
Proiectul ”Reabilitarea Sitului Poluat Istoric –
Amplasament fosta fabrică chimică

(Comuna Crângurile)”
Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013

Obiectivele proiectului sunt: 
l Eliminarea sursei de contaminare de la suprafață și imobilizarea 

contaminaților din adâncime;
lEliminarea riscului de contact al utilizatorilor;
lReducerea fluxului de crom VI către apa subterană.
Solul contaminat va fi spălat, eliminându-se materialele toxice 
de la suprafață, permițând de asemenea stoparea viitoarelor 
contaminări ale apelor subterane. Un strat nou de pământ curat și 
de iarbă va fi așternut la suprafață. 
La finalizarea proiectului, terenul aferent fostei fabrici chimice va 
fi reamenajat ca spațiu public de recreere.

Știați că...
Proiectul din Crângurile este unul dintre cele 3 proiecte-pilot se-
lectate în anul 2009 de către Ministerul Mediului și Pădurilor ca 
investiții pentru reabilitarea siturilor poluate istoric în cadrul POS 
Mediu 2007-2013.

Istoricul poluării de la fabrica chimică din Crângurile
Fosta fabrică chimică din satul Bădulești, comuna Crângurile a 
operat pe terenul ce urmează a fi reabilitat timp de 40 de ani, 
începând cu 1958, activitățile încetând în 2003. Pe parcursul aces-
tor ani, depozitarea necorespunzătoare a substanțelor chimice pe 
terenul aferent fabricii a condus la un nivel ridicat de poluare, 
afectând deopotrivă mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. 



Efecte negative ale poluării din Crângurile:
l�riscul îmbolnăvirii oamenilor ca urmare a inhalării prafului ridicat 

de vânt din solul cu crom, plumb și alte substanțe toxice rămase 
pe terenul abandonat;
l�riscul îmbolnăvirii oamenilor și animalelor la consumarea apei 

subterane contaminate;
l�irigarea legumelor și pomilor fructieri cu apa subterană 

contaminată din fântâni;
l�deteriorarea clădirilor ca rezultat al solului cu PH scăzut – acidi-

tate ridicată și sulfați;
l�poluarea râului Potopu prin contaminarea cu apele pluviale ce se 

scurg necontrolat de pe suprafața terenului poluat.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați.
Consiliul Local Crângurile, com. Crângurile, sat Bădulești, 

jud. Dâmbovița, tel. 0245.714.164

Persoana de contact Cristina Suzana Bărbulescu, responsabil comunicare

”Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Amplasament fosta fabrică chimică 
(comuna Crângurile)”

Proiect selectat în cadrul POS MEDIU și co-finanțat de Uniunea Europeană 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Editorul materialului: Consiliul Local Crângurile
Aprilie 2012

Conținului acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

CRÂNGURILE. Sădim un viitor mai curat!


