
O  poluare a r. Ichel cu ape reziduale de la SEB a SA „Romaneşti” 

care a deranjat … 
 

        La  05 aprilie,  2012,  un  grup de lucru,  format din colaboratori ai 

Inspectoratului Ecologic de Stat (Natalia Bragoi , inspector  principal, Secţia 

inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic, Arcadie Leahu, şef CIE al AE 

Chişinău )  a efectuat controlul privind examinarea semnalului referitor la poluarea 

r. Ichel cu ape uzate epurate insuficient de la staţia de epurare a SA „Romaneşti”,  

s. Romaneşti, rl. Străşeni. 

Controlul ecologic de stat  privind respectarea legislaţiei ecologice la 

compartimentul resurse acvatice a agentului economic,  - SA „Romaneşti” a fost 

efectuat  la sesizarea mai multor cetăţeni şi cu scopul  localizării şi lichidării sursei 

de poluare a r. Ichel. Conducerea SA „Romaneşti”,  pe tot parcursul controlului,  

a fost reprezentată de directorul executiv  – Ceban Vasile şi maistrul staţiei de 

epurare  - Arsenie Boris. 

      În rezultatul efectuării controlului la faţa locului faptele s-au adeverit. Din 

staţie se evacua  în afluentul stîng al r. Ichel apă uzată de culoare albă tulburie, cu 

fecale şi dejecţii animaliere. Poluarea r. Ichel se produce  pe o distanţă de 

aproximativ 3 km de la SEB, ajungînd pînă în s. Ratuş. Pentru determinarea 

gradului de poluare a r. Ichel CIE al AE Chişinău a prelevat probe de apă de la 

intrarea şi ieşirea SEB şi în aval  şi amonte de locul de deversare în   afluentul 

stîng al r. Ichel. La fel a fost prelevată o probă de apă din r. Ichel la distanţa de 

aprăximativ 3 km de la SEB în s. Ratuş, unde vizual s-au depistat aceleaşi poluări. 

 În temeiul art. 109 alin. 1 Cod Contravenţional al R.Moldova, întreprinderii 

SA „Romaneşti”, - gestionarul staţiei de epurare i s-a încheiat un proces-verbal cu 

privire la contravenţie de mediu  şi i s-a aplicat o sancţiune  sub formă de amendă 

în mărime de 300 u.c., ce constituie 6 000 lei. Totodată, atît procesul-verbal cît şi 

rezultatul analizelor de laborator prelevate,  vor fi temeiul pentru calcularea 

prejudiciului cauzat r. Ichel în rezultatul deversării apelor uzate de la SEB a SA 

„Romaneşsti.” 

Mai mult, administraţiei SA „Romaneşti”, pe cazul dat, i s-a întocmit un act 

de control cu prescrierea unor indicaţii obligatorii, cum ar fi: 

- de  stopat scurgerile de ape uzate ce poluează r. Ichel. 

- de adus instalaţiile hidrotehnice ale  SEB în stare satisfăcătoare pentru a 

evita poluarea în  continuare a  r. Ichel în termen de 1 lună. 

Conducerea SA „Romaneşti” s-a arătat receptivă şi disponibilă să conlucreze 

cu organele de mediu. Cum au înţeles această conlucrare vom vedea exact peste o 

lună… 

 

 

Natalia Bragoi,  

inspector  principal, IES. 


