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Referitor la incendiul produs în seara zilei de 27 iunie, ce a cuprins două depozite din localitatea 

Baloteşti, judeţul Ilfov, Ministerul Mediului face următoarele precizări: 

 

Conform procedurilor în vigoare, Agenția Națională pentru Protecția Mediului a deplasat, la fața locului, 

un auto-laborator care, în prezent, prelevează probe pentru a determina compușii chimici care se 

regăsesc în norul de fum, precum și concentrația acestora. Măsurătorile auto-laboratorului vor continua 

până ce incendiul va fi stins în întregime.  

Din datele prelevate până în acest moment nu există depăşiri la indicatorii măsuraţi. Din evaluarea 

concentraţiilor de poluanţi măsuraţi la staţia de măsurare fixă a calităţii aerului (partea Reţelei 

Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului) amplasată în Baloteşti NU s-au identificat variaţii ale 

concentraţiilor faţă de normal pentru niciunul dintre poluanţii măsuraţi. 

Garda Naţională de Mediu este şi ea prezentă la faţa locului şi monitorizează situaţia. 

De asemenea, având în vedere simulările modelelor numerice rulate în cadrul Administrației Naționale 

de Meteorologie privind evoluția norului de fum din zona Balotești, se apreciază că în cursul nopții de 

marți spre miercuri (27/28 iunie), având în vedere circulația aerului, norul va avea avea o tendință de 

dispersie deasupra zonei de focar și de ușoară deplasare către vest – sud-vest.  

Începând de miercuri dimineață (28 iunie), circulația aerului, mai ales în straturile superioare ale 

atmosferei, se va intensifica din sector sudic, astfel că tendința de deplasare a norului de fum va fi 

către nord, odată cu dispersia acestuia.  

În prima parte a nopții de marți spre miercuri (27/28 iunie), în zona Balotești vor fi nori de natură 

convectivă ce pot determina modificări de scurtă durată în direcția și intensitatea vântului, dar și ploi 

cu caracter de aversă. 

Vom reveni cu amănunte în funcţie de evoluţia situaţiei. 
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