COMUNICAT DE PRESA
La data de 27.08.2018, aprox. ora19.30, Autoritatea Navala Romana (ANR) a fost informata de
serviciul de urgenta 112 de existenta unei poluari in zona de imbaiere aferenta plajei Mangalia,
poluare ce a atins inclusiv tarmul.
Ofiterul de serviciu al Capitaniei portului Mangalia s-a deplasat către zona indicată şi a constatat
prezenţa urmelor de hidrocarburi atat in apa cat si pe plaja. Datorita vizibilitatii reduse generate de
lasarea intunericului nu a putut fi evaluată amplitudinea intinderii poluării în larg.
A fost informata Administratia Bazinala a Apelor”Dobrogea-Litoral”(ABADL) in vederea
curatirii zonei afectate.
Ulterior, in dimineata zilei urmatoare, respectiv 28.08.2018, s-a constatat ca pata de hidrocarburi
se intindea pe o lungime de cca 250 m fiind localizata la mal. Deasemenea s-a constatat ca
hidrocarbura avea consistenta si culoare de pacura/slam.
Intr-o prima evaluare s-a apreciat ca sursa de poluare o constituie o nava maritima ce a deversat
hidrocarburi de la bord.
Autoritatea Navala Romana a demarat imediat procedurile de depistare a poluatorului facand
cercetari asupra navelor care au tranzitat zona marii din drepul tarmului romanesc, astfel:
-

-

au fost identificate un nr. de trei nave ce au intrat in portul Constanta, nave ce sunt supuse
controlului de poluare in cursul zilei de astazi;
in urma informatiilor transmise de sistemul CLEAN SEA NET al Agentiei Maritime
Europene (EMSA) au fost identificate doua nave ce au ca destinatie porturile
Samsun/Turcia si Poti/Georgia, ca posibile surse ale poluarii in cauza. S-a luat legatura cu
autoritatile maritime ale porturilor respective pentru efectuarea de investigatii la bord;
se monitorizeaza permanent drumul unei nave care a parasit portul Constanta la data de
26.08.2018 si care in 24 de ore s-a aflat intre porturile Constanta si Mangalia (parcurgand
o distata foarte scurta)

ABADL Constanta au curatat zona afectata de produsul petrolier existent si au delimitat acea zona
pentru interzicerea accesului turistilor pe plaja si in apa si. Politia locala Mangalia supravegheaza
mentinerea restrictiei.
In continuare se actioneaza cu substante absorbante pentru eliminarea totata a poluarii de la luciul
apei.
Autoritatea Navala Romana prin serviciile sala de specialitate continua investigatiile in vederea
identificarii poluatorului, a tragerii acestuia la raspundere contraventionalasa/penala (dupa caz)
precum si la recuperarea cheltuielilor ocazionate de procedura de depoluare.

