
Programul de cooperare bilaterala România-Elveția – Proiect MERCURO, ședință 

de bilanț (București, 4 decembrie). Trei ani de cooperarea a INCD GeoEcoMar 

cu Universitatea din Geneva - Institutul Forel. Raportul științific final al 

proiectului MERCURO va fi publicat la sfârșitul lui ianuarie 2016 după cum 

promite dr. Vera Slaveykova, directoarea Institutului Forel, cea care a condus 
echipa de cercetători elvețieni. 

Lucrurile nu sunt chiar atât de rele, nivelul de mercur pare să fi scăzut în zona celor 

patru lacuri de baraj (Băbeni, Ionești, Zărnești și Drăgășani) aflate pe râul Olt,  în aval 

de Oltchim SA Rm Vâlcea, însă este în continuare la cote de pericol, mai ales, pare-se, în 

zona Ionești. Fundul apei a fost cartat, au fost luate probe de apă, sedimente, sol, biota, 

macrofite și pește încercând să se stabilească lanțul/lanțurile trofice și cât de mare este 

pericolul de contaminare a oamenilor. Analizele s-au făcut în laboratoarele institutului 

elvețian dar și la GeoEcoMar Constanța unde dr. Dan Vasiliu a studiat toxicitatea 

țesuturilor a nouă specii de pește din zonă. Ultimii 25 de ani au fost vitregi pentru 

economie, dar benefici pentru ecosistem, cantitatea de mercur și alte elemente toxice 

scăzând după închiderea sau restrângerea activității în parcurile industriale de pe 

malurile Oltului. Pe alocuri, a fost și mâna naturii ( mai precis a afluenților Oltului care au 

adus sedimente curate, „sigilându-le" pe cele periculoase.). Conf. dr. Gh. Viorel 

Ungureanu afirmă chiar că ironia sorții face ca rezervorul Băbeni să fie sigilat de 

sedimente curate cel puțin în zonele de vărsare ale afluentilorTopolog și Bistrița (Bistrița 

vâlceană). După cum spune dr. Jean-Luc Loizeau, unul dintre cercetătorii elvețieni, au 

scăzut concentrațiile mercurului, însă există încă o doză periculoasă de metilat de mercur 

în sedimente. Este forma de mercur cea mai periculoasă întrucât poate fi ingerată odată 

cu substanțele organice. Mercurul este monitorizat cu atenție, spune Carmen Toader, de 

la Ministerul Mediului, prezentă la întâlnirea MERCURO. Dna Toader afirmă că ar fi 

necesar ca și ministerele Sănătății și al Muncii, alături de administrația publică locală, de 

autoritățile din Vâlcea, să facă o evaluare a stării de sănătate publică și să stabilească 

măsuri pentru a evita contaminarea cu mercur ( să interzică de pildă pescuitul sau 

irigarea terenurilor agricole cu ape contaminate). Oricum, ministerul este interesat nu 

doar să apere populația de efectele poluării, dar și să respecte normele europene. 

Tocmai de aceea așteaptă cu interes raportul final pentru a decide care sunt măsurile 

care se impun. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


