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Poluarea de pe râul Cotmeana a fost limitată 

 

Poluarea de pe râul Cotmeana, judeţul Argeş, care a avut loc marţi, 22.05.2012, a fost limitată după 

intervenţiile de aseară şi din cursul nopţii, iar la această oră, mai sunt slabe irizaţii în aval de localitatea 

Lunca Corbului. Preventiv a fost montat un baraj absorbant la aproximativ 10 km în aval de Lunca 

Corbului, în localitatea Cieşti. 

 

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea  au coordonat acţiunile de depoluare, pe 

tot parcursul acestora implicând şi forţele proprii de intervenţie,  Au fost aduse baraje limitatoare (85 

de metri), baraje absorbante (24 de metri) şi aprope 300 de kg de material absorbant.  

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, a trimis aseară, la faţa locului, şi o echipă de 

specialişti din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru a superviza operaţiunile desfăşurate pe 

râul Cotmeana şi Valea Radioasa 

 

În zona Lunca Corbului unde au fost masate majoritatea forţelor de intervenţie, au fost montate 

următoarele baraje : 5 baraje absorbante ale ABA Argeş- Vedea, 4 baraje din paie ale OMV Petrom, 2 

baraje absorbante ale SC OIL DEPOL Constanţa. Pe râul Cotmeana, în amonte, se menţin cele 7 baraje 

din paie din zona Poiana Lacului şi Săpată şi 4 baraje din paie pe Valea Radioasa.  

 

În cursul serii de 22.05.2012, au ajuns la faţa locului şi o echipă a SC Oil Depol Constanţa, al cărei 

sprijin a fost solicitat pentru depoluarea albiei şi a malurilor râului Cotmeana. Echipele SC Oil Depol 

şi ale OMV Petrom SA au acţionat pe timpul nopţii pentru pentru depoluarea zonei cu materiale 

absorbante şi utilaje de interventie, colectand spill-sorb-ul (material absorbant) îmbibat cu ţiţei în 

containere speciale. S-a acţionat în permanenţă cu 2 vidanje şi cu 1 buldoexcavator, creându-se mici 

golfuri pentru colectarea produsului petrolier. 

 

Reprezentanţii ABA Argeş- Vedea şi cei ai Sistemului Hidrotehnic Olt monitorizează acţiunile de 

depoluare.  
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