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Nr. 145/11.06.2018        

 

Către Ministerul Mediului 

În atenţia doamnei ministru al Mediului, Graţiela Leocadia GAVRILESCU   

 
În temeiul Legii nr.544/2001, privind Liberul acces la informaţiile de interes public, Asociaţia 

„Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, din municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, constituită din 91 de 
reprezentanţi ai societăţii civile din majoritatea domeniilor de activitate, oameni cu notorietate 
profesională la nivel naţional, chiar internaţional, vă solicită să o informaţi în legătură cu evoluţia 
acţiunilor de degajare de deşeuri a amplasamentului proprietate a companiei Landmark Management, 
cumpărătoarea fostei platforme ARO. Dintr-o sursă oficială - răspunsurile comunicate mai multor 
parlamentari de Argeş care vi s-au adresat în acelaşi scop -, aflăm că instituţia dumneavoastră a fost 
informată de firma din Iaşi, Global Eco Center, deţinătoarea depozitului de deşeuri periculoase şi 
nepericuloase că, la 31 decembrie 2017, în depozit mai erau 1.728,06 tone de deşeuri. Cantitate în 
privinţa căreia există o puternică îndoială că este conformă realităţii, delegaţi ai Asociaţiei „Salvaţi 
Câmpulungul şi Muscelul” fiind acceptaţi să viziteze amplasamentul, pe care au apreciat că stocurile 
depăşeau de câteva zeci de ori raportările de la acel moment, de 2.300 de tone.  

 
Ne permitem să vă amintim că ultima adresă pe care am înaintat-o Ministerului Mediului, cu 

numărul 116/06.09.2017, prin care membrii Asociaţiei „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, a înnoit apelul 
lansat dumneavoastră, printr-o adresă anterioară, din data de 9 mai 2017, de a accepta un dialog pe 
tema degajării halei, a rămas fără răspuns până astăzi. Deşi intenţia era de a răpi un interval de timp 
rezonabil din agenda dumneavoastră de lucru încărcată.      

 
 Prin urmare, reluăm, prin această nouă solicitare, apelul ca reprezentanţii A.S.C.M. să fie 

acceptaţi la o întrevedere la Ministerul Mediului, deşi ne-am fi dorit foarte mult să vă avem în mijlocul 
nostru, la Câmpulung, pentru a putea discuta problematica mediului la faţa locului, dat fiind interesul 
general al administraţiilor locale muscelene  - municipiul Câmpulung şi 27 de comune aparţinătoare - de a 
dezvolta zona de Nord a Muscelului prin turism.  

 
Având certitudinea că sunteţi ţinută la curent cu pericolul iminent de pe fosta platformă ARO, 

pericol subliniat în rapoarte oficiale de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Căpitan Puică Nicolae” 
Argeş, mai cu seamă că şeful Agenţiei de Mediu Argeş la data izbucnirii incendiului din 2 octombrie 2013, 
doamna Adriana Croitoru, este în prezent director al Direcţiei Biodiversitate a Ministerului Mediului, 
reluăm în rezumat câteva informaţii obţinute de Asociaţia noastre de la proprietara Landmark 
Management referitoare la situaţia de risc generat de depozitul degradat.  

-recipientele deşeurilor lichide sunt în proporţie de 70% deteriorate din cauza ruginii, nu au capac şi 
nu sunt închise. În cazul lichidelor care pot emite COV-uri (de exemplu, solvenţii), acest lucru prezintă un 
pericol major pentru locuitorii aflaţi în apropierea fostului depozit Global şi pentru salariaţii firmelor Nobel 
Automotive şi Landmark Management;  

-deşeurile periculoase, majoritare, sunt depozitate împreună cu cele nepericuloase;  
-deşeuri periculoase inflamabile petroliere, lacuri şi vopsele sunt depozitate pe mai multe rânduri 

prin suprapunere, neexistând spaţii de manevră între containere sau butoaie;  
-nu sunt respectate criteriile de compatibilitate fizică/chimică a deşeurilor;  
-apa pluvială care se scurge prin tavanul degradat al halelor de stocaj influenţează în mod negativ 

starea ambalajelor şi aşa deteriorate, putând duce la dizolvarea unor deşeuri periculoase aflate sub formă 
de săruri solide sau substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase;  
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-în subsolul halei de depozitare există două stocătoare cu capacitate de aproximativ 16 metri cubi 
fiecare şi o cuvă de retenţie (neutralizator), capacitate 70 de metri cubi, pline cu un amestec ulei-lichid, 
care se adaugă la cantitatea declarată, rămasă pe amplasament, de 2.400 tone de deşeuri;  

-în subsolul halei nu există căi de acces, tubulatura degradată din cauza incendiului produs în 2013 
fiind desprinsă şi în pericol să cadă peste recipienţii cu deşeuri.  

 
Rugămintea pe care v-o adresăm este de a trata solicitarea noastră de informaţii cu aceeaşi 

consideraţie pe care aţi manifestat-o în promptitudinea răspunsurilor comunicate domnilor şi doamnelor 
parlamentari, pe subiectul deşeurilor de la ARO. Vă rugăm să ne comunicaţi, în temeiul Legii nr.544/2001, 
privind Liberul acces la informaţiile de interes public, noutăţile ivite în procesul de gestionare a deşeurilor 
depozitate la Câmpulung: 

-Ce cantitate a fost degajată de la începutul anului 2018 şi până în prezent? 
-Câte controale au efectuat autorităţile de mediu pe amplasament în prima jumătate a anului 

2018? 
-Ce măsuri şi ce sancţiuni au fost dispuse? 
-La ce intervale de timp s-au verificat calitatea aerului, solului şi a apei şi ce concluzii aveţi până la 

această dată? 
 
Totodată, ne manifestăm încrederea că veţi accepta discuţia constructivă cu delegaţii A.S.C.M., 

pe care ne-o dorim în beneficiul ambelor părţi, Ministerul Mediului fiind cea mai în măsură autoritate să 
dispună soluţiile corecte, pentru siguranţa populaţiei. Gravitatea situaţiei, repetăm, este confirmată de 
toate rapoartele ISU Argeş, care punctează în mod repetat riscul de explozie şi/sau incendiu, din cauza 
manierei haotice de depozitate a deşeurilor, care fie se preling în neştire, antrenate de apa scursă prin 
tavan, fie se evaporă, din cauza recipientelor neacoperite ori distruse de conţinutul nociv.  

     

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” este constituită în scopul promovării unui mediu 

curat, sănătos şi sigur în zona Muscelului, al promovării în rândul tinerei generaţii a ideii de trai într-un 

mediu curat şi sănătos şi al dezvoltării unui turism durabil în zonă. 

 

În speranţa unui răspuns grabnic în ceea ce priveşte întâlnirea cu dumneavoastră, pe care o aşteptăm 

cu interes, 

Vă mulţumim şi vă urăm succes în îndeplinirea misiunii propuse! 

Cu stimă, 

 

 

Preşedinte Ioan NEACŞU 

  

mailto:salvaticampulungulsimuscelul@gmail.com
http://www.salvaticampulungulsimuscelul.ro/

