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Rezumat
Obiective. Din punct de vedere al impactului tehnogen, în urma activității umane, solul este cel mai afectat, în comparație cu alte componente ale naturii.
Pericolul poluării solului este determinat de nivelul posibilului său efect negativ asupra mediilor de contact (apă, aer), produselor alimentare și, direct sau
indirect, asupra sănătății populației, precum și asupra activității biologice a solului și a proceselor de autoepurare. Scopul studiului a fost evaluarea igienică
a indicilor calității solului din localitățile republicii și estimarea eficacității sistemului de supraveghere a domeniului abordat.
Materiale și metode. Ca obiect de studiu în lucrarea actuală au servit datele calitative și cantitative ale supravegherii igienice a calității solului, din
localitățile Republicii Moldova, pentru perioada 2014-2019. În studiul actual s-au utilizat metode de investigare igienice, sanitaro-chimice, analitice și
statistice (calcularea indicatorilor relativi şi medii, determinarea tendinței și valorii de încredere.
Rezultate și discuții. Ponderea neconformității calității solului la parametrii chimici, microbiologici și helminți, pentru perioada evaluată, a constituit,
în mediu, 4,11%, 23,4% și 9,32%, respectiv. Pentru perioada anilor 2014-2019 se atestă o creștere a probelor de sol ce nu se conformează la parametrii
microbiologici, în mediu anual cu 3,7% (R2=0,80). Procentul probelor de sol, ce nu au corespuns normativelor igienice în vigoare privind prezența ouălor de
helminți, denotă o scădere pentru perioada estimată, în medie anual cu 2,46% (R2=0,89).
Este necesar de menționat că numărul probelor de sol investigate la parametrii chimici, microbiologici și la prezența ouălor de helminți, în perioada estimată,
a scăzut semnificativ.
Concluzie. Supravegherea igienică a solului din localități joacă un rol important în asigurarea bunăstării sanitare și epidemiologice a populației.
Cuvinte cheie: calitatea solului, supravegherea igienică, sănătatea populației
Abstract
Objectives. From the point of view of the technogenic impact, due to human activity, the soil is the most affected, compared to other components of
nature. The danger of soil pollution is determined by the level of its possible negative effect on the contact media (water, air), food and, directly or indirectly,
on the health of the population, as well as on the biological activity of the soil and self-cleaning processes. The aim of the study was the hygienic evaluation
of soil quality indices in the localities of the Republic of Moldova and estimation of the effectiveness of the surveillance system of the studied field.
Materials and methods. As object of the study in the current paper served the qualitative and quantitative data of the hygienic surveillance of soil quality,
in the localities of the Republic of Moldova, for the period 2014-2019. The current study applied hygienic, sanitary-chemical, analytical and statistical
investigation methods (calculation of relative and average indicators, determination of the trend and approximate confidence value used).
Results and discussions. The share of non-compliancy of soil quality to chemical, microbiological and helminth parameters, for the evaluated period,
was on average, 4,11%, 23,4% and 9,32%, respectively. For the period of 2014-2019, there is an increase in non-compliant soil samples to microbiological
parameters, on average annually by 3,7% (R2 = 0.80). The percentage of soil samples that did not correspond to current hygienic regulations, regarding the
presence of helminth eggs, shows a decrease for the estimated period, on average annually by 2,46% (R2 = 0.89).
The percentage of soil samples, which did not correspond to the hygienic regulations in force regarding the presence of helminth eggs, shows a decrease for
the estimated period, on average annually by 2.46% (R2 = 0.89).
It should be noted that the number of soil samples investigated for chemical, microbiological parameters and the presence of helminth eggs, in the
estimated period, decreased significantly.
Conclusion. Hygienic surveillance of the soil in localities, plays an important role in ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the population.
Keywords: soil quality, hygienic surveillance, population health

Introducere
Solul este una dintre principalele resurse naturale, care asigură
nivelul necesar de dezvoltare socio-economică a societății [1, 2].
El este fundamentul de bază al resurselor agricole, securitatea
alimentară, economia mondială și de calitate a mediului [3].

Conceptele timpurii, privind managementul calității solului, se
refereau, preponderent, la determinantele productivității solului,
cu o atenție redusă la reglementarea impactului asupra mediului
și sănătății umane. Abia recent s-au inițiat studii care integrează
solul și sănătatea umană. În timp ce solul îndeplinește mai multe
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funcții importante, legate de serviciile ecosistemice, cele mai
semnificative funcții pentru sănătatea umană sunt producerea
de alimente sigure și protejarea împotriva poluării mediului [4].
Solul ocupă unul din locurile centrale în biosferă, aflânduse la intersecția tuturor căilor de migrație a substanțelor
chimice din mediu și prezintă veriga inițială în toate lanțurile
trofice. Astfel, solul contaminat poate deveni o sursă de poluare
secundară a apelor subterane și de suprafață, a plantelor agricole
și aerului atmosferic [5]. Acest lucru determină posibilitatea
unor efecte semnificative complexe și combinate ale poluanților
solului asupra sănătății populației, manifestate prin incidentă
sporită de boli infecțioase, prevalență înaltă a stărilor morbide
cronice, decese premature [6, 7]. În acest context, calitatea
solului prezintă indicatorul de bază în aprecierea nivelului
poluării mediului ambiant.
Poluarea solului reprezintă acumularea de substanțe
chimice, materii radioactive, compuși toxici și agenți patogeni
în sol, la niveluri la care pot determina apariția efectelor adverse
asupra creșterii plantelor și pot afecta atât sănătatea oamenilor,
cât și pe cea a animalelor [8]. Actualmente, principalele surse de
poluare a solului sunt emisiile de la întreprinderile industriale,
energetice și transportul auto, deșeurile industriale și menajere,
industrializarea agriculturii și utilizarea excesivă a pesticidelor.
Odată cu dezvoltarea și intensificarea proceselor socioeconomice și de urbanizare, nivelul și dimensiunea poluării
solului, în zonele populate, devine tot mai actual [9].
Starea sanitară a solului determină calitatea și gradul de
siguranță a acestuia, în interrelațiile epidemice și igienice.
Evaluarea stării sanitare a solului, a nivelului de poluare a
acestuia și a gradului de pericol pentru sănătatea umană,
se bazează pe rezultatele cercetărilor de laborator: sanitarochimice, microbiologice, parazitologice și radiologice [10].
Prin urmare, este imperativ să gestionăm solurile pentru
a minimiza poluarea lor și pentru a obține beneficii pentru
sănătatea umană. Protecția solului rămâne una dintre problemele
prioritare în asigurarea bunăstării sanitare și epidemiologice a
populației.
Scopul studiului a fost evaluarea igienică a indicilor
calității solului din localitățile republicii și estimarea eficacității
sistemului de supraveghere a domeniului abordat.
Materiale și metode
Ca obiect de studiu, în lucrarea actuală au servit datele
calitative și cantitative ale supravegherii igienice a calității solului
din localitățile Republicii Moldova, pentru perioada 2014-2019.
În studiul actual s-au utilizat metode de investigare igienice,
sanitaro-chimice, analitice și statistice (calcularea indicatorilor
relativi şi medii, determinarea tendinței și valorii de încredere).
Rezultate și discuții
Din punct de vedere al eventualului impact asupra sănătății
umane, rolul principal îl joacă partea superficială a scoarței
pământului cu care omul vine permanent în contact și în care
au loc numeroase procese chimice și biologice. Ca factor de
mediu, solul interacționează continuu cu toate elementele
mediului ambiant – apa, aerul, alimentele, care la rândul său își
exercită acțiunea lor complexă asupra sănătății omului [6]. Din
acest punct de vedere, cea mai mare atenție necesită solul din
localități, în special din următoarele zone:
➢ locurile de joacă pentru copii;
➢ teritoriile plajelor și din jurul bazinelor folosite în scopuri
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sportive;
➢ locurile de recreere și de odihnă;
➢ spațiile de joacă și activitățile din unitățile de preșcolari și
școlari;
➢ terenurile din jurul surselor de apă protejate sau neprotejate;
➢ terenurile în care omul vine în contact cu solul în procesul
muncii (sere, etc.)
În solurile așezărilor urbane și rurale, conținutul de substanțe
chimice,ale organismelor biologice și microbiologice, potențial
periculoase pentru populație, precum și nivelul radiației
de fundal, nu trebuie să depășească concentrațiile maximal
admisibile, stabilite prin actele normative igienice [11].
Se consideră că poluarea chimică este cea mai periculoasă,
deoarece efectele ei negative asupra organismelor vii au loc la
nivel genetic, provocând un efect global [12].
În republică, în scopul supravegherii calității solului, din
punct de vedere a compoziției chimice, se monitorizează
concentrația de: amoniu; nitrați; cloruri; pesticide; metale grele;
produse petroliere, fenoli volatili; detergenți; cianuri; etc.
În perioada anilor 2014-2019, media probelor de sol
neconforme la parametrii chimici (Figura 1) a constituit 4,11%.
Cea mai mare valoare a indicelui estimat s-a înregistrat în anul
2018 (9,37%), iar cea mai mică – în anul 2016 (2,6%). Dinamica
neconformității probelor de sol la parametrii chimici, pentru
perioada evaluată, prezintă o tendință de creștere, medie anuală
cu 0,41%. Totuși, este necesar de menționat că coeficientul de
determinare nu este fiabil (R2=0,09) din cauza valorii comparativ
mai mari a ponderii neconformității probelor de sol înregistrate
în anul 2018. Cele mai frecvente neconformități ale calității
solului la parametrii chimici s-au înregistrat la concentrațiile de
pesticide, preponderent în sectoarele rurale, și la concentrația
metalelor grele, în zonele rezidențiale ale localităților urbane.

Figura 1. Ponderea probelor de sol neconforme la parametrii chimici
Securitatea epidemiologică a oamenilor și animalelor, în
mare măsură, depinde de gradul de poluare biologică a solului.
În același timp, oamenii și animalele sunt principala cauză a
poluării biologice. Astfel, o mare importanță practică prezintă
evaluarea sanitară a calității solului, în funcție de gradul de
contaminare a acestuia, cu microorganisme și ouă de helminți.
În acest context, în republică se monitorizează numărul
germenilor coliformi (arată poluarea solului cu conținutul
intestinal și posibilitatea prezenței germenilor patogeni),
prezenta enterococilor (indicatori ai poluării fecale a solului),
bacteriilor patogene (indicatori direcți ai poluării biologice,
care prezintă pericol nemijlocit de îmbolnăvire), Clostridium
perfringens (poate produce gangrena gazoasă), numărul total de
germeni, numărul germenilor termofili și nitrificatori (indicatori
globali). Pentru determinarea poluării parazitologice a solului
se monitorizează prezența ouălor de helminți.
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Ponderea medie a probelor de sol neconforme la parametrii
microbiologici, pentru perioada evaluată (Figura 2), a constituit
23,4%. Evaluând acest indice în dinamică s-a constatat o creștere
medie anuală cu 3,7% (R2=0,80).

Figura 2. Ponderea probelor de sol neconforme la parametrii microbiologici și
helminți
Ponderea probelor de sol neconforme la parametrii
parazitologici a constituit, în mediu, pentru perioada anilor
2014-2019, 9,32%. Dinamica indicelui estimat prezintă o
tendință de diminuare, în mediu anual cu 2,46% (R2=0,89%),
valoarea menționată direct corelează cu numărul de probe
investigate.
Neconformitatea probelor de sol la parametrii parazitologici,
ca și în cazul celor microbiologici, s-a înregistrat mai frecvent
pe terenurile de joacă pentru copii, pe teritoriul instituțiilor
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preșcolare și în limita zonelor de protecție sanitară a surselor
de apă potabilă.
Principalele surse de poluare a solului, în Republica
Moldova, sunt deșeurile managere și industriale, lipsa sistemelor
de canalizare centralizată a localităților rurale, emisiile de
la întreprinderile industriale, energetice și transportul auto,
activitatea agricolă.
Reieșind din cele descrise, putem conchide că calitatea
solului este unul din indicatorii de bază a poluării mediului
ambiant, care necesită o atenție deosebită și o abordare
multisectorială. Totodată, este necesar de menționat că acest
factor de mediu, în frecvente cazuri, este subestimat, inclusiv
și de Serviciul de supraveghere de stat a sănătății publice. Acest
fapt, în mare parte, se datorează impactului, preponderent
indirect, al poluării solului asupra sănătății populației, care are
loc prin intermediul altor factori de mediu, ce întră în contact
cu el (apă, aer, produse alimentare).
Subestimarea poluării solului este demonstrată prin
micșorarea considerabilă a numărului de probe investigate
în ultima perioadă (Figura 3). Astfel, numărul probelor de
sol investigate la parametrii chimici, de către Serviciul de
supraveghere de stat a sănătății publice, în perioada anilor
2014-2019, a scăzut de la 818 la 26 de probe, în mediu anual cu
167,1 de probe (R2=0,95). Numărul probelor de sol investigate
la parametrii microbiologici și parazitologici a scăzut în mediu
anual, corespunzător cu 286,3 și 175,8 probe (respectiv, R2=0,96
și 0,87).

Figura 3. Numărul probelor de sol investigate la parametrii chimici, microbiologici și parazitologici
Domeniul protecției solului, în relație cu sănătatea
populației, necesită o monitorizare atentă, reglementare
legislativ-normativă, strategii naționale, planuri sectoriale,
proiecte și investiții de reabilitare sanitaro-igienică și ecologică
a perimetrelor afectate. Transpunerea în practică a acestor
obiective poate fi realizat numai într-un cadru de specialitate
multidisciplinar.

Concluzii
Supravegherea igienică a solului din localități joacă un
rol cheie în asigurarea bunăstării sanitare și epidemiologice
a populației, dar, totodată, în foarte frecvente cazuri, este
subestimat de către serviciile abilitate. Pentru fortificarea
managementului în domeniul protecției solului sunt necesare
intervenții multidisciplinare și intersectoriale, legislativ
reglementate.
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