
 

 

 

Comunicat de presă 

Ca urmare a informatiilor aparute in presa referitoare la existenta unui pericol de 

poluare cu iod radioactiv in jurul gropii de gunoi Glina dorim sa facem urmatoarele 

precizari:  

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) in conformitate 

cu prevederile Legii 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, 

autorizarea și controlul activităților nucleare, republicata cu modioficarile si 

completarile ulterioare are atributii de control si in urma sesizarilor primite de la 

factorii interesati verifica situatia surselor de radiatii si ia masurile care se impun. 

In Romania, conform legislatiei exista un sistem de monitorizare, control si alarmare, 

disponibil 24/7, prin care se detecteaza posibilele poluari, iar in situatia incidentelor 

radiologice sau nucleare, CNCAN este notificat. Astfel, acest sistem este destinat 

protectiei populatiei si mediului inconjurator. 

Referitor la groapa de gunoi de la Glina, ultimul eveniment notificat la CNCAN a avut 

loc in octombrie 2018, iar in urma acestuia s-a desfasurat o actiune comuna a CNCAN 

impreuna cu Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale (SIAS), Serviciul Arme, 

Explozivi si Substante Periculoase (ESP) și Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH). Pe 

parcursul operatiunilor de verificare efectuate la  SC ECOREC SA (cu punct de lucru 

la Glina) s-a analizat procesul tehnologic de sortare a deseurilor si s-au dat dispozitii si 

recomandari. Ca urmare a acestora, deseurile radioactive au fost predate catre IFIN 

HH, ECOREC urmand sa se doteze cu un portal de detectie pt evaluarea riscurilor 

radiologice in conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 757/2004 modificat 

prin Ordinul nr. 414/02.05.2018. 

Mentionam ca gestionarea necontrolata a deseurilor radioactive si neindeplinirea 

dispozitiilor CNCAN se sanctioneaza contraventional in conformitate cu dispozitiile 

art. 48 lit. c) din Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, 

autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
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