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Echipele SGA Olt şi Conpet SA montează baraje absorbante la nivelul lacului de acumulare 

Drăgăneşti 

 

Unda de poluare cu  ţiţei provenind de la o conductă spartă a SC Conpet SA a ajuns la nivelul lacului 

de acumulare Drăgăneşti unde echipele de intervenţie ale SGA Olt şi Conpet SA montează baraje 

absorbante şi continuă să împrăştie spill-sorb(material absorbant) pentru neutralizare.  

ABA Olt a achiziţionat încă 12 tone de material absorbant necesar intervenţiei, după ce în cursul zilei 

de miercuri, 30 mai 2012, a fost epuizat stocul de 15 tone deţinut de  Administraţia Naţională Apele 

Române, la nivelul administraţiilor bazinale de apă.  

Afluxul de poluant de pe Olteţ s-a diminuat considerabil în secţiunea pod DN 64 la Fălcoiu, astfel că 

operaţiunile sunt concentrate la puntea pietonala de la Cioroiu, unde echipele SGA Olt şi  SC 

CONPET SA împrăştie în continuare material absorbant.  

Ministrul Rovana Plumb, însoţită de o echipă de specialişti din Ministerul Mediului şi Pădurilor, s-a 

deplasat de urgenţă miercuri seara  (30.05.2012) în zona afectată de poluarea cu ţiţei de pe râul Olteţ. 

La faţa locului, ministrul Mediului şi Pădurilor a avut discuţii cu privire la poluarea produsă atât cu 

reprezentanţii ABA Olt şi ai IJSU Olt, cât şi cu conducerea SC Conpet SA.  

”Am cerut să fie luate toate măsurile de intervenţie pentru a stopa unda de poluare ca să evităm 

propagarea dincolo de lacul de acumulare Drăgăneşti. Deocamdată, prioritatea zero este intervenţia 

pentru a stopa unda de poluare, astfel încât să protejăm populaţia. Reprezentanţii Administraţiei 

Bazinale Olt au intervenit prompt, atât cu materiale, cât şi cu resurse umane. După finalizarea 

acţiunilor de depoluare, vom face o evaluare, iar poluatorul va trebui să plătească”, a declarat aseară 

ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb. 

La faţa locului, au fost montate în cursul zilei de ieri, generatoare electrice astfel încât echipele au 

continuat acţiunea de depoluare şi pe timpul nopţii.  
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