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SC Conpet SA a fost amendată cu 100.000 lei pentru poluarea de pe râul Olteţ 

 

Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a amendat joi, 31 mai 2012, SC Conpet SA  

cu 100.000 de lei pentru poluarea cu ţiţei care s-a produs miercuri, 30 mai 2012. Amenda a fost 

aplicată după ce comisarii au constatat poluarea râului Olteţ, precum şi a unor zone de vegetaţie. Cele 

4  echipe ale CJ Olt al GNM au constat că, în zona Voineasa, care face parte din sit Natura 2000, a fost 

afectată vegetaţia de pe ambele maluri ale râului Olteţ. De asemenea, este afectată vegetaţia de pe 

maluri şi în zonele Fălcoiu şi Pod Cioroiu, iar în zona de confluenţă cu râul Olt, în Aria de Protecţie 

Specială ROSPA0106, a fost afectată vegetaţia acvatică pe o suprafaţă de zeci de hectare, însă fără 

mortalitate piscicolă sau de păsări. 

Administraţia Bazinală Olt a suplimentat forţele de intervenţie cu personal care acţionează pentru 

depoluare cu 5 bărci cu motor pentru depoluarea râului Olteţ. De asemenea, IJSU Olt a pus la 

dispoziţie 2 bărci cu motor pentru intervenţie.  

La această oră, echipele împrăştie în continuare material absorbant în spatele barajelor absorbante, 

pentru a neutraliza ţiţeiul acumulat pe râul Olteţ, în secţiunile punte Cioroiu şi confluenţa Olteţ - Olt. O 

echipă a SC CONPET SA şi echipe ale Jandarmeriei Olt împrăştie material absorbant pe albie şi  de-a 

lungul malurilor Olteţului, de la podul Fălcoiu spre aval, pentru decontaminarea zonelor cu vegetaţie 

infestată.     

La Barajul Drăgăneşti se acţionează prin colectarea peliculei de poluant cu aparate care separă apa de 

ţiţei (skimmer), cu  vidanje şi se împrăştie în continuu material absorbant.  

 

După finalizarea intervenţiei, Administraţia Naţională Apele Române va face o evaluare a costurilor 

materialelor utilizate, urmând să ceară SC Conpet SA să achite contravaloarea acestora şi a 

intervenţiei. Conform principiului „poluatorul plăteşte”, SC Conpet SA are obligaţia să ia toate 

măsurile pentru depoluarea zonei afectate şi readucerea acesteia la starea iniţială.  
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