar de a crea populaţiei din vecinătatea

accidentului adăposturi, să fie asiguraţi cu iodură de potasiu, folosirea căreia inhibă asimilarea de

iod radioactiv în organism, să nu părăsească locuinţele sau să fie evacuaţi temporar, pentru a limita

expunerea la radiaţii. Ar putea fi necesară interzicerea consumării laptelui produs în zonă sau a altor

alimente pînă la circa 20 km de la locul accidentului.

Radionuclizii ajunşi în sînge trec apoi în ţesuturi, unde sunt fixaţi sau sunt eliminaţi, mai

ales prin urină. În funcţie de activitatea metabolică a ţesutului, radionuclizii sunt reantrenaţi în sînge

şi sunt fixaţi din nou sau eliminaţi. În timp ce stronţiul radioactiv odată fixat în sistemul osos este

metabolizat puţin, cesiul radioactiv, care este fixat mai ales în organele moi şi sistemul muscular,

este metabolizat intens, ceea ce duce la eliminarea lui destul de rapidă din organism.

În stare normală în organismul fiecărui om se conţine circa 1% de celule aberate (mutaţii).

În cazul poluării cu radionuclizi, procentul celulelor aberante la om creşte considerabil.

Se ştie că impactul fondului de radiaţie naturală poate cauza formarea a 25% de mutaţii

spontane (naturale). Radiaţia provoacă maladia actinică, leucemia, cancerul. Mai sunt relevate
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diferite maladii ereditare provocate de poluarea excesivă a mediului ca urmare a accidentului de la

Cernobîl.

Un accident nuclear major al istoriei este cel

provocat de cutremurul din 11 martie 2011, din Japonia.

Reactoarele nucleare de la Fukushima Daiichi au fost

afectate de seismul de 8,9 grade pe scara Richter, urmat

de un tsunami uriaş. În urma catastrofei naturale, au avut

loc mai multe explozii la trei dintre cele patru reactoare

ale centralei nucleare, determinînd o evacuare masivă a

populaţiei.

La 12 aprilie 2011, autorităţile japoneze au mărit

clasificarea accidentului nuclear de la Fukushima de la

nivelul 5 la nivelul 7, nivelul maxim pe scara

accidentelor nucleare. Japonia a luat decizia de a închide

acest complex şi va avea nevoie de aproape 30 de ani

pentru a închide definitiv toate reactoarele.

Radiaţiile peste limitele naturale, sunt dăunătoare vieţii, fapt pentru care populaţia umană

trebuie protejată faţă de o expunere inutilă sau excesivă. Cu toate acestea, progresul ultimei sute de

ani a adus radiaţiile, mai ales pe cele date de sursele artificiale, printre noi, de la utilizarea energiei

nucleare în scop distructiv (armament nuclear), la obţinerea curentului electric, propulsia nucleară a

navelor maritime sau cosmice, dezvoltarea medicinei (diagnostic şi tratament) şi a altor ştiinţe.

Cele mai importante activităţi umane, care au dus la contaminarea mediului înconjurător cu

substanţe radioactive artificiale sunt, în ordinea amploarei efectelor, exploziile nucleare în

atmosferă şi energetica nucleară. În afara acestora, practic toate aplicaţiile fenomenelor nucleare în

scopuri practice duc, conştient sau accidental, la

răspîndirea unor substanţe radioactive în mediu.

Trebuie subliniat că impactul tuturor acestor

activităţi este mic faţă de radioactivitatea naturală;

totuşi, în situaţie de accident sau în cazul

bombardamentelor atomice, efectele pot fi

dramatice. S-a stabilit, de asemenea, că la oamenii

care lucrează în mod direct sau în imediata apropiere

de aparate radiologice medicaleo(Roentgen,

acceleratori, neutroni) frecvenţa aberaţiilor

cromosomiale e mai mare (pînă la 10 %). De aceea se

cere de a lucra cu o precauţiune accentuată, mai ales în
Poluarea mediului în urma exploziei la o

centrală nucleară

Centrala nucleară Fukushima Daiichi
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laboratoarele de roentgenoscopie şi gamadefectoscopie, în laboratoarele de fluorografie etc.

Nivelul efectelor cauzate de radiaţii depinde de mai mulţi factori: doza, frecvenţa dozării,

tipul radiaţiei, organul expus, vîrsta şi sănătatea. De exemplu, embrionul uman este deosebit de

sensibil la radiaţii.

Organismul are mecanisme de apărare împotriva pagubelor produse de radiaţii, la fel şi

împotriva altor factori cancerogeni. Aceştia pot fi stimulaţi prin expuneri la doze mici de radiaţii

sau, dimpotrivă, la doze foarte mari. Pe de altă parte, doze mari de radiaţii direcţionate spre o

tumoare sunt folosite în terapii de iradiere împotriva celulelor canceroase şi prin urmare, deseori se

salvează vieţi omeneşti. Adesea se folosesc împreună cu chimioterapia şi operaţia. Doze mult mai

mari sunt folosite pentru înlăturarea bacteriilor dăunătoare din mîncăruri, pentru sterilizarea

pansamentelor şi a altor echipamente medicale.

La acest început de mileniu, lumea se află într-o permanentă efervescenţă. Schimbările

produse şi acelea care vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea,

fie şi treptată, graduală a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, se impune

să tragem o dată în plus, un semnal de alarmă, legat de mediul înconjurător, de supravieţuirea

omului şi a existenţei vieţii pe planeta noastră.

Pentru că expunerea la un nivel ridicat de radiaţii ionizante produce un anumit risc, ar trebui

să încercăm să le evităm în întregime? Chiar daca am vrea, acest lucru este imposibil. Radiaţiile au

fost întotdeauna prezente în mediul şi în corpul nostru. Cu toate acestea, putem şi ar trebui să

minimalizăm doza de expunere care nu ne este necesară.

PUTEREA PENETRANTĂ A RADIAŢIILOR

Hîrtie                    Lemn Beton
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4. EVALUAREA SITUAŢIEI RADIOLOGICE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN
ANUL 2012 ŞI DINAMICA VARIAŢIILOR ÎN PERIOADA ANILOR 2008-2012

Monitoringul echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama se efectuează mai

mult de 30 ani la toate staţiile meteorologice din reţeaua SHS. Investigaţii asupra depunerilor

atmosferice se realizează la 6 staţii meteorologice: din anul 2003 - la staţiile meteorologice din

mun. Chişinău, or. Cahul, mun. Bălţi, din anul 2005 – la staţia meteorologică din or. Leova, ca post

transfrontier de observaţii asupra poluării aerului la distanţe lungi şi din anul 2008 la staţiile

meteorologice din or.Briceni şi s. Corneşti, iar investigaţii în mostrele de sol se efectuează la 13

staţii meteorologice de pe teritoriul republicii.

Tabelul 1
Lista localităţilor unde se monitorizează radioactivitatea mediului în Republica Moldova

NORDUL  REPUPLICII CENTRUL REPUBLICII SUDUL REPUBLICII
1. Briceni▲*
2. Soroca▲

3. Camenca

4. Bălţi▲*
5. Rîbniţa
6. Făleşti▲

7. Mateuţi▲

8. Corneşti▲*
9. Bravicea▲

10.Dubăsari

11.Chişinău▲*●

12.Bălţata▲

13.Tiraspol
14.Bender

15. Ştefan Vodă▲

16. Leova▲*
17. Comrat▲

18. Cahul▲*

“*“- Investigaţii  în depuneri atmosferice
“▲“ – Investigaţii  în mostrele de sol
“●” – Investigaţii  în aerosolii atmosferici

Nordul republicii include 7 puncte de monitoring radiologic:

4.1. Punctul de monitoring radiologic BRICENI, or. Briceni.

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din or. BRICENI, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 27003\19\\, latitudinea nordică de 48022\31\\ şi altitudinea de 261 m

deasupra nivelului Mării Baltice.

Platforma meteorologică este situată în partea de S-E a or. Briceni, pe un teren drept, ce

ocupă o poziţie oblică spre N. Spre E şi S-E de platformă, la o distanţă de 20 m se află o încăpere

destinată pentru generarea gazelor cu înălţimea de 3-4 m.

Staţia meteorologică din or. BRICENI este situată pe creasta înălţimii Hotinului, avînd

cotele absolute de cca. 300 m, iar spre E şi N-V se înalţă coline, ce depăşesc neesenţial cotele din

preajma staţiei. Relieful din preajmă este deluros întretăiat de vîlcele şi rîpe cu depresiuni de cca. 30

- 40 m, ce se întind în direcţiile S-V şi S-E. La o distanţă de cca 1,6 km de staţie, de la N spre S

curge rîul Lopatinka. Lăţimea rîului în regiunea staţiei este de 2,5-3 m, iar valea rîului se întinde pe

1,5-2 km. În vecinătatea staţiei meteorologice sunt amplasate terenuri cu destinaţie agricolă şi

talveguri împădurite, unde cresc arbori solitari şi în grupuri. Spre E, la cca. 4,5 km, pe o suprafaţă

de ≈15 km² se întinde o pădure de foioase, iar la 2 km spre V un alt teren împădurit pe o suprafaţă

de cca. 25 km². Diversitatea solurilor e constituită preponderent din cernoziom argilo-nisipos,

podzolit şi cenuşiu de pădure. Apele acviferului superior sunt localizate la o adîncime de cca. 15 m.
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Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de

cantitatea medie anuală (a.1891-2000) de precipitaţii ce constituie 610 mm.

Temperatura minimă absolută a aerului a constituit: -33,80C (a.1963), iar temperatura

maximă absolută: 37,0 0C (a.1946). Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe decadă a atins

înălţimea – 89 cm (a. 1973).

La staţia meteorologică din or. Briceni, pe parcursul anului 2012, conform Programului de

activitate întocmit, s-au efectuat măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei

gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi 2000 – în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 2

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat între 13 – 14 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la nivelul

de 24 µR/h, în luna mai.
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Fig. 7.  Valorile maxime şi medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Briceni, a.2012

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. BRICENI, a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 13 14 14 14 13 13 14 13 13 13 13 13

X 20 19 19 18 24 18 17 17 17 17 17 17

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.
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În perioada ultimilor 5 ani valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Briceni au înregistrat o creştere

semnificativă, de la 18 µR/h în anul 2008, pînă la valoarea de 24 µR/h în anul 2012, iar mediile

anuale au înregistrat o valoare constantă de 13 µR/h în perioada 2008-2010 şi 2012, iar în 2011 a

înregistrat o uşoară creştere pînă la 14 µR/h (Fig.8).
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Fig.8.  Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Briceni, a.a. 2008-2012

În anul 2012, în baza mostrelor lunare de depuneri atmosferice colectate s-au determinat

radionuclizii tehnogeni 137Cs şi 90Sr. În probele analizate prezenţa lor nu a fost depistată.

Din perimetrul amplasamentului staţiei meteorologice din or. Briceni au fost prelevate probe

de sol necultivat, în care s-a determinat conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi a

radionuclidului tehnogen 137Cs. Conform investigaţiilor efectuate s-au înregistrat următoarele valori

pentru:
137Cs – 7,10 Bq/kg

40K – 571,94 Bq/kg
226Ra – 23,04 Bq/kg
232Th – 35,91 Bq/kg
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4.2. Punctul de monitoring radiologic SOROCA, r-nul  Soroca, s. Cosăuţi

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din r-nul SOROCA, poziţionată geografic
în spaţiu la longitudinea estică de 28017\28\\, latitudinea nordică de 48012\44\\şi altitudinea de 173m.

Staţia meteorologică se află pe culmile unui podiş, pe loc deschis, avînd panta puţin
înclinată spre sud. Platforma meteorologică este situată pe un loc neted. Sectorul ocupat de ea şi de
suprafeţele adiacente sunt acoperite cu vegetaţie naturală.

Staţia meteorologică este situată pe malul drept al r. Nistru, la distanţa de 5-7 km spre N-E,
avînd cotele absolute de 200-300 m, la 6 km depărtare de or. Soroca. Relieful regiunii este deluros,
întretăiat de vîlcele şi rîpe, cu precădere spre E şi S, micşorîndu-şi treptat altitudinea, iar la distanţa
de cca. 2 km spre S, panta coboară brusc sub un unghi de 30-35º şi trece treptat în valea r. Nistru.
Valea rîului este intens valorificată şi utilizată în scopuri agricole, iar pe alocuri se întîlnesc grupuri
răzleţe de pomi şi construcţii. La 700 m în direcţia S-V de staţie, pe o distanţă de 2 km se întinde o
pădure de foioase, acoperind văile rîpelor. Solul în zona staţiei este preponderent de tip cernoziom
podzolit, care treptat trece în argilo-nisipos cu evidenţierea în profilul solului a straturilor de
prundiş, pietriş şi nisip. Apele superficiale sunt localizate la adîncimi de 40-50 m, iar pe alocuri, în
special în rîpele create, acestea ies la suprafaţă sub formă de izvoare. Caracteristica climatică este
determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de cantitatea medie anuală (a.a1891-2000)
de precipitaţii ce constituie 533 mm. În lunile de iarnă cad 10-15 % de precipitaţii, în cele de vară –
35-45%, iar primăvara şi toamna în medie până la 20-25%. Temperatura minimă absolută a aerului
a constituit: - 34,9 0C (a.1963), iar cea maximă absolută: 39,0 0C (a.2000). Grosimea maximă a
stratului de zăpadă pe decadă a atins înălţimea – 51 cm (a. 1996).

Pe parcursul anului 2012, conform Programului de activitate întocmit, s-au efectuat
măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi
2000 - în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.
Tabelul 3

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. SOROCA, a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 13 13 13 13 12 12 13 13 13 13 13 13

X 15 16 16 16 16 16 16 16 16 19 18 18
D - valoarea medie; X - valoarea maximă.
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Fig.9. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului  dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Soroca, a. 2012
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Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 12-13 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 19 µR/h, în luna octombrie.
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Fig.10. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei  gama la staţia  meteorologică din or. Soroca, a.a. 2008–2012

Reieşind din valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Soroca s-a observat o tendinţă de creştere a

radioactivităţii de fond din anul 2008, cînd s-a înregistrat valoarea de 16 µR/h pînă la 19 µR/h în

anul 2012. Valorile medii au variat între 12-13 µR/h (Fig.10).

În probele colectate pe parcursul anului 2012 s-a determinat conţinutul radionuclizilor

telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi radionuclidului tehnogen 137Cs în solul necultivat prelevat din

perimetrul staţiei meteorologice din or. Soroca. Conform investigaţiilor efectuate s-au constatat

următoarele valori pentru:
137Cs – 26,80 Bq/kg
40K – 543,34 Bq/kg

226Ra – 22,4 Bq/kg
232Th – 33,05 Bq/kg
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4.3. Punctul de monitoring radiologic CAMENCA, or. Camenca

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din or. CAMENCA, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 28042\ 00\\, latitudinea nordică de 48002\ 00\\ şi altitudinea de 154 m.

Staţia meteorologică este situată la o distanţă de 2,5 km de malul stîng al r. Nistru şi la 1 km

depărtare de or. Camenca. Relieful din preajmă este deluros, întretăiat de vîlcele şi rîpe adînci.

Spre E de staţie, la o distanţă de cca. 1,5 km, în depresiunea unei văi adînci curge

r. Camenca, pe pantele căruia cresc plantaţii de viţă de vie. În direcţia S, la o distanţă de cca. 500 m

sunt plantate livezi şi vii, iar la 300-400 m se întinde o pantă abruptă şi pietroasă. La cca. 1-1,2 km

spre N-V de staţie pe versanţii dealurilor din partea locului se întinde pădurea de foioase a Podişului

Nistrean, iar la 4 km spre S-E trece linia de cale ferată. Solul este preponderent cernoziom tipic.

Apele superficiale sunt localizate la adîncimi de 50-60 m. Staţia meteorologică se învecinează cu

terenuri destinate pentru agricultură, iar platforma meteorologică este situată pe o pantă uşor

înclinată spre est, acoperită de un înveliş ierbos.

Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de

cantitatea medie anuală (a.a1891-2000) de precipitaţii ce constituie 523 mm. Temperatura minimă

absolută a aerului a constituit: -32,80 C (a.1963), iar temperatura maximă absolută: 41,5 0C (a.2007).

Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 50 cm (a. 1985).

Pe parcursul anului 2012, la staţia meteorologică din or. Camenca, s-au efectuat măsurători a

echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama o dată/24h, la orele 700 - în total 366,

utilizînd dozimetrul de tipul DРГ 06 m.

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 4

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. CAMENCA, a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14

X 18 16 17 17 19 18 18 17 17 17 16 16

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 13-14 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 19 µR/h, în luna mai.
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Fig.11. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Camenca, a. 2012

Pe parcursul ultimilor 5 ani, evoluţia valorilor maxime ale echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Camenca, în 2009 cunoaşte o creştere

bruscă de la 16 µR/h (2008) la 19 µR/h (2009). În următorul an, valoarea acestuia atinge iarăşi 16

µR/h. În 2011 se înregistrează o creştere a echivalentului debitului dozei ambientale –18 µR/h, iar

în 2012 atinge valoarea de 19 µR/h. Valorile medii au fost constante în perioada 2008-2012,

înregistrînd 14 µR/h (Fig. 12).
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Fig.12. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei
ambientale a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Camenca, a.a. 2008 - 2012
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4.4. Punctul de monitoring radiologic BĂLŢI,  mun. Bălţi, str. Aerodromului  12 a

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din mun.BĂLŢI, poziţionată geografic în
spaţiu la longitudinea estică de 27057\ 00\\, latitudinea nordică de 47047\ 00\\ şi altitudinea de 102 m.

Staţia meteorologică este amplasată la cca. 2 km de r. Răut, pe malul stîng al acestuia, unde
terenul reprezintă o suprafaţă relativ netedă de luncă. La S şi S-E de staţie, pe o distanţă de 4 - 10
km, relieful este deluros, întretăiat de vîlcele şi rîpe. Cotele absolute ale colinelor ating 150-200 m.
Lăţimea văii rîului în regiunea staţiei este de 4 - 5 km, iar a rîului variază între 3,5-5,5 m. Staţia este
împrejurată de terenuri destinate pentru agricultură. Solul preponderent este cernoziom tipic cu
trecere lentă în cernoziom obişnuit şi cu fîşii înguste de cenuşiu de pădure. Solul de pe platforma
meteorologică prezintă cernoziom degradat cu stratul de 1 m adîncime, care trece în argilo-nisipos.
Apele freatice sunt localizate la nivelul adîncimilor cuprinse între 8-10 m. Platforma meteorologică
este situată pe un loc drept, acoperită cu înveliş natural ierbos. La 70 m spre N-V sunt amplasate
case de locuit cu un nivel şi copaci solitari cu înălţimea de 4 - 5 m, iar  la o distanţă de 400 m spre
N de terenul meteo trece traseul Bălţi - Floreşti şi linia de cale ferată.

Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de
cantitatea medie anuală (a.a1891-2000) de precipitaţii ce constituie 510 mm. Temperatura minimă
absolută a aerului a constituit: -35,40C (a.1963), iar temperatura maximă absolută: 39,80C (a.2007).
Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 41 cm (a. 1985).

Pe parcursul anului 2012, conform Programului de activitate întocmit, s-au efectuat
măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi
2000 - în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.
Tabelul 5

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. BĂLŢI , a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 18

X 19 19 19 20 20 19 20 19 19 20 20 20
D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 17-18 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 20 µR/h – în aprilie, mai, iulie, octombrie, noiembrie şi decembrie.
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Fig.13. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Bălţi, a. 2012
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În baza valorilor maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama atestate pentru ultimii 5 ani la staţia meteorologică din mun. Bălţi s-a observat o

uşoară majorare în anii 2011-2012, la nivelul de 20 µR/h, în comparaţie cu anii 2008 – 2010,

încadrîndu-se în limitele de 18-19 µR/h. Valorile medii au fost constante în perioada anilor 2008-

2012, fiind de 17 µR/h (Fig.14).
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Fig.14. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Bălţi, a.a. 2008-2012

În anul 2012, în baza mostrelor lunare de depuneri atmosferice colectate s-au determinat

radionuclizii tehnogeni 137Cs şi 90Sr. În probele analizate prezenţa lor nu a fost depistată.

Din perimetrul amplasamentului staţiei meteorologice din mun. Bălţi au fost prelevate probe

de sol necultivat, în care s-a determinat conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi

radionuclidului tehnogen 137Cs. Conform investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele valori:
137Cs – 12,43 Bq/kg
40 K – 644,55 Bq/kg

226 Ra – 24,57 Bq/kg
232 Th – 39,21 Bq/kg
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4.5 Punctul de monitoring radiologic RÎBNIŢA, or. Rîbniţa

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din or. RÎBNIŢA, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 29001\ 27\\, latitudinea nordică de 47047\ 33\\ şi altitudinea de 119 m.

Staţia meteorologică este situată în partea de N-E a or. Rîbniţa, pe malul stîng al r. Nistru

avînd cote absolute între 160-240 m. Relieful din împrejurimile staţiei este întretăiat de văi, rîuleţe

cu adîncimea de 60-80 cm şi de rîpe cu adîncimea de 15-20 m. Spre Vest de staţie, în direcţie

meridională la o distanţă de 1 km îşi ia început lacul de acumulare Dubăsari. La 1,5 km în direcţia

sudică de staţie, curge rîul Rîbniţa, în care se revarsă doi afluenţi, de stînga şi dreapta rîului. Din

partea malului drept al lacului de acumulare Dubăsari, la 1,5 km spre V de staţie, se revarsă

r. Ciorna, iar la 2,5 km spre S-V r. Rezina, malurile căruia ating cotele de pînă la 100 m. Pe malul

drept şi stîng al lacului de acumulare se întîlnesc fîşii împădurite, avînd suprafeţe cuprinse între

8-10 km². În marea majoritate, sectoarele din preajma staţiei sunt supuse activităţii agricole.

Solul din regiune este preponderent cernoziom tipic, carbonatic şi argilo-nisipos, iar sectorul

ocupat de platforma meteorologică este acoperit cu un înveliş natural de vegetaţie. Caracteristica

climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de cantitatea medie anuală

(a.a1891-2000) de precipitaţii ce constituie 517 mm. Temperatura minimă absolută a aerului a

constituit: -30,7 0C (a.1963), iar temperatura maximă absolută: 39,6 0C (a.2007). Grosimea maximă

a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 39 cm (a. 1996).

La staţia meteorologică din or. Rîbniţa, pe parcursul anului 2012, s-au efectuat măsurători a

echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama o dată/24h, la orele 700 - în total 366,

utilizînd dozimetrul de tipul PKCБ – 104.

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 6

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. RÎBNIŢA, a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 12 12 12 12 12 14 14 14 14 12 12 12

X 14 14 13 14 14 16 16 16 16 14 13 13

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 12–14 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 16 µR/h, în lunile iunie-septembrie.
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Fig.15. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Rîbniţa, a. 2012.

Conform valorilor maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Rîbniţa, pe parcursul anilor 2008-2009, s-a înregistrat

valoarea de 18 µR/h, iar în următorii ani s-a observat o uşoară reducere. Valorile medii anuale au

înregistrat 13 µR/h în anii 2008-2010, în 2011 s-au majorat pînă la 14 µR/h, iar în 2012  au scăzut -

12 µR/h (Fig. 16).
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Fig.16. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la st. Rîbniţa, a.a. 2008–2012
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4.6. Punctul de monitoring radiologic FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Cosmodemianscaea

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din or. FĂLEŞTI, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 270 42\ 00\\, latitudinea nordică de 470 35\ 00\\ şi altitudinea de 162 m.

Staţia meteorologică este situată în zona cîmpiei Prutului în partea de N-V a or. Făleşti cu

înclinaţie uşoară de la N spre S. Relieful din preajmă este deluros, întretăiat de numeroase vîlcele,

rîpe, dealuri, versanţi care depăşesc înălţimea locului pe care este amplasată staţia cu 15-50 m.

Spre S şi S-E de staţia meteorologică, la o distanţă de 1,5 km se află un bazin de acumulare

cu suprafaţa de 12 ha. Pantele vîlcelelor şi ale rîpelor sunt plantate cu culturi agricole, viţă de vie şi

livezi. La o distanţă de 10 km în direcţia S şi S-E se întîlnesc fîşii forestiere, relativ mici. În jurul

staţiei, la distanţa de 2-8 km sunt amplasate localităţi rurale. Solul din împrejurimile staţiei este

preponderent de tip cernoziom nisipo-argilos. Sectorul staţiei este acoperit de un înveliş ierbos

natural. Apele freatice sunt localizate la cota de adîncime de 20 - 25 m. Spre N şi V de staţie la o

distanţă de cca. 20-30 m trece un drum de ţară, iar în partea de E este amplasat teritoriul unei

întreprinderi. Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi

de cantitatea medie anuală (a.a1891-2000) de precipitaţii ce constituie 564 mm. Temperatura

minimă absolută a aerului a constituit: -27,5 0C (a.1963), iar temperatura maximă absolută: 40,4 0C

(a.2007). Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 47 cm (a. 1966).

Pe parcursul anului 2012, conform Programului de activitate întocmit, s-au efectuat

măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi

20 00 - în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 7

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. FĂLEŞTI a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 9 9 9 11 13 13 13 13 14 13 13 14

X 11 11 11 14 15 15 16 15 16 16 16 16

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 9-14 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 16 µR/h, în lunile iulie şi septembrie-decembrie.
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Fig.17. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Făleşti, a. 2012

Pe parcursul ultimilor 5 ani valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Făleşti au înregistrat valoarea minimă de

16 µR/h, în anii 2011-2012, iar maxima a atins valoarea de 20 µR/h, în anul 2008. Valorile medii

s-au situat în limitele 10-15 µR/h (Fig.18).
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Fig.18. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Făleşti, a.a. 2008-2012.

Pentru determinarea conţinutului radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi radionuclidului

tehnogen 137Cs din perimetrul amplasamentului staţiei meteorologice au fost prelevate probe de sol

necultivat. Conform investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele valori  pentru:
137 Cs – 34,61 Bq/kg226 40K – 541,05 Bq/kg

Ra – 23,90 Bq/kg 232Th – 33,20 Bq/kg
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Postul automatizat de monitoring a
calităţii aerului şi fondului radioactiv

4.7 Punctul de monitoring radiologic s. MATEUŢI, r-nul Rezina

Este amplasat în cadrul staţiei automate din

s. MATEUŢI, poziţionată geografic în spaţiu la

longitudinea estică de 28055\56\\, latitudinea nordică

de 47048\ 36\\, şi altitudinea de 120 m.

Staţia automată este situată în partea de nord,

la circa 8 km de or. Rezina, pe partea dreaptă a

Podişului Nistrean, avînd cotele absolute între 150-

245 m.

Relieful din vecinătatea punctului de

monitoring este deluros, cu înălţimea colinelor situată

în limitele 150-200 m, pe alocuri folosite în calitate

de terenuri agricole. În regiune se găsesc zăcăminte

de calcar ce sunt utilizate la producerea cimentului,

varului ars şi ca piatră brută, nisip, pietriş utilizate în

construcţie.

i Sectorul staţiei este acoperit de un înveliş

ierbos natural. Solul din regiune este preponderent de tip cernoziom tipic, carbonatic, argilo-nisipos.

Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de

cantitatea medie anuală de precipitaţii, ce constituie 517 mm. Temperatura minimă absolută a

aerului a constituit: -28,1 0C (a.1977), iar temperatura maximă absolută: 39,6 0C (a.2007).

Grosimea stratului de zăpadă este nesemnificativă şi în mediu nu depăşeşte 25 cm.

Începînd cu luna martie, anul 2007 în scopul realizării eficiente a monitoringului privind

calitatea aerului atmosferic s-au iniţiat lucrări de investigare la staţia automată de control din

s. Mateuţi. Amplasarea acestei staţii poate fi explicată prin nivelul sporit de poluare în această zonă

din Republica Moldova.

Complexul computaţional de recepţionare a informaţiei în
timp real de la staţia automatizată din s.Mateuţi
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Pe parcursul anului 2012 la postul automat din s. Mateuţi s-au efectuat circa 4152 măsurători

a debitului dozei de expoziţie a radiaţiei gama în regim continuu. În perioada 22 iunie – 31

decembrie nu s-au efectuat măsurători din motive tehnice.

Tabelul 8

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la postul MATEUŢI a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 8 7 7 7 7 7 *- - - - - -

X 8 8 8 8 8 8 - - - - - -

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.
*- lipsa măsurătorilor din motive tehnice

Valorile medii lunare în a. 2012 s-au înregistrat la nivelul de 7-8 µR/h, iar valoarea maximă

absolută a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama s-a înregistrat la nivelul de

8 µR/h, în lunile ianuarie-iulie, luîndu-se în consideraţie doar lunile în care s-au efectuat măsurători

(Fig.19).
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Fig.19. Variaţia valorilor medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia automată din s. Mateuţi, r-nul Rezina, a. 2012 (ianuarie-iunie)

Din perimetrul amplasamentului staţiei automate au fost prelevate probe de sol necultivat, în

care s-a determinat conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi a radionuclidului

tehnogen 137Cs. Conform investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele valori, care nu au

depăşit concentraţiile maxime admisibile:
137Cs – 5,67 Bq/kg
40K – 439,68 Bq/kg

226Ra – 24,67 Bq/kg
232Th – 28,91 Bq/kg
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Centrul republicii include 7 puncte de monitoring radiologic:

4.8. Punctul de monitoring radiologic CORNEŞTI, s. Corneşti,  r-nul Ungheni

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din s.CORNEŞTI, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 27058\ 46\\, latitudinea nordică de 47023\ 14\\ şi altitudinea de 232 m.

Staţia meteorologică este amplasată în Zona Codrilor, succedată de un relief deluros,

întretăiat de vîlcele şi rîpe, orientate în diferite direcţii. La distanţa de 1 km spre sud de staţie trece

linia de cale ferată, iar pe ambele costişe ale văii este situat s. Corneşti. La 3 km spre N-E şi E de

staţie se întinde un masiv forestier.

La o distanţă de 3 km spre V de staţie curge rîul Pojarnaia, pantele văii rîului sunt ocupate

cu grădini, vii şi livezi.

Regiunea de amplasament a staţiei, este predominată de cîteva tipuri de sol: cenuşiu de

pădure, cernoziom tipic, argilo-nisipos, precum şi soloneţuri cernoziomice.

Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi

cantitatea medie anuală (a.a1891-2000) de precipitaţii înregistrată ce constituie 613 mm.

Temperatura minimă absolută a aerului a constituit: -27,1 0C (a.1947), iar temperatura maximă

absolută: 39,9 0C (a.2007). Grosimea maximă a stratului de  zăpadă  pe  decadă atinge înălţimea –

36 cm (a. 1973).

La staţia meteorologică din s. Corneşti, pe parcursul anului 2012, conform Programului de

activitate întocmit, s-au efectuat măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei

gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi 2000- în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 9

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. CORNEŞTI a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

X 15 17 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama s-au înregistrat la acelaşi nivel -13µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat

la nivelul de 18 µR/h, în lunile noiembrie-decembrie.
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Fig.20. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din s. Corneşti, a. 2012.

Pe parcursul ultimilor 5 ani valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama la staţia meteorologică din s. Corneşti au variat în limitele 18–19 µR/h.

Valorile medii anuale s-au situat în limitele 13-14 µR/h (Fig.21).
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medii maximeFig.21. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din s. Corneşti, a.a. 2008-2012

În anul 2012 la staţia meteorologică din s. Corneşti, în baza mostrelor lunare de  depuneri

atmosferice colectate s-au determinat radionuclizii tehnogeni 137Cs şi 90Sr. În probele analizate

prezenţa lor nu a fost depistată.

Din perimetrul amplasamentului staţiei meteorologice au fost prelevate probe de sol

necultivat, în care s-a determinat conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi a

radionuclidului tehnogen 137Cs. Conform investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele valori

pentru:
137Cs – 19,51 Bq/kg 226Ra – 20,54 Bq/kg

40K – 530,16 Bq/kg 232 Th – 30,33 Bq/kg
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4.9. Punctul de monitoring radiologic BRAVICEA, s. Bravicea, r-nul Călăraşi

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din s. BRAVICEA, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 280 25\ 29\\, latitudinea nordică de 470 23\ 03\\ şi altitudinea de 78 m.

Staţia meteorologică este situată în Zona Codrilor, pe panta nordică a văii r. Cula, care curge

la o distanţă de 800 m. Relieful din jurul staţiei - preponderent deluros (cotele absolute de cca. 300

m), este întretăiat de vîlcele, rîpe şi lanţuri de coline. Lanţul de sud al dealurilor, care atinge

altitudinea de 320 m, serveşte cumpăna apelor dintre cele două rîuri: Cula şi Ichel. Părţile

superioare ale pantelor sunt acoperite cu vii şi livezi şi doar pe alocuri culmile dealurilor fiind

acoperite cu formaţiuni forestiere. Lunca rîului are lăţimea de 500-600 m, primăvara şi toamna

preponderent mlăştinoasă, în unii ani rîul seacă. Valea r. Cula este orientată de la V spre E.

Staţia meteorologică este amplasată la periferia nordică a s. Bravicea şi pe o rază de 2-10 km

staţia e înconjurată de sate. Sectorul ocupat de platforma meteorologică este acoperit cu un înveliş

ierbos natural. În partea N-V şi S-V platforma este împrejmuită de construcţiile satului, cele mai

apropiate dintre acestea, fiind cu înălţimea de cca. 5 m şi plasate la o distanţă de 30-50 m. Apele

freatice sunt localizate la adîncimi de 8-10 m. Solul din regiunea staţiei este preponderent - cenuşiu

de pădure, argilo-nisipos, cernoziom tipic şi levigat. Caracteristica climatică este determinată în

special de specificul reliefului regiunii şi cantitatea medie anuală (1891-2000) de precipitaţii ce

constituie 595 mm. Temperatura minimă absolută a aerului a constituit: -34,8 0C (a.1963), iar

temperatura maximă absolută: 40,7 0C (a.2007). Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe decadă

atinge înălţimea – 47 cm (a. 1954).

La staţia meteorologică din s. Bravicea, pe parcursul anului 2012, conform Programului de

activitate întocmit, s-au efectuat măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei

gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi 2000- în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 10

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. BRAVICEA a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 15 16 14 12 12 14 16 16 15 15 16 16

X 18 18 18 16 15 18 17 18 18 17 19 19

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale

a radiaţiei gama au variat în limitele 12-16 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat

la nivelul de 19 µR/h, în lunile noiembrie-decembrie.
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Fig.22. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului  dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din s. Bravicea, a.2012.

Conform valorilor maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama pe parcursul ultimilor 5 ani la staţia Bravicea s-au înregistrat 20 µR/h în anii 2008-

2009 şi 2011, în ceilalţi ani valoarea acestuia a constituit 19 µR/h. Valorile medii s-au situat în

limitele  14-16 µR/h (Fig.23).
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Fig.23 Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei
ambientale a radiaţiei gama la staţia meteorologică din s. Bravicea, a.a. 2008-2012.

Pe teritoriul staţiei meteorologice din s. Bravicea au fost prelevate probe de sol necultivat, în

care s-a determinat conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi radionuclidului tehnogen
137Cs. Conform investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele valori  pentru:

137 Cs – 13,47 Bq/kg 226 Ra –21,60 Bq/kg
232 Th – 33,99 Bq/kg 40K – 527,17 Bq/kg
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4.10. Punctul de monitoring radiologic DUBĂSARI, or. Dubăsari

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din or.DUBĂSARI, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 290 08\ 35\\, latitudinea nordică de 47017\ 59\\ şi altitudinea de 40 m.

Staţia meteorologică este amplasată în partea de N-V a or. Dubăsari, la o distanţă de 150 m

de la malul r. Nistru. Staţia este situată pe panta stîngă a văii rîului Nistru, care are lăţimea văii de

3,5 – 4,5 km, iar pantele căreia sunt moderat-abrupte cu înălţimea de 100-120 m. Versantul stîng

este puternic întretăiat de vîlcele şi rîpe, versantul drept, la 3 km S de staţie, este întretăiat de valea

r. Răut care este afluent de dreapta al r. Nistru. La sud, cca. 2,5 km de staţie, terenul este deluros.

Spre vest de staţie, la distanţa de cca. 300 m, se întinde lacul de acumulare Dubăsari cu lăţimea de

aproximativ 1,4 km. Pantele văii sunt acoperite cu livezi şi vii, crestele acestora, fiind destinate

pentru agricultură. La 1-1,5 km spre vest, pe versantul drept al văii, se întinde un masiv păduros de

cca. 3 km², iar de celelalte părţi, staţia este înconjurată de sate.

Apele freatice sunt localizate la adîncimea de 12-15 m. Solul platformei este caracterizat

prin cernoziom carbonatic în combinaţie cu cernoziom tipic slab-humifer. Stratul de la suprafaţa

solului reprezintă un strat amestecat de cernoziom nisipo-argilos cu prundiş. Caracteristica

climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de cantitatea medie anuală

(1891-2000) de precipitaţii ce constituie 511 mm. Temperatura minimă absolută a aerului a

constituit: -29,6 0C (a.1937), iar temperatura maximă absolută: 40,4 0C (a.2007). Grosimea maximă

a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 40 cm (a. 1985).

La staţia meteorologică din or. Dubăsari, pe parcursul anului 2012, s-au efectuat măsurători

a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama o dată/24h, la orele 700 - în total 366,

utilizând dozimetrul de tipul PKCБ – 104.

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 11

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama s-au înregistrat între 13-14 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 18 µR/h, în luna decembrie.

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. DUBĂSARI a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 14 14 14 14 14 14 14 13 13 14 14 14

X 17 16 16 17 17 16 17 15 16 17 15 18

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.
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Fig.24. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Dubăsari, a. 2012.

Echivalentul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama la punctul de monitoring

radiologic din or. Dubăsari prezentat în Fig. 25 a înregistrat valoarea maximă de 18 µR/h în anii

2008 şi 2012, comparativ cu anii 2009-2011 cînd s-au semnalat 17 µR/h. Valorile medii au

înregistrat 14 µR/h în perioada anilor 2008-2012.
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Fig.25. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Dubăsari, a.a. 2008 – 2012.
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4.11. Punctul de monitoring radiologic CHIŞINĂU, mun.  Chişinău, str. Grenoble, 134

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din mun. CHIŞINĂU, poziţionată geografic

în spaţiu la longitudinea estică de 28051\20\\, latitudinea nordică de 46057\56\\şi altitudinea de 173m.

Staţia meteorologică este amplasată pe Podişul Moldovei Centrale, avînd cotele absolute de

circa 200 m şi este situată la periferia sudică a mun. Chişinău pe una din colinele înalte ale oraşului.

La o distanţă de 4 km de staţie se află Aeroportul Internaţional.

Platforma meteorologică este situată pe o suprafaţă plană şi este împrejurată cu diferite tipuri

de construcţii, atît cu destinaţie locativă, cît şi administrativă. Prezenţa acestora, precum şi aşezarea

geografică a postului în zona limitrofă a oraşului declanşează un trafic intens al transportului urban

şi a camioanelor ce tranzitează oraşul. Sectorul ocupat de platformă este acoperit cu un înveliş

ierbos natural. Spaţiile verzi din cadrul perimetrului staţiei sunt prezentate de fîşii plantate de-a

lungul străzilor şi aleelor, de arborii şi arbuştii din cadrul complexelor de locuit. În apropiere se

găseşte Grădina Botanică şi Grădina Zoologică a mun. Chişinău, urmată de o zonă de recreaţie

înzestrată cu parcuri şi bazine artificiale.

Apele freatice sunt localizate la adîncimea de 23 m. Straturile argilo-nisipoase, prezente pe

întreg teritoriul oraşului au o adîncime de la 2 până la 30 m. Solul din preajma staţiei este

preponderent cernoziom carbonatic leossoidal. Caracteristica climatică este determinată în special

de specificul reliefului regiunii şi de cantitatea medie anuală de precipitaţii ce constituie 526 mm.

Temperatura minimă absolută a aerului a constituit: -31,5 0C (a.1937), iar temperatura maximă

absolută: 39,5 0C (a.2007). Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea –

35 cm (a. 1985).

La staţia meteorologică din mun. Chişinău, pe parcursul anului 2012, conform Programului

de activitate întocmit, s-au efectuat măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi 2000- în total 732, (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 12

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. CHIŞINĂU a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 15 13 14 13 14 16 13 13 13 14 13 13

X 20 18 22 20 20 20 19 21 20 24 21 21

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 13-16 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 24 µR/h, în luna octombrie.
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Fig.26. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Chişinău, a. 2012.

Conform valorilor maxime absolute anuale ale echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama pe parcursul a 5 ani la punctul de monitoring radiologic din mun. Chişinău,

comparativ cu radioactivitatea de fond înregistrată în reţeaua de observaţii, se semnalează

permanent cazuri cu valori destul de înalte, 23-24 µR/h. Valorile medii s-au situat în limitele 13-14

µR/h (Fig.27).
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Fig.27. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Chişinău, a.a. 2008 - 2012.
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Staţia ASS-500 destinată pentru
prelevarea  probelor de

aerosoli atmosferici

La staţia meteorologică în anul 2012, în baza mostrelor de depuneri atmosferice colectate

lunar s-au determinat radionuclizii tehnogeni 137Cs şi 90Sr, unde prezenţa lor nu a fost depistată.

Pe teritoriul staţiei a fost prelevată o probă de sol necultivat, în care s-a determinat conţinutul

radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi a radionuclidului tehnogen 137Cs.

Conform investigaţiilor efectuate s-a constatat următoarele valori pentru:
137Cs – 3,08 Bq/kg

226Ra – 19,04 Bq/kg
232Th – 30,07 Bq/kg
40K – 414,88 Bq/kg

În anul 2012, la staţia meteorologică din mun. Chişinău, s-au efectuat investigaţii pentru

determinarea conţinutului radionuclizilor 90Sr, 137Cs şi 40K în aerosolii din aerul atmosferic.

Conform investigaţiilor efectuate s-a constatat că valorile anuale pentru 137 Cs s-au încadrat în

limitele: 7,2 x 10-5–2,5 x 10-4 Bq/m3;  pentru 90Sr –2,2 x 10-5–3,6 x 10-4Bq/m3 şi pentru 40K – 6,8 x

10-4 – 6,7 x 10-3Bq/m3.
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4.12. Punctul de monitoring radiologic BĂLŢATA, s. Bălţata, r-nul Criuleni

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din s. BĂLŢATA, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 29002\15\\, latitudinea nordică de 470 03\ 42\\ şi altitudinea de 79 m.

Staţia meteorologică este situată la 200 m spre N de satul Bălţata, pe Înălţimea Centrală a

Codrilor, împrejurimile ei fiind întretăiate de văi, pante adînci şi vîlcele. Platforma meteorologică

este situată pe un loc neted, uşor înclinat spre S-E, acoperită cu un înveliş ierbos artificial şi

înconjurată de terenuri utilizate în agricultură.

La cca. 9 km de staţie se întinde un lanţ de dealuri cu înălţimea de 60-70 m, formaţiuni

forestiere, cu suprafaţa de 6-8 km², iar pe o rază de la 1 pînă la 6 km, staţia e înconjurată de sate. La

170 m spre E de terenul meteorologic se află un talveg adînc de 15-16 m. Clădirea staţiei

meteorologice cu înălţimea cca. 5 m, este înconjurată de o alee de salcîmi înalţi şi cimitirul satului,

care este aşezat la o distanţă 150 m spre V.

Staţia meteorologică este amplasată pe o culme între pîrăul Bălţata, care curge la o distanţă

de 1,2 km spre S-V de staţie şi un talveg. La o distanţă de 5 km spre N de staţie curge r. Nistru, iar

la 700 m spre S este un lac de acumulare cu suprafaţa de 12 ha, construit în 1955. Apele freatice

sunt localizate la adîncimea de 14-16 m. Solurile preponderent - cernoziom tipic carbonatic şi

cernoziom argilo-nisipos. Caracteristica climatică este determinată în special de specificul

reliefului regiunii şi de cantitatea medie anuală de precipitaţii ce constituie 509 mm. Temperatura

minimă absolută a aerului a constituit: -30,5 0C (a.1954, 1963), iar temperatura maximă absolută:

39,6 0C (a.2007). Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 34 cm (a. 1996).

La staţia meteorologică din s. Bălţata, pe parcursul anului 2012, conform Programului de

activitate întocmit, s-au efectuat măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei

gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi 2000 - în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 13

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 12-14 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 17 µR/h, în luna iulie.

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. BĂLŢATA a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 12 13 12 12 13 14 13 13 12 13 13 12

X 15 15 15 15 15 16 17 16 15 15 15 15

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.
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Fig.28. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din s. Bălţata, a. 2012.

În perioada anilor 2008-2012 constatăm că valorile maxime a echivalentului

debitului dozei ambientale a radiaţiei gama au fost instabile, înregistrîndu-se

în limitele 16-19 µR/h. Valorile medii s-au situat în limitele 12-14 µR/h (Fig.29).
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Fig.29. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia meteorologică din s. Bălţata, a.a. 2008 - 2012.

Pe teritoriul staţiei meteorologice din s. Bălţata au fost prelevate  probe de sol necultivat, în

care s-a determinat conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi radionuclidului tehnogen
137Cs. Conform investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele valori pentru:

137Cs – 28,02 Bq/kg
232Th – 33,44 Bq/kg

226 Ra – 22,60 Bq/kg
40K – 533,66 Bq/kg
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4.13. Punctul de monitoring radiologic TIRASPOL, mun. Tiraspol

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din mun.TIRASPOL, poziţionată geografic

în spaţiu la longitudinea estică de 29039\44\\, latitudinea nordică de 46049\ 28\\ şi altitudinea de 40 m.

Staţia meteorologică este situată pe panta stîngă a văii rîului Nistru, la 500 m spre S-E de

mun. Tiraspol. Relieful regiunii se caracterizează prin prezenţa unor coline neînsemnate, cu peisaje

preponderent plane, iar spre S cu precădere la nivelul albiei rîului. În vecinătatea staţiei se întîlnesc

lanuri, grădini, livezi, vii, iar de-a lungul fluviului se întind pajişti, formaţiuni forestiere şi arbuşti.

Platforma meteorologică este situată pe un loc plan, deschis, iar sectorul ocupat de ea este

acoperit de un înveliş ierbos natural. La o distanţă de cca. 500 m spre N-E de staţie trece calea

ferată. Spre sud de staţie, la o distanţă de 1 km, curge r. Nistru, pe malul stîng al căruia este situată.

Albia rîului şerpuieşte, formînd un şir de meandre. Malurile fluviului sunt înalte de 2-5 m, iar

lăţimea rîului - 100-120 m. Apele freatice sunt localizate la adîncimi de 6-8 m. Solul din

împrejurimile staţiei este preponderent - cernoziom aluvial şi argilo-nisipos.

Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de

cantitatea medie anuală de precipitaţii ce constituie 484 mm. Temperatura minimă absolută a

aerului a constituit: -29,6 0C (a.1937, 1963), iar temperatura maximă absolută: 41,0 0C (a.2007).

Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 35 cm (a. 1996).

La staţia meteorologică din mun. Tiraspol, pe parcursul anului 2012, s-au efectuat

măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama zilnic, la ora 700, care au

constituit în total 366, utilizînd dozimetrul de tipul DРГ 06 m.

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 14

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. TIRASPOL a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 14 13 14 14 14 15 15 15 16 15 15 14

X 15 15 18 17 18 17 19 17 18 17 17 16

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 13-16 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 19 µR/h, în luna iulie.



43

0

5

10

15

20

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

µR
/ h

Lunile

maxime

medii

Fig.30. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Tiraspol, a. 2012.

Pe parcursul ultimilor 5 ani valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama la staţia menţionată s-au înregistrat în limitele 16-19 µR/h, iar valorile

medii anuale au fost constante din 2008 pînă în 2011 – 13 µR/h şi doar în 2012 au înregistrat o

creştere de pînă la 15 µR/h (Fig.31).
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Fig.31. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Tiraspol, a.a. 2008 - 2012.
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4.14. Punctul de monitoring radiologic BENDER, mun.  Bender

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din mun. BENDER, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 29039\ 44\\, latitudinea nordică de 46049\ 28\\ şi altitudinea de 40 m.

Staţia meteorologică este amplasată la periferia de N-E a mun. Bender, pe panta dreaptă a

văii r. Nistru. Relieful din împrejurimi este întretăiat de văi şi rîpe, iar valea malului stîng al rîului

este şerpuitoare, pantele-abrupte, întretăiate de vîlcele, unde se găsesc case de locuit şi clădiri

industriale. Lunca inundabilă din stînga rîului are o lăţime de 2-3 km, este îndiguită şi acoperită de

livezi şi grădini de zarzavaturi.

Mun. Bender este situat la confluenţa rîurilor Nistru şi Bîc, pe un teren deluros, ce se întinde

pe o distanţă de 10-11 km de la nord spre sud, de-a lungul malului drept al r. Nistru. În apropiere se

găseşte o pădure de foioase, cu o suprafaţă de ≈70 km². La 15 km spre S de staţie este amplasat

postul pentru măsurarea cotelor de nivel a rîului. Apele freatice sunt localizate la adîncimea de

8-10 m. Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de

cantitatea medie anuală de precipitaţii ce constituie 484 mm. Temperatura minimă absolută a

aerului a constituit: -29,6 0C (a.1937), iar temperatura maximă absolută: 41,0 0C (a.2007).

Grosimea stratului de zăpadă este nesemnificativă şi în mediu nu depăşeşte  25 cm.

Solul din preajma staţiei este cernoziom aluvional, nisipo-argilos, grosimea stratului de

cernoziom e de cca. 30 cm. Sub acest strat se află  altul de argilă şi nisip, care alterează  între ele.

La staţia meteorologică din mun. Bender, pe parcursul anului 2012, s-au efectuat măsurători

a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama zilnic, la ora 700- în total 366,

utilizînd dozimetrul de tipul PKCБ – 104.

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 15

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. BENDER a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 12 12 12 12 12 13 12 13 12 12 13 12

X 14 14 16 14 14 16 14 15 17 14 14 14

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale

a radiaţiei gama au variat în limitele 12-13 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 17 µR/h, în luna septembrie.

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Nistru
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A2ul_B%C3%A2c&action=edit
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Fig.32. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Bender, a. 2012

Pe parcursul ultimilor 5 ani valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama la punctul de monitoring radiologic din mun. Bender a înregistrat o

creştere uşoară de la 17 µR/h în 2008, 2010, 2012 pînă la 20 µR/h în 2011. Valorile medii anuale

s-au situat în limitele 12-15 µR/h (Fig.33).
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Fig.33. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Bender, a.a. 2008 - 2012.
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Sudul republicii include 4 puncte de monitoring radiologic:

4.15. Punctul de monitoring radiologic ŞTEFAN VODĂ,  or. Ştefan Vodă, str. 31 August

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din or. ŞTEFAN VODĂ, poziţionată

geografic în spaţiu la longitudinea estică de 29028\30\\, latitudinea nordică de 46031\00\\ şi

altitudinea de 173m.

Staţia meteorologică menţionată este situată în partea de V a Cîmpiei Mării Negre. Este

amplasată la periferia N-V a or. Ştefan - Vodă. În oraş predomină construcţii cu un singur nivel, iar

sectorul pe care e situată staţia, este neted, acoperit cu un înveliş ierbos natural. Teritoriul acestei

zone reprezintă o cîmpie deluroasă înclinată spre r. Nistru şi spre depresiunea Mării Negre. Râul

Nistru curge spre S-E de staţie, la o distanţă de 10 km. Teritoriul din preajma staţiei este ocupat de

cîmpuri, pe alocuri întretăiate de fîşii forestiere, iar la distanţa de 10-12 m spre S-V, este plantată o

livadă. La 100 m spre E de platforma meteorologică trece şoseaua Căuşeni-Belgorod-Dnestrovsc,

iar la cca. 80 m spre sud de staţie se află o clădire de serviciu cu două nivele. Apele freatice sunt

localizate la adîncimea de 13-15 m. Solurile din preajma staţiei sunt preponderent de tip cernoziom

obişnuit şi carbonatic leaso-argilos.

Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de

cantitatea medie anuală de precipitaţii ce constituie 526 mm. Temperatura minimă absolută a

aerului a constituit: -25,30C (a.2006), iar temperatura maximă absolută: 41,10C (a.2007). Grosimea

maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 32 cm (a. 1954).

La staţia meteorologică din or. Ştefan Vodă, pe parcursul anului 2012, s-au efectuat

măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi

2000 - în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 16

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. ŞTEFAN VODĂ a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 11 11 11 11 12 12 12 12 11 11 11 11

X 14 13 13 14 14 15 15 15 14 14 13 13

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama s-au situat între 11-12 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la nivelul

de 15 µR/h, în lunile iunie-august.
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Fig.34. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Ştefan-Vodă, a. 2012.

În perioada anilor 2008-2012, valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului

dozei ambientale a radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Ştefan - Vodă s-au înregistrat între

15-16 µR/h. Valorile medii anuale s-au înregistrat în limitele 11-12 µR/h (Fig.35).
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Fig.35. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Ştefan-Vodă, a.a. 2008-2012.

Pe teritoriul staţiei a fost prelevată o probă de sol necultivat, în care s-a determinat

conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi a radionuclidului tehnogen 137Cs.

În urma investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele valori  pentru:
137Cs –18,60 Bq/kg 226Ra – 24,66 Bq/kg
232 Th – 36,46 Bq/kg 40K – 499,15 Bq/kg
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4.16. Punctul de monitoring radiologic LEOVA,  or.Leova, str. Livezilor, 26

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din or. LEOVA, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 28016\57\\, latitudinea nordică de 460 30\ 15\\ şi altitudinea de 156m.

Staţia meteorologică este situată pe una din terasele înalte de stînga a r. Prut, la periferia de

N a or. Leova. Platforma meteorologică se află pe un loc neted, sectorul ocupat de ea este acoperit

cu înveliş ierbos natural. La 100 m spre V de platformă trece o şosea, după care se află o fîşie de

copaci solitari. La 3 km spre V de staţie, în direcţie meridională curge r. Prut, la 3-5 km - rîul Sîrma,

iar la 7-8 km spre E r. Sărata. Văile rîurilor Sîrma şi Sărata au o adîncime de 160-180 m, iar pantele

lor de dreapta sunt abrupte, pronunţat divizate de văgăuni şi rîpe cu o acţiune intensă de alunecare.

Pantele de stînga sunt divizate moderat de vîlcele, parţial cultivate. Se întîlnesc masive forestiere,

cu suprafaţa mai mare de 1 km². Solurile din preajma staţiei sunt preponderent de tip cernoziomuri

obişnuite şi carbonatice de componenţa argilo-nisipoase. Nivelul apelor freatice este localizat la

adîncimea de 5-7 m.

Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de

cantitatea medie anuală de precipitaţii ce constituie 514 mm. Temperatura minimă absolută a

aerului a constituit: -31,40C (a.1954), iar temperatura maximă absolută: 39,2 0C (a.2007). Grosimea

maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 65 cm (a. 2004).

La staţia meteorologică din or. Leova, pe parcursul anului 2012, conform Programului de

Activitate întocmit, s-au efectuat măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei

gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi 20 00- în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 17

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. LEOVA a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 11 11 11 11 12 12 14 13 12 12 11 12

X 13 13 12 14 14 18 17 18 15 15 13 15

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 11-14 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 18 µR/h, în lunile iunie şi august.
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Fig.36. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Leova, a. 2012.

Pe parcursul ultimilor 5 ani, valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama la punctul de monitoring radiologic din or. Leova înregistrează

valoarea minimă la nivelul - 16 µR/h, în anul 2008, iar maxima – 21 µR/h, în anul 2011. Valorile

medii s-au situat în limitele 11-13 µR/h (Fig.37).
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Fig.37. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Leova, a.a. 2008 - 2012.

La punctul de monitoring radiologic din or. Leova, în anul 2012, în baza mostrelor lunare

colectate s-au determinat radionuclizii tehnogeni 137Cs şi 90Sr. În probele analizate prezenţa lor nu

a fost depistată.

Pe teritoriul staţiei meteorologice a fost prelevată o probă de sol necultivat, în care s-a

determinat conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi a radionuclidului tehnogen 137Cs.

Conform investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele valori  pentru:
137 Cs – 17,57 Bq/kg 226Ra – 24,35 Bq/kg
232Th – 35,40 Bq/kg 40K – 531,84 Bq/kg
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4.17. Punctul de monitoring radiologic COMRAT, mun. Comrat, str. Şevcenco, 56, Unitatea
Teritorială Autonomă Găgăuzia

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din mun.COMRAT, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 28038\ 06\\, latitudinea nordică de 46019\ 25\\ şi altitudinea de 133 m.

Staţia meteorologică din mun. COMRAT este amplasată în regiunea Cîmpiei Moldovei de

Sud, pe malul drept a r. Ialpug, în zona limitrofă de vest a or. Comrat. Platforma meteorologică este

amplasată pe un podiş cu o înclinaţie mai evidentă în direcţia nordică, pe alocuri, platforma este

acoperită cu înveliş ierbos natural. Relieful din preajmă este deluros întretăiat de vîlcele şi rîpe

adînci de cca. 20-30 m, iar în direcţia N şi S la o distanţă de 1-1,5 km se înalţă coline care depăşesc

nivelul staţiei cu 20-60 m. Spre E de staţie la 3 km curge r. Ialpug, avînd malurile joase, puţin

înclinate cu lăţimea văii de 1-2 km, iar adîncimea de 40-50 m. În direcţia sudică pantele văii sunt

acoperite de livezi, viţă de vie, fîşii forestiere. Solul din regiune este preponderent de tip cernoziom

carbonatic, obişnuit cu variaţii argilo-nisipoase. Apele freatice sunt localizate la adîncimea de 8-10 m.

Caracteristica climatică este determinată în special de specificul reliefului regiunii şi de

cantitatea medie anuală de precipitaţii ce constituie 479 mm. Temperatura minimă absolută a

aerului a constituit: -28,1 0C (a.1932), iar temperatura maximă absolută: 40,8 0C (a.2007). Grosimea

maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 32 cm (a. 2000).

La staţia meteorologică din mun. Comrat, pe parcursul anului 2012, conform Programului

de activitate întocmit, s-au efectuat măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi 20 00 - în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 18

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. COMRAT a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 14 13 13 15 15 15 14 14 14 15 16 13

X 19 19 19 20 20 22 22 21 19 22 22 18

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 13-16 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 22 µR/h, în lunile iunie-iulie şi octombrie-noiembrie.
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Fig.38. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Comrat, a. 2012.

Pe parcursul ultimilor 5 ani valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Comrat s-au înregistrat la nivelul de 21-

23 µR/h. Valorile medii anuale s-au situat în limitele 13-14 µR/h (Fig.39).
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Fig.39. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din mun. Comrat, a.a. 2008-2012.

Pe teritoriul staţiei au fost prelevate probe de sol necultivat, în care s-a determinat conţinutul

radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi radionuclidului tehnogen 137Cs. Conform

investigaţiilor efectuate s-a constatat următoarele valori  pentru:
137Cs – 18,95 Bq/kg 226Ra – 22,37 Bq/kg
232Th – 33,80 Bq/kg 40 K – 487,92 Bq/kg
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4.18. Punctul de monitoring radiologic CAHUL, or. Cahul, str. A. Lupan, 68

Este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din or. CAHUL, poziţionată geografic în

spaţiu la longitudinea estică de 28015\ 31\\, latitudinea nordică de 45052\ 45\\ şi altitudinea de 196 m.

Staţia meteorologică din or. CAHUL este situată în Cîmpia Moldovei de Sud, pe malul stîng

al r. Prut, în partea de S a periferiei or. Cahul. Platforma meteorologică este situată pe un loc drept

şi deschis, iar sectorul ocupat de ea este acoperit cu un înveliş ierbos natural. Regiunea dată se

caracterizează prin prezenţa reliefului deluros întretăiat de vîlcele şi rîpe. Spre V de staţie la o

distanţă de cca. 10-12 km de la N spre S curge rîul Prut. Lunca malului stîng al rîului are lăţimea de

5-6 km, fiind acoperită cu stufărişuri, sectoare de luncă inundabilă şi iazuri ce se alimentează din

r. Prut. La 10-12 km spre vest de staţie se întinde panta dreaptă a văii cu înălţimea de cca. 120 m.

Staţia este înconjurată de terenuri destinate pentru agricultură. De-a lungul drumurilor şi a

lanurilor sunt plantate fîşiile forestiere de protecţie. Diversitatea solurilor este constituită

preponderent din cernoziom carbonatic, aluvional, slab levigat şi argilo-nisipos. Apele freatice sunt

localizate la adîncimea de 8-20 m. Caracteristica climatică este determinată în special de specificul

reliefului regiunii şi de cantitatea medie anuală de precipitaţii ce constituie 521 mm. Temperatura

minimă absolută a aerului a constituit: -25,8 0C (a.1954), iar temperatura maximă absolută: 39,4 0C

(a.2007). Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe decadă atinge înălţimea – 52 cm (a. 1985).

Pe parcursul anului 2012, conform Programului de activitate întocmit, s-au efectuat

măsurători a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama de 2 ori/24h, la orele 700 şi

20 00 - în total 732 (utilizînd dozimetrul Ultra RadiacTM).

Cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

Tabelul 19

Valorile lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama (µR/h), la st. CAHUL a. 2012

lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

D 13 14 14 14 14 13 14 14 14 14 15 14

X 17 18 18 18 18 18 17 18 18 18 17 17

D - valoarea medie; X - valoarea maximă.

Pe parcursul anului 2012 valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama au variat în limitele 13-15 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a înregistrat la

nivelul de 18 µR/h, în lunile februarie-iunie, august-octombrie.
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Fig.40. Valorile medii şi maxime lunare a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Cahul, a. 2012.

Pe parcursul ultimilor 5 ani, valorile maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Cahul s-au înregistrat la acelaşi nivel de

20 µR/h (Fig.41), doar în anul 2012 se atestă o uşoară creştere pînă la 22 µR/h.
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Fig.41. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale
a radiaţiei gama la staţia  meteorologică din or. Cahul, a.a. 2008 - 2012.

Investigaţii asupra depunerilor atmosferice la punctul de monitoring radiologic din

or. Cahul, se efectuează din anul 2003. În anul 2012 în baza mostrelor lunare colectate s-au

determinat radionuclizii tehnogeni 137Cs şi 90Sr. În probele analizate prezenţa lor nu a fost depistată.

Pe teritoriul punctului de monitoring a fost prelevată o probă de sol necultivat, în care s-a

determinat conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi a radionuclidului tehnogen 137Cs.

În urma investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele valori  pentru:
137 Cs – 12,94 Bq/kg 226 Ra – 25,98 Bq/kg

40K – 532,72 Bq/kg 232 Th – 35,10 Bq/kg
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5. Rezultatele monitoringului radioactivităţii mediului

5.1 Debitul dozei ambientale a radiaţiei gama

Un indicator important al radioactivităţii atmosferei îl prezintă mărimea doza gama

absorbită în aer. Doza gama absorbită, ca mărime fizică, este determinată prin măsurare. În Fig.42

sunt prezentate valorile medii şi maximele anuale înregistrate la punctele de monitoring radiologic

de pe teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul SHS pe parcursul anului 2012 s-au efectuat observaţii conform Programului de

Activitate aprobat. Informaţia privind echivalentul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama

include 10614 observaţii colectate de la 17 staţii meteorologice de pe teritoriul republicii – la 12

staţii s-au efectuat măsurători de 2 ori/24h, la orele 700 şi 2000, iar la 5 staţii, amplasate pe teritoriul

din stînga Nistrului s-au efectuat măsurători o dată/24h, la ora 700. La staţia automată din s. Mateuţi

s-au efectuat 4152 măsurători în regim continuu.

Conform datelor colectate de la punctele de monitoring radiologic, echivalentul debitului dozei

ambientale a radiaţiei gama pe teritoriul Republicii Moldova pentru a.2012 a variat în limitele:

- la Nord - 8 µR/h (or. Făleşti) - 24 µR/h (or. Briceni);

- în centru - 6 µR/h - 24 µR/h (mun. Chişinău);

- la Sud - 8 µR/h (or. Comrat, or. Ştefan Vodă) - 23 µR/h (or. Comrat)

La staţia automată de control din s. Mateuţi debitul dozei de expoziţie a radiaţiei gama a variat în

limitele 2 - 12 µR/h.

www Valorile medii anuale ale echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama s-au

situat în limitele 7 µR/h (s. Mateuţi) – 17 µR/h (mun. Bălţi).

Valorile menţionate nu depăşesc limita de avertizare (25 µR/h) şi nu prezintă pericol pentru

poluarea mediului înconjurător (tabelul 20, Fig.42). Comparativ cu anul 2011, în anul 2012,

valorile medii lunare a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama nu au suportat

modificări esenţiale.

Variaţia echivalentului debitului dozei ambientale a

radiaţiei gama este cauzată de influenţa considerabilă a

factorilor meteorologici şi de condiţiile meteorologice, de

gradul de exalare a radonului din roci şi sol, de puterea şi

direcţia vîntului, de gradul de umectare a solului,

temperatura şi umiditatea aerului. Majorarea fondului

gama, determinată după căderea ploilor sau a ninsorii,

poate fi cauzată de „spălarea” aerosolilor naturali din

straturile adiacente cu suprafaţa pămîntului ale atmosferei

şi prin precipitarea lor pe pămînt.

eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeee

Stocarea şi procesarea informaţiei
privind nivelul radioactivităţii mediului
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Tabelul 20

VALORILE    ECHIVALENTULUI DEBITULUI    DOZEI   AMBIENTALE   A   RADIAŢIEI   GAMA,

EXPRIMATE   ÎN    µR/h,   PE   TERITORIUL   REPUBLICII   MOLDOVA,   ANUL 2012

D – valoarea medie „-” Nu au fost efectuate măsurători din motive tehnice
X – valoarea maximă ▼ – observaţiile s-au  efectuat  numai la ora 700

*– Măsurători a debitului dozei ambientale a radiaţiei gama la staţia automată Mateuţi se efectuează în regim continuu

№

Luna

Staţia

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Anual

D X D X D X D X D X D X D X D X D X D X D X D X D X

1

N
or

d

Briceni 13 20 14 19 14 19 14 18 13 24 13 18 14 17 13 17 13 17 13 17 13 17 13 17 13 24

2 Soroca 13 15 13 16 13 16 13 16 12 16 12 16 13 16 13 16 13 16 13 19 13 18 13 18 13 19
3 Camenca▼ 14 18 14 16 14 17 14 17 14 19 14 18 14 18 14 17 14 17 14 17 13 16 14 16 14 19
4 Bălţi 17 19 17 19 17 19 17 20 17 20 17 19 18 20 17 19 17 19 17 20 17 20 18 20 17 20
5 Rîbniţa▼ 12 14 12 14 12 13 12 14 12 14 14 16 14 16 14 16 14 16 12 14 12 13 12 13 12 16
6 Făleşti 9 11 9 11 9 11 11 14 13 15 13 15 13 16 13 15 14 16 13 16 13 16 14 16 12 16
7 Mateuţi* 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 - - - - - - - - - - - - 7 8
8

ce
nt

ru

Corneşti 13 15 13 17 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 18 13 18 13 18
9 Bravicea 15 18 16 18 14 18 12 16 12 15 14 18 16 17 16 18 15 18 15 17 16 19 16 19 14 19
10 Dubăsari▼ 14 17 14 16 14 16 14 17 14 17 14 16 14 17 13 15 13 16 14 17 14 15 14 18 14 18
11 Chişinău 15 20 13 18 14 22 13 20 14 20 16 20 13 19 13 21 13 20 14 24 13 21 13 21 14 24
12 Bălţata 12 15 13 15 12 15 12 15 13 15 14 16 13 17 13 16 12 15 13 15 13 15 12 15 13 17
13 Tiraspol▼ 14 15 13 15 14 18 14 17 14 18 15 17 15 19 15 17 16 18 15 17 15 17 14 16 15 19
14 Bender▼ 12 14 12 14 12 16 12 14 12 14 13 16 12 14 13 15 12 17 12 14 13 14 12 14 12 17
15

Su
d

Şt. Vodă 11 14 11 13 11 13 11 14 12 14 12 15 12 15 12 15 11 14 11 14 11 13 11 13 11 15
16 Leova 11 13 11 13 11 12 11 14 12 14 12 18 14 17 13 18 12 15 12 15 11 13 12 15 12 18
17 Comrat 14 19 13 19 13 19 15 20 15 20 15 22 14 22 14 21 14 19 15 22 16 22 13 18 14 22
18 Cahul 13 17 14 18 14 18 14 18 14 18 13 18 14 17 14 18 14 18 14 18 15 17 14 17 14 18

Maxima lunară 20 19 22 20 24 22 22 21 20 24 22 21 24
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Fig.42. Valorile medii şi maxime absolute anuale a echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, pe teritoriul Republicii Moldova, a. 2012
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5.2 Depuneri atmosferice totale

Cantitatea depunerilor de substanţe radioactive pe suprafaţa Terrei depinde de anotimp şi se

atestă maxima în perioada de primăvară-vară şi minima – toamnă-iarnă. Primăvara prin breşele

tropopauzei are loc un amestec vertical intensiv de mase de aer, datorită căruia, aerosoli radioactivi

din stratosferă coboară în troposferă, sporind sedimentarea lor. Nivelul radioactivităţii în depuneri

atmosferice nu este identic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, depinde de anotimp şi condiţiile

meteorologice (vînt, ploaie, prezenţa particulelor în suspensie, etc.). wwwwwwwwwwwww

În anul 2012, în scopul determinării radionuclizilor tehnogeni 137Cs şi 90Sr s-au colectat

probe de depuneri atmosferice de la staţiile meteorologice din: or. Briceni, mun. Bălţi, s. Corneşti,

mun. Chişinău, or. Leova, or. Cahul. Valorile obţinute pentru 137Cs s-au situat în limitele ≤0,15

(Leova, Bălţi) - ≤0,79 (Corneşti), iar pentru 90Sr ≤0,02 (toate staţiile) - ≤0,2 (Corneşti).

În tabelul 21 este prezentat conţinutul radionuclizilor tehnogeni 137Cs şi 90Sr determinat în

cadrul CMCAARM. Valorile lg

Tabelul 21

Conţinutul radionuclizilor tehnogeni 137Cs şi 90Sr în probele sumare
de depuneri atmosferice, a. 2012.

*≤ – Valorile obţinute se situează sub limita de detecţie sau apropiate de limita de detecţie a

a instrumentului de măsurare

În anul 2012, comparativ cu anul 2011, valorile maxime ale radionuclizilor 137 Cs şi 90Sr la

staţiile unde s-au prelevat probe, nu au înregistrat schimbări semnificative. Astfel, în anul 2011

valoarea maximă de 137Cs s-a înregistrat la staţiile meteorologice din or. Briceni şi Cahul - 0,33

Bq/m2, iar în anul 2012 la staţia meteorologică din s. Corneşti ≤0,79 Bq/m2. Conţinutul 90Sr a

înregistrat aceeaşi valoare la toate staţiile meteorologice în 2011 ≤0,01 Bq/m2, iar pentru anul 2012

conţinutul maxim s-a înregistrat la staţia meteorologică din s. Corneşti ≤0,2 Bq/m2. Comparativ cu

perioada 2008-2009, conţinutul radionuclizilor 137 Cs şi 90Sr în anul 2012 a înregistrat valori mai

scăzute (Tabelul 22).

Nr.

d/o Punctul de observaţie Lunile

Radionuclizi (Bq/m2)
137Cs 90Sr

1 Briceni ianuarie – iunie ≤0,33 ≤0,02
iulie – decembrie ≤0,2 ≤0,02

2 Bălţi ianuarie – iunie ≤0,2 ≤0,02
iulie – decembrie ≤0,15 ≤0,02

3 Corneşti ianuarie – iunie ≤0,79 ≤0,2
iulie – decembrie ≤0,26 ≤0,02

4 Chişinău ianuarie – iunie ≤0,16 ≤0,02
iulie – decembrie ≤0,2 ≤0,02

5 Leova ianuarie – iunie ≤0,15 ≤0,02
iulie – decembrie ≤0,2 ≤0,02

6 Cahul ianuarie – iunie ≤0,33 ≤0,16
iulie – decembrie ≤0,49 ≤0,02
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Tabelul 22

Conţinutul radionuclizilor tehnogeni 137Cs şi 90Sr în probele sumare
de depuneri atmosferice, anii 2008 - 2012

Staţiile

Anii

Briceni Bălţi Corneşti Chişinău Leova Cahul

Radionuclizi, Bq/m2

90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs

2012 ≤0,02 ≤0,33 ≤0,02 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,79 ≤0,02 ≤0,2 ≤0,02 ≤0,2 ≤0,16 ≤0,49

2011 ≤0,01 ≤0,33 ≤0,01 ≤0,15 ≤0,01 ≤0,12 ≤0,01 ≤0,12 ≤0,01 ≤0,12 ≤0,01 ≤0,33

2010 ≤0,01 ≤0,12 ≤0,01 ≤0,15 ≤0,01 ≤0,08 ≤0,01 ≤0,12 ≤0,01 ≤0,13 ≤0,01 ≤0,12

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 1,05 2,37 0,0 0,0 0,33 0,65 0,0 0,0

2008 0,7 3,0 *- - 2,3 2,8 0,6 2,9 0,8 1,9 1,0 3,0

*- – nu s-au efectuat investigaţii
*≤ – valorile obţinute se situează sub limita de detecţie sau apropiate de limita de detecţie a

a instrumentului de măsurare

Pe parcursul ultimilor 5 ani s-a observat o micşorare a conţinutului radionuclizilor tehnogeni
137Cs şi 90Sr, îndeosebi pentru anii 2010-2012. Valoarea maximă de 2,3 Bq/m2 a radionuclizilor 90Sr

s-a înregistrat în anul 2008 – la staţia meteorologică din s. Corneşti, iar valoarea minimă a constituit

≤0,01 Bq/m2, înregistrându-se la toate staţiile în anii 2010-2011. În anul 2008 la staţiile

meteorologice din or. Briceni şi or. Cahul, valoarea maximă a conţinutului 137Cs a atins 3,0 Bq/m2,

iar valoarea minimă a fost ≤0,08 Bq/m2 la staţia meteorologică din s. Corneşti în anul 2010 (Fig.43).

Fig. 43. Conţinutul radionuclizilor tehnogeni 137Cs şi 90Sr în probele sumare
de depuneri atmosferice, anii 2008 - 2012
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Tabelul 23

Nivelul radioactivităţii α şi β totale în depuneri atmosferice, anul 2012

În anul 2012, în scopul determinării radioactivităţii α şi β totale s-au determinat probe de

depuneri atmosferice de la staţiile meteorologice din: or. Briceni, mun. Bălţi, or. Corneşti,

mun. Chişinău, or. Leova şi or. Cahul cu ajutorul radiometrului portabil, modelul iSolo (iSolo

ALPHA BETA 300G) pentru măsurarea activităţii alfa şi beta totale cu algoritmul de exludere a

componentei radonului.

Nivelul radioactivităţii α şi β totale în probele de depuneri atmosferice pentru anul 2012 este

prezentat în Tabelul 23. Intervalul de timp între momentul colectării probei şi cel al măsurării este

de 5 zile, excluzîndu-se astfel contribuţia radionuclizilor de viaţă scurtă. Mecanismul prin care

radionuclizii din sol ajung în atmosferă este resuspensia particulelor fine din stratul superficial din

sol. Radioactivitatea α şi β totală în probele de depuneri atmosferice totale prelevate în decursul

anului s-au situat în medie sub 1 Bq/m2/zi. Astfel, activitatea totală α s-a înregistrat în limitele

0,503 x 10-3 Bq/m2/zi - 0,525 x 10-2 Bq/m2/zi, iar activitatea β totală 0,066 Bq/m2/zi - 0,214

Bq/m2/zi, valorile obţinute situîndu-se sub limita de detecţie a instalaţiei de măsurare.

Măsurările efectuate indică că concentraţiile radionuclizilor în mediul ambiant sunt în limitele

admisibile şi nu au înregistrat „evenimente” de contaminare radioactivă a mediului, astfel

denotîndu-se absenţa oricărui pericol pentru mediu.

Dinamica concentraţiilor radionuclizilor 137Cs şi 90Sr în depunerile atmosferice în altimii ani

semnifică o scădere pînă la nivelul de fond, fapt ce denotă o stabilitate şi o securitate a situaţiei

radiologice. De menţionat că fluctuaţia parametrilor radiologici este condiţionată de procesele

dinamice atmosferice şi de particularităţile regionale ale teritoriului Republicii Moldova.

Nr.
d/o

Punctul de observaţie Lunile α globală,
Bq/m2/zi

β globală,
Bq/m2/zi

1 Briceni ianuarie – iunie 0,525 x10-2 0,116
iulie – decembrie 0.244 x 10-2 0,134

2 Bălţi ianuarie – iunie 0,278 x 10-2 0,105
iulie – decembrie 0,188 x 10-2 0,118

3 Corneşti ianuarie – iunie 0,503 x 10-3 0,082
iulie – decembrie 0,247 x 10-2 0,214

4 Chişinău ianuarie – iunie 0,202 x 10-2 0,088
iulie – decembrie 0,178 x 10-2 0,081

5 Leova ianuarie – iunie 0,232 x 10-2 0,082
iulie – decembrie 0,287 x 10-2 0,066

6 Cahul ianuarie – iunie 0,204 x 10-2 0,148
iulie – decembrie 0,209 x 10-2 0,167
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5.3 Sol necultivat

Radioactivitatea naturală a solurilor depinde de conţinutul uraniului-238, toriului-232,

radiului-226 şi potasiului-40. Fondul radiaţional natural al solurilor este determinat mai cu seamă de

potasiu-40. La poluarea biosferei şi în special a solurilor cu elemente radioactive naturale contribuie

extragerea şi transportarea minereurilor radioactive, deşeurilor industriei de prelucrare a lor,

evacuarea straturilor acvifere captive cu un conţinut sporit al radionuclizilor din zăcăminte de petrol

şi gaze. O sursă suplimentară de poluare prezintă cu sine staţiile termice. Ele injectează în mediul

înconjurător elemente radioactive mai puternic, decît staţiile atomice electrice echivalente după

capacitatea de producere a electroenergiei. La poluarea radioactivă a terenurilor agricole poate

contribui administrarea îngraşămintelor minerale, care conţin sub formă de balast radionuclizii

naturali.

Pe parcursul perioadei de referinţă în scopul determinării radionuclizilor telurici: 226Ra,
232Th, 40K şi a radionuclidului tehnogen 137Cs au fost prelevate şi analizate mostre de sol necultivat

de la 13 staţii meteorologice din: mun. Chişinău, mun. Bălţi, or. Briceni, or. Soroca, or. Comrat,

or. Leova, or. Cahul, s. Bălţata, s. Bravicea, s. Corneşti, or. Făleşti, or. Ştefan Vodă şi s. Mateuţi

(Tabelul 24).

Tabelul 24

Conţinutul de radionuclizi în mostrele de sol necultivat, anul 2012

Nr.
d/o

Staţia
Masa probei
(kg)

Conţinutul (Bq/kg)

137 Cs 40 K 226 Ra 232 Th

N
or

d

1. Mateuţi 1,000 5,67 439,68 24,67 28,91
2. Briceni 1,080 7,10 571,94 23,04 35,91
3. Soroca 0,935 26,80 543,34 22,4 33,05
4. Bălţi 1,085 12,43 644,55 24,57 39,21
5. Făleşti 1,050 34,61 541,05 23,90 33,20

C
en

tru

6. Corneşti 0,900 19,51 530,16 20,54 30,33
7. Bravicea 0,920 13,47 527,17 21,60 33,99
8. Bălţata 0,920 28,02 533,66 22,60 33,44
9. Chişinău 1,200 3,08 414,88 19,04 30,07

Su
d

10. Şt. Vodă 1,080 18,60 499,15 24,66 36,46
11. Leova 1,000 17,57 531,84 24,35 35,40
12. Comrat 1,000 18,95 487,92 22,37 33,80
13. Cahul 1,090 12,94 532,72 25,98 35,10
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Fig.44. Conţinutul 226Ra, 232Th şi 137Cs  în mostrele de sol necultivat, anul 2012

Analizând rezultatele obţinute putem constata că valorile maxime ale 226Ra au fost înregistrate

în proba de sol necultivat prelevată de pe teritoriul staţiei meteorologice din or. Cahul, constituind

25,98 Bq/kg. Valoarea maximă de 39,21 Bq/kg, pentru 232Th s-a înregistrat la staţia meteorologică

din mun. Bălţi. Valoarea maximă de 34,61 Bq/kg a 137Cs a fost înregistrată în proba de sol

necultivat prelevată de pe teritoriul staţiei meteorologice din or. Făleşti (Fig.44). Pentru 40K,

valoarea maximă s-a înregistrat la staţia meteorologică din mun. Bălţi – 644,55 Bq/kg. (Fig. 45).
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Tabelul 25

Conţinutul radionuclizilor telurici: 40K, 226Ra, 232Th şi a radionuclidului tehnogen 137Cs în
perioada anilor 2010-2012

Anii

Staţiile

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Radionuclizi, Bq/kg
137Cs 40K 226Ra 232Th

Mateuţi 8,08 6,68 5,67 441,2 518,25 439,68 20,59 21,79 24,67 29,96 34,21 28,91

Briceni 9,72 8,30 7,10 506,3 603,60 571,94 24,74 21,15 23,04 32,04 34,83 35,91
Soroca 23,74 22,71 26,80 537,5 530,49 543,34 20,65 21,94 22,4 35,19 32,36 33,05
Bălţi 22,74 14,48 12,43 548,9 569,14 644,55 18,81 20,02 24,57 31,57 32,62 39,21
Făleşti 28,29 44,75 34,61 484,2 568,45 541,05 17,77 21,68 23,90 21,98 34,17 33,20
Corneşti 12,05 13,50 19,51 475,3 612,91 530,16 17,85 24,33 20,54 25,03 37,08 30,33
Bravicea 9,29 6,82 13,47 420,3 487,60 527,17 18,14 21,49 21,60 27,44 33,21 33,99
Bălţata 13,11 18,61 28,02 292,3 500,31 533,66 16,42 19,97 22,60 30,45 29,81 33,44
Chişinău 2,08 2,18 3,08 390,0 390,20 414,88 22,59 22,54 19,04 30,72 35,75 30,07
Ştefan
Vodă 19,60 22,66 18,60 449,6 590,04 499,15 20,62 24,71 24,66 33,51 40,91 36,46
Leova 10,14 10,54 17,57 504,2 482,63 531,84 25,69 24,98 24,35 34,72 32,78 35,40
Comrat 17,77 18,64 18,95 383,6 437,64 487,92 19,29 23,12 22,37 27,74 32,10 33,80
Cahul 14,48 12,90 12,94 450,8 547,08 532,72 23,21 27,31 25,98 29,76 37,43 35,10
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Fig.46. Variaţia conţinutului radionuclizilor în probele de sol necultivat prelevate
la staţiile meteorologice, a.a. 2010, 2011,2012
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Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor efectuate pe probele de sol necultivat pe parcursul

anilor 2010-2012 au variat în următoarele limite:

- pentru 137Cs de la 9,13 Bq/kg în anul 2010, înregistrat în centrul republicii pînă la 19,38

Bq/kg în anul 2011, la Nord;

- pentru 226Ra de la 18,75 Bq/kg în anul 2010, în centru, pînă la 25,03 Bq/kg în anul 2011, la

Sud;

- pentru 232Th de la 28,4 Bq/kg în anul 2010, în partea centrală pînă la 35,8 Bq/kg pentru anul

2011, la Sud.

Fig.47. Schema migrării radionuclizilor în domeniul agricol

Concentraţia radionuclizilor naturali în natură variază în limite largi. În scoarţa terestră

predomină 40K, pe cînd conţinutul uraniului, radiului şi toriului este mai redus. La poluarea

solurilor cu elemente radioactive naturale contribuie extragerea şi transportarea minereurilor

radioactive, deşeurile industriei de prelucrare a lor, evacuarea stratelor acvifere captive cu un

conţinut sporit al radionuclizilor din zăcămintele de petrol şi gaze. O sursă suplimentară de poluare

prezintă staţiile termice electrice. Ele injectează în mediul înconjurător elemente radioactive mai

puternic decît staţiile atomice electrice echivalente după capacitatea de producere a electroenergiei.

La poluarea radioactivă a terenurilor agricole poate contribui administrarea îngraşămintelor

minerale, care conţin sub formă de balast radionuclizii naturali.

Distribuirea radionuclizilor pe profilul diferitor tipuri şi subtipuri de sol şi conţinutul lor în

solurile landşaftelor elementare subordonate depinde, în temei, de textură. Conform conţinutului de
40K, 232Th ,226Ra, în comparaţie cu concentraţia elementelor radioactive în solurile lumii, nivelul

fondului radioactiv natural al învelişului de sol al Moldovei este în limitele lui fireşti.
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5.4 Aerosoli atmosferici

Atmosfera  cu fenomenele ei specifice determină rolul principal în poluarea radioactivă a

mediului. Radionuclizii nimerind în atmosferă formează aerosoli, care sub influenţa forţei de

gravitaţie, cît şi a factorilor meteorologici (curenţii de aer ascensionali şi descensionali, curenţii

turbionari, precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă, ninsoare, ceaţă) se precipită pe suprafaţa

pămîntului şi suprafeţele acvatice, poluînd astfel solul, apa şi plantele. Importanţa studiului

radiologic a straturilor adiacente ale atmosferei se prezintă prin posibilitatea depistării operative în

ea a celor mai neînsemnate cantităţi de noxe radioactive la etapa timpurie de migrare a lor în

biosferă.

Tabelul 26:

Conţinutul radionuclizilor în aerosolii din aerul atmosferic la staţia meteorologică din
mun. Chişinău, anul 2012

№ Data colectării Radionuclizii  (Bq/m3)*
137Cs 90Sr(Y) 40K

1 02 – 16 ianuarie 1,1 x 10-4 5,9 x 10-5 8,5 x 10-4

2 19 – 30 martie 7,2 x 10-5 1,5 x 10-4 3,7 x 10-3

3 02 – 13 aprilie 7,7 x 10-5 1,2 x 10-4 3,4 x 10-3

4 17 – 30 aprilie 1,1 x 10-4 2,4 x 10-5 6,3 x 10-3

5 01 – 16 mai 1,2 x 10-4 2,8 x 10-4 6,8 x 10-4

6 17 – 31 mai 1,1 x10-4 1,6 x 10-4 4,7 x 10-3

7 01 – 15 iunie 9,8 x 10-5 2,2 x 10-5 5,1 x 10-3

8 18 – 30 iunie 8,6 x 10-5 1,8 x 10-4 4,7 x 10-3

9 01 – 16 iulie 1,1 x 10-4 2,5 x 10-5 6,4 x 10-3

10 17 – 31 iulie 1,1 x 10-4 2,1 x 10-4 5,6 x 10-3

11 01 – 15 august 1,2 x 10-4 2,8 x 10-5 6,3 x 10-3

12 16 – 30 august 1,0 x 10-4 2,3 x 10-4 5,6 x 10-3

13 03 – 14 septembrie 1,1 x 10-4 3,1 x 10-4 6,7 x 10-3

14 17 – 28 septembrie 1,4 x 10-4 3,2 x 10-4 7,9 x 10-4

15 01 – 16 octombrie 1,1 x 10-4 2,9 x 10-4 6,7 x 10-3

16 17 – 31 octombrie 1,5 x 10-4 3,6 x 10-4 8,4 x 10-4

17 01 – 15 noiembrie 8,7 x 10-5 1,9 x 10-4 4,5 x 10-3

18 16 – 30 noiembrie 2,5 x 10-4 5,3 x 10-5 1,2 x 10-3

Conform investigaţiilor efectuate s-a constatat că concentraţia radionuclizilor 137Cs pe

parcursul perioadei monitorizate s-a menţinut la valorile caracteristice concentraţiei acestuia în

aerul atmosferic, încadrîndu-se în limitele: 7,2 x 10-5–2,5 x 10-4 Bq/m3;  pentru 90Sr –2,2 x 10-5–3,6 x

10-4Bq/m3 şi pentru 40K – 6,8 x 10-4 – 6,7 x 10-3Bq/m3.
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5.5 Ape de suprafaţă

În cadrul Programului de supraveghere a radioactivităţii mediului în apele de suprafaţă, pe

parcursul anului 2012, în scopul determinării conţinutului de 90Sr au fost prelevate şi analizate probe

de apă în volum de 10 l  fiecare din rîurile Nistru şi Prut în lunile februarie, mai, iulie şi noiembrie

(Tabelul 27).

Tabelul 27

Conţinutul de 90Sr în principalele rîuri ale Republicii Moldova (r. Nistru şi Prut) anul 2012

Nr.
d/o

Locul prelevării probei Timpul
colectării

Volum,
l

Masa probei,
g

90Sr,
Bq/l

1 Rîul Nistru

februarie 10 4,65 ≤0,02

mai 10 5,24 ≤0,01

iulie 10 5,38 ≤0,01

noiembrie 10 5,00 ≤0,02

2 Rîul Prut

februarie 10 4,98 ≤0,01

mai 10 5,27 ≤0,01

iulie 10 5,05 ≤0,01

noiembrie 10 4,97 ≤0,02

Conform investigaţiilor efectuate singurul radionuclid  artificial identificat, în cantităţi foarte

mici, în probele de apă din r. Nistru şi Prut, a fost 90Sr. Conţinutul acestuia nu a înregistrat valori

semnificative, constituind 0,01-0,02 Bq/l situîndu-se sub limita de detecţie a spectrometrului utilizat

în măsurare. Rezultatele analizelor sunt prezentate în Tabelul 27.

Rezultatele obţinute privind evoluţia radioactivităţii în apele de suprafaţă denotă că nu s-a

înregistrat nici o poluare radioactivă, care să conducă la creşteri semnificative a nivelului de radiaţii

sau care să pericliteze mediul înconjurător, activităţile desfăşurate sau ecosistemele din diverse

zone.
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6. CONCLUZII

1. Distrubuirea radionuclizilor în biosferă, capacitatea lor de migraţiune în circuitele ecologice şi

trofice determină necesitatea controlului coerent al poluării mediului ambiant. Radioactivitatea

naturală a mediului înconjurător în ţară poartă un caracter coevoluţional stabilit. Influenţa factorilor

antropici asupra fondului radioactiv natural este în genere insuficientă. Totodată necesită studierea

conţinutului radionuclizilor naturali şi artificiali în toate componentele mediului. Situaţia

radioecologică este potenţial agravată de faptul funcţionării în jurul teritoriului ţării la o distanţă de

125 - 400 km a 7 staţii atomo-electrice, iar un accident la aceste staţii ar provoca poluarea mediului

înconjurător cu substanţe radioactive, cum a fost în cazul accidentului de la centrala atomo-electrică

de la Cernobîl. În afară de aceasta, Moldova este situată între latitudinea de 40-50º- epicentrul

precipitaţiilor radioactive globale. Sus-numitele aspecte determină organizarea unui sistem riguros

de control radiologic. Prin urmare, pe prim plan reiese rolul monitorizării nivelului radioactivităţii

mediului.

Amprentele activităţii umane asupra mediului se întîlnesc pretutindeni  şi o atenţie deosebită

urmează a fi acordată compartimentului 3, unde este expusă problema sănătăţii omului în raport cu

gradul de poluare a mediului cu substanţe radioactive. Aici sunt relatate diferite maladii ereditare

provocate de poluarea accelerată a mediului în timpul accidentului de la Cernobîl şi diferite definiţii

ce ţin de efectele iradierii.

De asemenea în acest compartiment este relatat despre accidentul de la Centrala nucleară

Fukushima Daiichi (Japonia), care s-a produs la 11 martie 2011. Dezastrul de la centrala japoneză

este considerat cel mai grav accident nuclear după cel din anul 1986 de la Cernobîl, care a permis

eliberarea în atmosferă a unor cantităţi semnificative de materiale radioactive, contribuind la o

dispersare a poluanţilor radioactivi pe suprafeţe extinse, astfel condiţionînd o poluare cu caracter

transfrontalier. Însă, pentru Republica Moldova, aceste valori estimate au fost atît de mici (sub

limita detecţiei), încât nu au avut nici un impact asupra mediului şi populaţiei.

2. Investigaţiile, efectuate în cadrul SHS pe parcursul anului 2012 la 17 puncte de supraveghere a

radioactivităţii mediului, amplasate pe teritoriul staţiilor meteorologice de pe teritoriul republicii şi

în regim continuu la staţia automată din s. Mateuţi, permit să constatăm că nivelul radioactivităţii

mediului, în comparaţie cu anul 2011, nu a suferit schimbări esenţiale.

3. În rezultatul estimării nivelului echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe

întreg teritoriul republicii ne denotă faptul, că pe parcursul anului 2012 depăşiri ale limitei de

avertizare (25 µR/h) n-au fost înregistrate.

4. În cadrul DMCM s-au efectuat observaţii privind conţinutul radionuclizilor tehnogeni 137Cs, 90Sr

(cesiu-137, stronţiu-90) în probele sumare de depuneri atmosferice colectate la 6 staţii

meteorologice precum şi activitatea sumară α, β, în depuneri atmosferice. În probele colectate pe
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parcursul anului s-a determinat conţinutul radionuclizilor telurici 226Ra, 232Th, 40K (radiu-226,

toriu-232, caliu- 40) în probele de sol necultivat colectate la 13 staţii meteorologice, precum şi

determinarea radionuclizilor tehnogeni şi telurici 137Cs, 90Sr, 40K (cesiu-137, stronţiu-90, caliu- 40)

în  aerosolii atmosferici colectaţi la staţia ASS-500, mun. Chişinău. De asemenea s-au efectuat

observaţii în apele de suprafaţă (r. Nistru şi Prut).

Rezultatele obţinute privind evoluţia radioactivităţii în depuneri atmosferice la 6 puncte de

monitoring radiologic: Bălţi, Briceni, Corneşti, Chişinău, Cahul, Leova pe teritoriul Republicii

Moldova, precum şi în apele de suprafaţă indică faptul, că în anul 2012 nu s-a înregistrat nici o

poluare radioactivă, spaţială sau temporală, care să conducă la creşteri semnificative a nivelului de

radiaţii sau care să pericliteze activităţile desfăşurate sau ecosistemele din diverse zone. Fluctuaţia

parametrilor radiologici este condiţionată de procesele dinamice atmosferice şi de particularităţile

regionale ale teritoriului Republicii Moldova.

5. Informaţia relevată în anuar însumează o serie de sinteze referitoare la starea radioactivă, iar

datele obţinute în baza investigaţiilor efectuate pe parcursul anului 2012 ne permit să constatăm, că

starea radioactivităţii mediului pe teritoriul republicii a fost stabilă.

6. În prezent CMCAARM răspunde obiectivelor de lucru asumate. Sistemul de supraveghere a

radioactivităţii mediului trebuie însă dezvoltat şi modernizat. În acest scop ar  fi monitorizarea on-

line a debitului dozei ambientale a radiaţiei gama (dotare cu detectoare gama automate), dotarea cu

echipament radioanalitic modern (spectrometre alfa, beta, spectrometru - gama de rezoluţie înaltă),

extinderea programului standard de monitorizare prin determinarea radioactivităţii în mai multe

componente ale mediului cum ar fi: sol arabil, vegetaţie spontană, apă potabilă, ş. a.
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