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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația semnalată de 

presă, conform căreia, la șase luni de la accidentul de la Cârcea biodiesel-ul ar 
pluti pe terenul localnicilor        

 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația semnalată de presă, 

conform căreia, la șase luni de la accidentul de la Cârcea biodiesel-ul ar pluti pe terenul 

localnicilor. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 34 și art. 35 din Constituția 

României privind dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la mediu sănătos. 

  

                Cotidianul Ziarul de Craiova a publicat un articol intitulat ,,La şase luni de la 

accidentul feroviar de la Cârcea, biodiesel-ul pluteşte pe terenurile localnicilor. GFR, 

amendat de Garda de Mediu, este ţinta mai multor acuzaţii. Refuză să îi plătească pe 

angajaţii ABA JIU pentru ecologizarea făcută în august”, în care se relata că ,,În august 2018 

un tren de marfă încărcat cu biodiesel deraia în zona viaductului Cârcea. Garnitura de tren avea în 

componenţă 23 de vagoane şi locomotiva. Şase vagoane au deraiat, iar unul a rămas înclinat pe 

şine. Din fericire nu au fost victime omeneşti, dar s-au scurs cantități foarte mari de biodiesel. Au 

intervenit atunci pompierii și foarte mulți angajați de la ABA JIU care au ecologizat zona. Urmele 

accidentului feroviar petrecut în august 2018 se mai văd și acum, la șase luni de la incident. Pe 

terenurile celor care locuiesc în zona trenului deraiat, plutește biodieselul. Oamenii acuză că firma 

de ecologizare contractată de operatorul feroviar privat că nu își face treaba. Avem terenurile 

poluate, plutește carburantul pe deasupra. Nu a mai trecut nimeni pe aici de ceva timp. Noi nu o 

să mai putem folosi acest pământ, nu putem să cultivăm, grădina este acoperită de biodiesel. La 

fel se întâmplă și cu terenurile vecinilor. Sunt și acum aceste filtre care absorb biodieselul, vedeți 



că sunt pline, sunt roșii de la infiltrații, a declarat unul dintre localnicii de la Cârcea (…) De 

operatorul privat nu sunt nemulțumiți doar localnciii din zonă. Reprezentanții ABA JIU spun că îi 

vor acționa în judecată pentru că nu vor să-și plăteaasca datoria de anul trecut. Noi am stat acolo 

și am ajutat la decontaminare de pe 12 august până pe 9 septembrie, când a predat amplasamentul 

celor de la GFR, în prezența celor de la Garda de Mediu. Noi am făcut ce trebuie să facem, cu 

resursele noastre, cu oamenii noștri, iar eu după aia trebuia să ne plătească conform unui deviz de 

plată. Nu au vrut să plătească, li se pare mult cred. Este vorba de 200000 de lei. Suntem în proceduri 

cu ei, a declarat purtătorul de cuvânt ABA JIU”.  
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