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Nu există date care să confirme sau să indice existenţa unor factori de risc radiologic
pentru populaţia de pe teritoriul României sau pentru mediu care să impună luarea unor
măsuri de răspuns, au anunţat duminică, într-un comunicat de presă comun,
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
(ANPM).
Potrivit sursei citate, precizările vin ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public, referitoare
la posibila prezenţă a unui nor radioactiv deasupra României.
"Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) realizează în permanenţă monitorizarea
radioactivităţii mediului pe teritoriul României, prin Reţeaua Naţională de Supraveghere a
Radioactivităţii Mediului (RNSRM). În acest sens, ANPM împreună cu CNCAN informează că
măsurătorile efectuate pe teritoriul României, în perioada 8 august până în prezent, indică faptul
că, în momentul de faţă, în România nu există nicio modificare a fondului natural din punct de
vedere a radioactivităţii mediului", informează cele trei instituţii.
De asemenea, comunicatul precizează că nici la nivel internaţional nu au fost raportate
modificări ale nivelului de radioactivitate a mediului.
"CNCAN rămâne în contact permanent cu Centrul de Incidente şi Urgenţe din cadrul Agenţiei
Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena şi cu statele cu care România are încheiate
tratate bilaterale în cadrul Convenţiei Internaţionale de notificare rapidă în cazul urgenţelor
radiologice şi accidentelor nucleare", se mai arată în comunicat.
IGSU, ca punct de contact declarat la nivelul Uniunii Europene, menţine permanent legătura cu
partenerii la nivel european. ANPM raportează datele rezultate în urma monitorizării
radioactivităţii mediului efectuate la nivel naţional către platforma europeană EURDEP.
Potrivit sursei citate, la ora emiterii comunicatului, nivelul radiaţiilor măsurate de către ANPM
prin RNSRM se încadrează în limitele radioactivităţii mediului natural.
CNCAN, ANPM împreună cu IGSU precizează că nu există niciun pericol radiologic pentru
populaţie sau pentru mediu. AGERPRES
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