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Echipele ISU au in-
tervenit imediat pen-
tru stingerea incendiu-
lui. Autoritățile loca-
le, județene și de la ni-
vel central au ieșit cu 
declarații și au dispus mă-
suri. Ministerul Mediului a 
monitorizat cu laborato-
rul mobil, concentrațiile 
din aer în localitățile din 
proximitatea incendiului. 
Pe 9 aprilie, joi, la două 
zile de la izbucnirea in-
cendiului, mai fumega 
vegetație uscată pe circa 
5.000 mp - 500 mp în zo-
na batalului 1 și 4.500 mp 
la batalul 2. În dispozitiv 
erau angrenate 16 auto-
speciale de pompieri. 

„Aș vrea să vă spun 
că, în urma incendierii 
unei suprafețe semnifi-
cative de vegetație în zo-
na Periș, din județul Ilfov, 
ard mocnit batalurile, ba-
zinele de acumulare ale 
fostelor ferme de porci. 
Arderea acestor resturi 
generează mirosul speci-
fic și fumul înecăcios re-
simțit de locuitorii din ve-
cinătate și, evident, de 
noi, cei din București, ca 
urmare și a vitezei vân-
tului. Aș vrea să men-
ționez că echipele Găr-
zii Naționale de Mediu și 
Agenției pentru Protecția 
Mediului sunt pe teren, în 
nordul Capitalei, pentru a 

gestiona situația și a eva-
lua impactul incendiu-
lui de vegetație, cel mai 
puternic resimțindu-se în 
Corbeanca, Buftea, Oto-
peni“, explica, miercuri 
dimineață, ministrul Me-
diului, Costel Alexe.

În acest timp, Mări-
oara Gătej, comisar ge-
neral al GNM, explica, la 
rândul său, că ”incendiul 
a pornit de marți. Inițial 
a fost un incendiu de 
vegetație, dar vegetația 
fiind în jurul batalelor ca-
re conțineau dejecții de 
la fosta fermă de porci, 
dejecții care erau uscate, 
s-au aprins și acelea. Pro-
babil acele deșeuri au mi-
rosit cândva. S-a evapo-
rat partea lichidă și s-au 
solidificat. Societatea, din 
câte am reușit să aflu, a 
fost închisă în 2014. Din 
punct de vedere al me-
diului, când se închide o 
astfel de fermă trebuie 
să fie notificată Agenția 
pentru Protecția Mediu-
lui, să i se stabilească 
niște obligații la închi-
dere, care ulterior să fie 
aduse la îndeplinire. Da-
că ulterior firma intră în 
faliment sau în lichidare, 
acestea trebuie să fie du-
se la îndeplinire prin lichi-
dator. Dacă se vinde, ele 
trebuie preluate și în con-
tract. Proprietarii aveau 

obligația să ecologizeze 
locul. Acum facem veri-
ficări cine a preluat par-
tea de insolvență, da-
că s-a vândut către alta, 
au fost colegii la Primăria 
Periș ca să identificăm ci-
ne este noul proprietar”. 
Mărioara Gătej preciza, 
pentru HotNews.ro, că la 
cum arată locul incendiu-
lui, clar, acolo nu s-a fă-
cut ecologizarea. ”Aco-
lo sub nicio formă nu s-a 
făcut o ecologizare. Ace-
le batale în momentul de 
față trebuiau să fie golite, 
chiar desființate, depin-
de cum s-a făcut actul de 
vânzare cumpărare”, ex-
plica comisarul șef al Găr-
zii Naționale de Mediu.

Dosar penal 
deschis de 
polițiștii ilfoveni

Pe 8 aprilie, Inspecto-
ratul de Poliție al Județului 
Ilfov anunța că a fost se-

sizat, prin Sistemul de 
Urgență 112, cu privire la 
faptul că se simte un mi-
ros intens de fum în zona 
localităților Otopeni și Sna-
gov. La fața locului s-au 
deplasat polițiștii din Ilfov 
și echipaje de pompieri, 
pentru efectuarea de ve-
rificări, stabilindu-se fap-
tul că poluarea provine de 

la incendiul de vegetație 
izbucnit pe un câmp din 
apropierea localității Periș. 
În urma verificărilor efec-
tuate, polițiștii ilfoveni 
 s-au sesizat din oficiu, în 
cauză fiind deschis un do-
sar penal în care se efec-
tuează cercetări sub as-
pectul săvârșirii infracțiunii 
de distrugere din culpă, 

săvârșirii infracțiunii pre-
văzute de art. 98 (al.1) 
din OUG 195/2005 pri-
vind protecția mediului și 
săvârșirea infracțiunii pre-
văzute de art. 3 din Legea 
101/2011 pentru preveni-
rea și sancționarea unor 
fapte privind degradarea 
mediului, urmărirea pena-
lă fiind supravegheată de 

Zile întregi, pompierii s-au luptat cu un incendiu de vegetație de proporții, care a cuprins și batalurile cu dejecții uscate ale fostei ferme de porci de la Periș

Poluare masivă în ilfov și în capitală
 Autoritățile locale și județene, precum și municipalitatea Capitalei cer explicații, sancționarea vinovaților și 

măsuri ferme pentru ca pe viitor o astfel de situație să nu se mai repete
Săptămâna trecută, câteva zile și nopți, nordul 
Capitalei și localități din județele Ilfov și Dâmbovița 
au fost afectate serios de mirosuri extrem de 
neplăcute generate de incendiul de proporții 
produs pe circa 30.000 de mp de teren, în zona 
fostei ferme de porci din comuna Periș. Incendiul 
de vegetație a cuprins inclusiv fostele bataluri de 
dejecții ale fermei, acum uscate și neecologizate, 
degajând în aer mirosuri greu de suportat.



1113 - 26 aprilie 2020 www.jurnaluldeilfov.ro actualitate

către procurorul de caz din 
cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Buftea.

Comisariatul 
Județean Ilfov al 
Gărzii Naționale 
de Mediu constată 
și dispune măsuri

Echipele Gărzii 
Naționale de Mediu s-au 
deplasat, de asemenea, 
pe teren, pentru a ges-
tiona situația și a evalua 
impactul incendiilor de 
vegetație din zona Periș - 
Corbeanca - Buftea - Oto-
peni. Ulterior, instituția a 
anunțat că ”pe 7 aprilie, 
la ora 10.30, Comisaria-
tul Județean Ilfov al GNM 
a fost înștiințat, pe tele-
fonul de permanență, de 
către reprezentanții In-
spectoratului pentru Si-
tuații de Urgență, despre 
producerea unui incendiu 
de vegetație situat unde-
va între localitățile Dâr-
za (jud. Dâmbovița) și 
Periș, fiind transmise co-
ordonatele geografice. 
Drept urmare, Comisaria-
tul Județean Ilfov din ca-
drul Gărzii Naționale de 
Mediu a demarat o acți-
une de inspecție și con-
trol pe teritoriul adminis-
trativ al comunei Periș, în 
vederea investigării ce-
lor semnalate. În comuna 
Periș, la Nord-Vest de co-
muna Corbeanca și la li-

mită cu localitatea Dâr-
za din județul Dâmbovița 
s-a constatat un incendiu 
de vegetație spontan us-
cată, care ardea mocnit, 
cu degajare de fum, fă-
ră flacără, pe o suprafa-
ță de aproximativ 30.000 
mp. Conform datelor ob-
ținute în urma controlu-
lui desfășurat la Primă-
ria Periș, a reieșit fap-
tul că pe terenul incendi-
at se află batalurile fos-
tei ferme de porci SC 
 ROMSUINTEST SA - soci-
etate aflată în insolvență. 
În cursul nopții de 7 apri-
lie, între orele 02.00-
06.00, echipe de comisari 
din cadrul Comisariatu-
lui Județean Ilfov și de la 
Comisariatul General s-au 
deplasat pe teren pentru 
a face verificări, ca urma-
re a numărului mare de 
sesizări telefonice privind 
aerul irespirabil și discon-
fortul olfactiv. S-a con-
statat că resturile istori-
ce din bataluri continuau 
să ardă mocnit, generând 
mirosul neplăcut și fumul 
înecăcios resimțit de că-
tre locuitorii din vecină-
tate. (…) A fost identifi-
cat lichidatorul judiciar al 
fostei ferme de porci și a 
fost demarat un control la 
acesta, în vederea verifi-
cării respectării obligații-
lor privind protecția me-
diului care îi revin în ca-
litate de titular al ampla-
samentului. Au fost impu-

se Primăriei Periș măsuri 
cu privire la identificarea 
tuturor proprietarilor su-
prafeței care face obiec-
tul incendiului, în vederea 
sancționării contravențio-
nale și a impunerii de mă-
suri. S-a solicitat partici-
parea autolaboratorului 
Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului pentru 
determinarea calității ae-
rului și pentru a se stabili 
efectele incendiului asu-
pra factorilor de mediu 
și eventualul prejudiciu 
adus mediului înconjură-
tor. A fost solicitat spri-
jinul ISU pentru stinge-
rea incendiului și stabili-
rea cauzelor poluării asu-
pra factorilor de mediu, 
pentru aplicarea sancțiu-
nilor prevăzute de lege”, 
au anunțat reprezentanții 
Gărzii Naționale de Me-
diu. Aceștia au adău-
gat că, la finalul acțiuni-
lor descrise mai sus, GNM 
va constata toate faptele 
care constituie contra-
venții, va aplica sancți-
uni contravenționale și, 
în condițiile în care vor 
fi constatate fapte care 
constituie infracțiuni, va 
colabora cu organele de 
urmărire penală.

Consiliul 
Județean Ilfov 
cere explicații 
detaliate

Mar ian Pet rache, 
pre șe dintele Consil iu-
lui Județean Ilfov, a 
ieșit, de asemenea, cu o 
declarație, explicând că a 
vorbit cu șeful Inspecto-
ratului de Poliție Județean 
Ilfov, Doru Marius 
Iacobuș, care i-a trans-
mis că polițiștii ilfoveni 
fac cercetări pentru iden-
tificarea persoanei/per-
soanelor care au dat foc, 
”dar ar fi bine să se facă 
cercetări și pe numele fir-
mei care are în proprieta-
te acele terenuri care iau 
foc”. ”Am vorbit și cu cei 
de la ISU, care spun că e 
teren accidentat și că abia 
pot pătrunde, dar că spe-
ră să lichideze rapid focul. 
Ce e de făcut după stin-
gerea incendiului? Gar-
da Națională de Mediu să 
ceară de urgență ca fir-
ma care deține terenuri-
le ROMSUINTEST să eco-
logizeze zona. Iar Poliția 

și Parchetul să găseas-
că vinovații. L-am rugat 
pe vicepreședintele Con-
siliului Județean Ilfov, Ri-
zia Tudorache, să mear-
gă la locul incendiului. 
Domnul Tudorache es-
te în strânsă legătură cu 
celelalte autorități, ca să 
știm exact cum se prezin-
tă situația în teren și care 
sunt măsurile dispuse”, a 
anunțat Marian Petrache. 
La rândul său, Rizia Tu-
dorache, vicepreședinte 
al CJI și președinte al 
Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Ilfov, a 
mulțumit personal pompi-
erilor implicați în acțiunea 
prelungită de stingere a 
incendiului de la Periș, 
declarându-se ”norocos” 
că din ATOP Ilfov face 
parte o asemenea struc-
tură responsabilă și efici-
entă.

După două zile, 
încă ardea mocnit

În continuare, pe 
9 aprilie, așa cum ară-
tam anterior, la 2 zi-
le de declanșarea in-
cendiului, din terenul de 
120.000 mp încă fumega 
o suprafață de 5.000 mp, 
iar pompierii intervineau 
cu 16 autospeciale, es-
timând că în cursul zilei, 
incendiul ar putea fi lichi-
dat. Consiliul Județean Il-
fov a făcut o adresă ofici-
ală către Garda Națională 
de Mediu, cerând să afle 
cum s-a ajuns la aceas-
tă situație, ce măsuri se 
iau pentru a nu se mai re-
peta și ce sancțiuni s-au 
aplicat în cazul de față. 
”Importantă, de aseme-
nea, este ancheta Poliției, 
care trebuie să elucide-
ze cine e de vină pen-
tru poluarea care a afec-
tat atât de mulți oameni. 
Reprezentanții CJI își ex-
primă regretul pentru 
această situație și vă asi-
gurăm că luăm toate mă-
surile legale, în atribuțiile 
noastre, pentru a grăbi 
rezolvarea acestei proble-
me de mediu”, au preci-
zat reprezentanții CJI.

Autoritățile locale 
vor pedepsirea 
vinovaților

”De două zile ne lup-
tăm cu focul pus de un 

iresponsabil în batale-
le aflate la granița cu 
județul Dâmbovița (zona 
Dârza). Din această ca-
uză, alimentarea cu apă 
a mașinilor de pompieri 
a făcut ca stația de apă 
să fie solicitată la maxi-
mum, inclusiv pompa de 
foc și pompele de rezer-
vă. Apa este tulbure și vă 
rog să nu o folosiți pen-
tru consum casnic până 
nu revine la normal! Pro-
babil ați văzut și la televi-
zor că fumul degajat este 
unul foarte toxic (...). Se 
fac eforturi pentru identi-
ficarea acestui piroman și 
pedepsirea lui!”, a încer-
cat să-i liniștească pe lo-
cuitorii din Periș primarul 
localității, Anghel Albu.

Și Andrei Hojda, vi-
ceprimarul comunei Cor-
beanca a precizat că ”am 
obținut monitorizarea ae-
rului pentru câteva zi-
le, în Corbeanca, cu aju-
torul unui laborator mo-
bil, care aparține Agenției 
de Protecție a Mediu-
lui Prahova. Aceste ana-

lize sperăm să ne releve 
mai multe informații des-
pre situația dată, pentru 
a putea stopa fenomenul. 
Laboratorul mobil se află 
amplasat în Ostratu, în 
cartierului North Point”, a 
precizat oficialul.

Primarul orașului 
Buftea, Gheorghe Pistol, 
a solicitat în scris Gărzii 
Naționale de Mediu - Co-
misariatul General și Co-
misariatului Județean Il-
fov ”măsuri de identi-
ficare și sancționare a 
celor care au generat 
această poluare inadmi-
sibilă, mai ales că sun-
tem  într-o perioadă de 
situație de urgență, iar 
virusul  SARS-Covid 2 
atacă plămânii. În acest 
context, poluarea gra-
vă a calității aerului es-
te un atentat direct la să-
nătatea populației și a 
siguranței naționale, iar 
pedepsele trebuie cir-
cumscrise legislației afe-
rente ordonanțelor mili-
tare în vigoare”, a preci-
zat edilul.

Zile întregi, pompierii s-au luptat cu un incendiu de vegetație de proporții, care a cuprins și batalurile cu dejecții uscate ale fostei ferme de porci de la Periș

Poluare masivă în ilfov și în capitală
USR cere permanență la Garda 
de Mediu
Parlamentarii USR au adresat o scrisoare deschisă 
ministrului Mediului, Costel Alexe, solicitând 
sancţionarea penală a celor care se fac vinovaţi de 
arderile din comuna Periș și crearea unei permanenţe 
a Gărzii de Mediu pentru a evita și alte incendii. Potrivit 
unui comunicat al USR, poluarea „excesivă“ din zona 
București - Ilfov nu este întâmplătoare, ci „efectul unui 
lung șir de nereguli care s-au perpetuat ani la rând, din 
cauza practicilor de eliberare a avizelor și a autorizaţiilor 
de mediu fără consultări ori din cauza încălcării legislaţiei 
de mediu”. Cei 39 de senatori și deputaţi USR îi solicită 
ministrului Mediului sancţionarea penală a celor care se 
fac vinovaţi de arderile necontrolate din comuna Periș; 
o anchetă rapidă a cauzelor care au declanșat incendiul; 
crearea unei permanenţe a Gărzii de Mediu pentru a 
evita alte incendii în viitor; transparentizarea situaţiei 
privind sesizările cetăţenilor către Garda Naţională de 
Mediu și comisariatele judeţene din subordinea acesteia; 
un raport lunar al Gărzii de Mediu despre soluţionarea 
cazurilor sesizate de cetăţeni. Semnatarii atrag atenţia 
asupra faptului că, recent, cercetătorii au demonstrat 
„o relaţie cauzală între nivelul ridicat de poluare și 
creșterea numărului de persoane diagnosticate cu 
COVID-19“. În scrisoarea deschisă adresată ministrului 
Mediului, se menţionează că au existat numeroase 
plângeri ale cetăţenilor în ultimele trei luni, iar în unele 
locuri chiar în ultimii trei ani cu privire la nivelul ridicat de 
poluare din zona București - Ilfov.

Joi, 9 aprilie, ora 14.00 - Incendiul a fost 
lichidat complet. 

Pentru următoarele ore au rămas 
în zonă, pentru supraveghere, 

două echipaje de pompieri cu două 
autospeciale.

https://www.agerpres.ro/mediu/2020/04/08/video-isubif-incendiu-de-vegetatie-uscata-intre-localitatile-peris-si-darza-ilfov-e-o-ardere-mocnita-fara-pericol-de-extindere--483137
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