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COMUNICAT DE PRESĂ
POLUARE PE DUNĂRE, LA CĂLĂRAȘI

În data de 30.10.2021, pe raza Administrativ Teritorială a Județului Călărași, a
fost sesizată o poluare accidentală pe Fluviul Dunărea, care se întindea pe o lungime de
circa 20 km, până la aproximativ 3 km de Portul Chiciu.
La scurt timp după ce a fost anunțată poluarea, comisari ai Gărzii Naționale de
Mediu (din cadrul Comisariatului General și al Comisariatul Județean Călărași) au ajuns
în portul Chiciu din Călărași, unde împreună cu reprezentanții Apelor Romane, s-au
deplasat cu o ambarcațiune din cadrul ISU Călărași, circa 5 km amonte pe Fluviul
Dunărea, în zona în care au fost observate irizații pe suprafața apei.
În timpul verificărilor, reprezentanții Apelor Române au prelevat probe de apă cu
poluant, urmând ca acestea sa fie analizate în laboratoarele proprii.
Acțiunea de control a continuat în Portul Oltenița, unde au fost verificate trei motonave,
una sub pavilion bulgăresc și două sub pavilion românesc (ultimele două aflate în
convoi). Pentru cele trei motonave, Politia Transporturi Oltenița a încheiat două procese
verbale, iar reprezentanții Apelor Romane au prelevat probe din cele trei santine,
urmând ca acestea sa fie supuse analizelor de laborator.
În zona în care s-a produs poluarea de pe Dunăre, a fost împrăștiat material
absorbant pe suprafața apei (cu ajutorul unei o motonave specializate) în scopul
diminuării efectelor poluării respectiv al eliminării agentului poluant.
La acțiune au participat reprezentanți din cadrul Apelor Romane (SGA Călărași),
ISU Călărași, Poliția de Frontieră, Poliția Transporturi Oltenița, IPJ Călărași, IPJ
Oltenița, Căpitănia Portului Oltenița, Căpitania Portului Chiciu, Căpitănia Portului
Giurgiu, precum și prefectul Județului Călărași.
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