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În cadrul Direcţiei de Inspecţii şi Securitate Navală, în cursul lunii octombrie 2008: 
 

o Serviciul Certificare Tehnică Nave/FSC şi Inspectorate Tehnice a executat mai multe acţiuni 
vizând atât îmbunătăţirea cadrului legislativ-normativ cât şi inspecţii de certificare nave şi 
echipamente navale, astfel: 

• În data de 02.10.2008 s-a asigurat, la Galaţi, participarea la întâlnirea cu Asociaţiile armatorilor 
şi operatorilor fluviali Tulcea şi Galaţi, ce a avut ca temă cerinţele noii directive europene 
referitoare la navigaţia fluvială; 

• La navele maritime pentru voiaje în ape internaţionale au fost efectuate: inspecţii FSC la navele 
SUSIE şi HISTRIA TOPAZ precum şi reinspecţii FSC (în urma observaţiilor) la navele SUSIE 
şi HISTRIA TOPAZ; 2 inspecţii anuale la navele EFORIE şi ALBATROS şi o inspecţie pentru 
un voiaj internaţional la nava Nistoreşti 1; 

•  La navele maritime pentru voiaje în ape naţionale au fost efectuate : 3 inspecţii de recertificare, 
16 inspecţii anuale, 8 inspecţii ocazionale, 5 inspecţii pe uscat, o inspecţie specială de stare 
tehnică şi au fost supravegheate lucrările de reparaţii la 4 nave; 

• În ceea ce priveşte navele de navigaţie interioară: 4 nave au trecut la pavilion român, s-au 
efectuat 32 inspecţii de reînnoire certificate, 146 inspecţii anuale, 31 inspecţii ocazionale, 33 
inspecţii în doc, 5 inspecţii stare tehnică şi prelungire CTNI, 3 inspecţii de înmatriculare şi au 
fost supravegheate lucrările de reparaţii la 23 nave. Au mai fost efectuate inspecţii ocazionale în 
vederea eliberării rapoartelor de inspecţie pentru probe de mare la 5 nave, au fost eliberate 
documente pentru înmatriculare/reînmatriculare la o navă fluvială şi au fost eliberate 9 certificate 
de tonaj; 

•  La ambarcaţiunile de agrement s-au efectuat: 25 inspecţii periodice, 51 inspecţii pentru 
înmatriculare, 4 inspecţii pentru reînmatriculare, 3 inspecţii la motovehiculele nautice şi s-au 
eliberat 12 certificate de tonaj la ambarcaţiunile de pescuit; 

• Au fost avizate 22 documentaţii tehnice, s-au certificat operatori examinări nedistructive, s-au 
acreditat laboratoare de încercări probe, s-au autorizat producători de servicii şi echipamente şi s-
a certificat capabilitatea tehnică de a produce servicii şi echipamente; 

• S-au supravegheat deferite materiale şi produse industriale pentru certificare la 6 societăţi; 
 

o Serviciul Înmatriculări Nave a efectuat următoarele operaţiuni: 
 
Nave maritime şi de navigaţie interioară   
 
- Autorizare şi înscriere nave în construcţie : 7 
- Transcriere  contract de armare nave in constructie : 1 
- Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului  roman pentru nave nou construite: 6 
- Scoatere din evidenţă nave nou construite : 8  
- Acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea  navelor şi eliberarea 

actelor de naţionalitate : 3  
- Eliberarea actelor de naţionalitate ca urmare a modificarii datelor menţionate în registrele 

matricole :18 
-  Eliberare duplicate acte de naţionalitate : 1 
- Prelungire valabilitate  acte  naţionalitate : 67 



- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate nave: 89 
- Transcriere transmitere drept de proprietate nave în construcţie : 1 
- Autorizaţii modificare navă : 1 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere / contracte de bare-boat / contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori : 8 
- Radiere transcriere sarcini : 5  
- Radiere transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave : 9 
- Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere nave : 2 
- Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. nave : 21 
 
Ambarcaţiuni  de agrement  

 
- Autorizare şi înscriere ambarcaţiuni în construcţie : 6 
- Prelungire valabilitate permis provizoriu arborare pavilion român pentru ambarcaţiuni  nou 

construite: 1 
- Acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni şi eliberare acte 

de naţionalitate : 75 
- Eliberare acte de naţionalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate în registrele 

matricole: 11 
- Eliberare duplicate acte de  naţionalitate : 2 
- Trecerea navei la categoria ambarcaţiuni de agrement  : 1 
- Prelungire valabilitate  certificate  de ambarcaţiune de agrement : 62 
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare certificate  de ambarcaţiune de 

agrement:19  
- Transcriere transmitere drept de proprietate ambarcaţiuni agrement în construcţie :2 
- Inspectii tehnice anuale pt. ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă) : 89  
- Autorizaţii modificare ambarcaţiuni agrement :1 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere / contracte de bare-boat / contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori : 2 
- Radiere transcriere sarcini : 3 
- Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere ambarcaţiuni : 3 
- Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. ambarcaţiuni: 6 
 

o Serviciul Port State Control a inspectat şi reinspectat PSC un număr de 122 de nave  şi a reţinut o 
navă pentru deficienţe ce puteau periclita siguranţa navigaţiei.  
În perioada 24-27 octombrie un inspector din cadrul serviciului a făcut parte dintr-o echipă  
complexă de inspecţie a navei tanc HISTRIA TOPAZ în rada Algeciras (Spania). 
 

o Serviciul Inspecţii, Control Mărfuri Periculoase a executat mai multe activităţi după cum 
urmează: 
- au fost efectuate 120 de inspecţii în vederea eliberării permisului de operare; 
- au fost supravegheate 119 nave; 
- au fost efectuate 25 de inspecţii pentru  eliberarea permiselor de “gas free”;  
- a fost efectuat[ o inspecţie pentru eliberarea certificatului de conformitate-terminal; 
 

o Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, în cursul lunii septembrie, a efectuat 
următoarele operaţiuni: 

 
Nr. 
crt. 

 Operaţiuni prestate Oct.2008
 

 SICPNM CONSTANŢA 

 

1. Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 162



2.Preschimbări/ duplicate CM 37
3.Eliberare certificate de competenţă (brevete/certificate de capacitate maritime 

şi maritim portuare) - COC 
318

4.Reconfirmări certificate de competenta - COC 261
5.Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 246
6.Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime (ACC99) 87
7.Certificate naţionale de specializare (FTK) 117
8.Certificate naţionale de specializare (STK-P) 64
9.Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 44
10Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 9
11Certificate naţionale de specializare (BRS) 3
12Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 366
13Preschimbari CAA 168
14Prelungiri CM (vize) 1102
15Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 4051
16Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 1534

 SICPNF GALAŢI  
1. Inmatriculare si reinmatriculare (carnete de serviciu) - CS 21
2.Eliberare/ Preschimbare  documente de atestare (brevete/certificate de 

capacitate fluviale) - DA 
81

3.Reconfirmari documente de atestare - DA 64
4.Preschimbari/ duplicate DA 1
5.Eliberari certificate de conducator de ambarcatiune de agrement - CAA 322
6.Preschimbare/ prelungire / duplicate CAA 480
7.Prelungiri CM (vize) 82
8.Prelungire CS 28
9.Adnotari de stagii de imbarcare (Imbarcari/Debarcari) 2214
10Eliberari copii foi matricole si transfer de foi matricole 113
11Sesiuni examen profesionisti  2
12Sesiuni examen conducatori ambarcaţiune agrement  4
13Eiberare certificat radar 18
14eliberare carnet serviciu (CS) 45
15preschimbare/duplicate carnet de serviciu (CS) 1
16Preschimbari/ duplicate CM 1

 SEC-STCW   
1. sesiuni examen brevetaţi  5
2.  înscrişi 173
3.  promovaţi 114
4.  restanţieri 27
5.  nepromovaţi 26
6.  neprezentaţi 5
7. eliminaţi 1
8. sesiune examen nebrevetaţi 5
9.  înscrişi 77
10 promovaţi 40
11 restanţieri 8
12 nepromovaţi 27
13 neprezentaţi 2
14sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 2



15 înscrişi 68
16 promovaţi 66
17 nepromovaţi 2
18verificări externe  147
19confirmări autenticitate documente 161

 AUTORIZARI CREWING  
1. eliberare autoriz.crewing 1
2.prelungire autoriz. crewing 3
3. retragere autoriz. crewing 2
4. inspectii crewing 14
5.preschimbare autoriz. crewing 1
6. autorizatii valabile 117

 
 

o În cadrul Centrului Maritim de Coordonare, în cursul lunii octombrie 2008: 
 

• Serviciul SAR – Poluare  
Referitor la activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare, conform prevederilor 
Convenţiei SAR`79, s-a intervenit ca urmare a unei solicitări de asistenţă medicală, a fost 
preluat bolnavul de la nava aflată în rada interioară şi a fost predat cadrelor medicale 
competente. Au fost înregistrate şi verificate şi 3 alerte false.  

  
• Serviciul Dirijare Trafic a monitorizat şi controlat mişcările de nave în portul Constanţa 

astfel: 
- sosiri -     461; 
- plecări -   522; 
- mutări -     96.  
 

o Serviciul Investiţii Achiziţii Publice  
 

• Proceduri de atribuire în curs de desfăşurare: 
-   „Aplicaţie personal navigant - SEAFERERS”.  Procedura aplicată – licitaţie deschisă prin 
mijloace electronice. Deschiderea  ofertelor a avut loc în data de 09.09.2008;  

• Contracte încheiate: 
-  Contractul de lucrări „Sediu Căpitănie Constanţa Sud Agigea”, cu societatea  
S.C.LITORAL CONSTRUCT SRL Constanţa. Data încheierii contractului 17.10.2008. 
- Contractul de furnizare „Şalupe cu corp metalic aluminiu - 3 buc + prestări servicii” cu 
societatea  S.C. ELECTROSCOICA MAR  S.R.L. Constanţa. Data încheierii contractului 
24.10.2008. 

 
o Serviciul Supraveghere Piaţă, în cursul lunii octombrie 2008, a desfăşurat următoarele 

activităţi specifice: 
• Activităţi de supraveghere de piaţă pentru: 

-  echipament maritim - pentru 8 firme;  
-  pentru ambarcaţiuni de agrement - pentru 4 firme. 

 
o Căpitănia Zonală Constanţa 
 

În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii apariţiei 
evenimentelor de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Constanţa au fost efectuate un număr de 
3.833 controale, ocazie cu care au fost verificate un număr de 2.311 nave româneşti şi 1.522 nave 



sub pavilion străin. S-au constatat 4 contravenţii, amenzile aplicate în acest caz având o valoare 
de 7.500 lei. 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a C.Z. Constanţa, în luna octombrie 
2008 au fost emise 3 avize către navigatori de notificare, privind avizele rămase în vigoare la 
data de 01 octombrie 2008, de atenţionare privind lipsă semnale plutitoare, de atenţionare 
reamplasare semnale plutitoare. 

Având în vedere condiţiile hidro-meteorologice din luna octombrie 2008, s-a verificat 
sistemul de semnalizare costieră şi plutitoare din zona de jurisdicţie, prin controale efectuate de 
ofiţerii de teren, prin consemn dat ofiţerilor de serviciu privind colectarea de informaţii cu privire 
la modificările apărute, de la comandanţii/conducătorii navelor/convoaielor ce au tranzitat zona 
de jurisdicţie a fiecărei unităţi din subordine, precum şi asigurarea condiţiilor de navigaţie în 
siguranţă. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 34 
andocări / lansări. Nu au fost semnalate probleme deosebite în timpul acestor operaţiuni. De 
asemenea au fost eliberate un număr de 62 de autorizaţii de reparaţii la navele staţionate în port, 
au fost controlate navele ce au încărcat cherestea în magazii şi pe punte, cărora li s-au eliberat 
instrucţiuni pentru încărcarea mărfurilor pe punte. 
 
o Căpitănia Zonală Tulcea 
 

În luna octombrie 2008 au fost  efectuate formalităţi de  sosire/plecare pentru 2394 nave 
din porturile de pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea, din care 2238 nave fluviale şi 
156 nave maritime sub pavilion român şi străin, operându-se o cantitate totală de marfă de 
201871 tone.  

În cursul lunii octombrie 2008, pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea a avut 
loc un eveniment de navigaţie, fără urmări grave. Astfel, la data de 17.10.2008, orele 08.35, Braţ 
Chilia, km.108, la pasagerul Delta Expres - 2, în timpul marşului cu pasageri de la Chilia la 
Tulcea, motorul din bordul babord s-a oprit brusc, nava oprindu-se din marş şi atingând uscatul. 
Pentru continuarea voiajului pasagerii au fost transferaţi pe pasagerul „Banat”. Incidentul s-a 
produs pe fondul ruperii cuplei elastice a axului port elice din bordul tribord, în timpul forţării la 
marş înapoi pentru redresarea navei, în urma opririi motorului din babord. 
 
o Căpitănia Zonală Giurgiu 
 

Căpitănia Zonală Giurgiu a efectuat, în cursul lunii octombrie 2008, formalităţi de 
sosire/plecare la un număr de 895 de nave. În vederea respectării normelor privind siguranţa 
navigaţiei şi prevenirea apariţiei evenimentelor de navigaţie în cadrul căpităniilor de port şi 
oficiilor de căpitănie din subordine s-au efectuat un număr de 51 de controale la navele 
româneşti şi 34 de controale la nave sub pavilion străin. 

Au fost efectuate două controale, pe linia prevenirii poluării, la nave.  
În cursul lunii octombrie s-au supravegheat 3 andocări şi 3 lansări de navă pentru 

reparaţii corp şi s-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de 18 nave de navigaţie 
interioară. 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisidicţie a Căpităniei Zonale Giurgiu, în 
luna octombrie s-a emis un aviz către navigatori referitor la organizarea parcurilor reci şi a 
iernaticelor de nave pentru iarna 2008 – 2009 în portul Giurgiu. 

În cursul lunii octombrie 2008 s-au emis 2 autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de 
transport naval, au fost reconfirmate prin viză anuală 5 autorizaţii  de funcţionare, au fost emise 5 
duplicate de autorizaţii şi au fost retrase 2 autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de transport 
naval şi activităţi conexe şi auxiliare acestora. 

 
 



o Căpitănia Zonală Galaţi 
             

În această lună s-au efectuat formalităţi de sosire/plecare la 2.702 de nave, au tranzitat 
fără formalităţi zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi un număr de 8.102 de nave.  

În luna octombrie au fost dirijate prin Port Control – VTMIS (intrări, ieşiri, manevre) un 
număr de 2.578 nave şi au fost supravegheate prin Trafic Control un număr de 13.497 nave. 

Privind trecerile organizate cu bacul, s-au efectuat 9.154 curse (treceri bac) 
transportându-se 121.981 de pasageri şi 95.147 de vehicule (cumulat la toate căpităniile şi 
oficiile de căpitănie). 

În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii apariţiei 
evenimentelor de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Galaţi au fost efectuate un număr de 187 
controale, ocazie cu care au fost verificate un număr de 69 de nave româneşti şi 118 nave sub 
pavilion străin. S-au constatat 9 contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare 
de 10.700 lei.  

În zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi au fost executate inspecţii tehnice privind operaţiuni 
de încărcare/descărcare produse petroliere la 4 nave şi supravegherea acestora pe timpul operării, 
au fost efectuate 2 inspecţii în vederea eliberării certificatului gas free. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 27 
andocări şi 27 lansări, s-au emis 20 autorizări de bunkeraj în alte locuri decât cele special 
amenajate, s-au emis  autorizaţii de construcţie navă şi una de dezmembrare navă.  

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi, în luna octombrie 
2008 au fost emise 7 avize către navigatori de atenţionare privind unele lucrări de scafandrerie şi 
dragaj în vederea ranfluării epavei pasagerului Transilvania. 

În luna octombrie 2008, în zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi, au fost înregistrate 6 
evenimente de navigaţie după cum urmează: 

Căpitănia Portului Galaţi 
• La data de 09.10.2008 orele 1500 împingătorul PODENI 1 în timpul pregătirilor de manevră 
se constată inundarea compartimentului cârmelor şi cârma interioară Tb căzută de pe poziţie. 
Raportul de avarie înaintat de conducătorul împingătorului PODENI 1 a fost înregistrat cu 
declaraţii de CP Galaţi. Dosarul este în curs de cercetare. 

Căpitănia Portului Hârşova 
• La data de 02.10.2008, la ora 1145, convoiul ş/m AURIGA cu două barje nave sub pavilion 
Austria navigând aval a lovit pila 1 albie a podului Borcea vechi, cu barja 1861. Evenimentul s-a 
produs din cauza unei greşeli de pilotaj, fapt pentru care conducătorul ş/m AURIGA a fost 
sancţionat contravenţional. Dosarul este în curs de cercetare. 
•  La data de 13.10.2008, la ora 2045, convoiul ş/m PARTENSTEIN cu 4 unităţi încărcate nave 
sub pavilion Austria navigând aval, după depăşirea convoiului ş/m EUPATORIA, a acroşat PP 
1913 sub pavilion Român, în urma căreia acesta a suferit avarii. Evenimentul s-a produs din 
cauza unei greşeli de pilotaj în urma manevrei de depăşire a ş/m PARTENSTEIN. Raportul de 
avarie a fost înregistrat fără declaraţii. Dosarul este in curs de cercetare. 
• La data de 18.10.2008, la ora 0200, convoiul ş/m GREIFENSTEIN sub pavilion Austria cu 4 
unităţi încărcate navigând aval, a lovit pila 1 albie a podului Borcea vechi, cu barja SL17006 sub 
pavilion Germania. Evenimentul s-a produs din cauza condiţiilor hidro-meteorologice – vânt 
puternic travers şi ploaie – şi lipsă semnalizare luminoasă a podului. Conducătorul ş/m 
GREIFENSTEIN a fost sancţionat contravenţional.Dosarul este in curs de cercetare. 
• La data de 25.10.2008, la ora 0730, convoiul împ. DUNĂRENI 2 cu 4 unităţi încărcate sub 
pavilion România, navigând aval km 29+800 Braţ Borcea, la limita şenalului navigabil, a lovit o 
formaţiune aluvionară cu barja 980. Barja a fost dezeşuată după operaţiuni de descărcare în altă 
barjă. Evenimentul s-a produs din cauza condiţiilor hidro-meteorologice – cote ale apelor 
Dunării foarte scăzute, navigaţie la limita şenalului şi foarte aproape de mal. Dosarul este în curs 
de cercetare. 



• La data de 26.10.2008, la ora 1410, convoiul împ. CONPREF cu 3 unităţi încărcate sub 
pavilion România navigând amonte km 59 la limita şenalului navigabil a lovit o formaţiune 
aluvionară cu barja 438. Barja a rămas eşuată, iar armatorul a fost notificat să dezeşueze nava. 
Evenimentul s-a produs din cauza condiţiilor hidro-meteorologice – cote ale apelor Dunării 
foarte scăzute, navigaţie la limita şenalului, foarte aproape de mal şi încărcarea barjei cu marfă la 
pescaj de 2,5 m. Dosarul este în curs de cercetare. 
 
o Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin  
 

În  luna octombrie 2008, un număr de 2027 nave au intrat în port, cu formalităţi de sosire 
efectuate, din care: 453  nave fără marfă, 1411 cu marfă şi 201 nave cu marfă în tranzit, precum 
şi un număr de 2024  nave ieşite din port cu formalităţi de plecare efectuate, din care: 438 nave 
fără marfă,  1423 cu marfă şi 201 nave cu marfă în tranzit. 
 Pe parcursul lunii octombrie 2008, în cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control 
au fost efectuate un număr de 167 controale la nave sub pavilion român şi 125 la nave sub 
pavilion străin.  
 În luna octombrie 2008, a fost asigurată monitorizarea unui transport de combustibil 
nuclear, care s-a desfăşurat în perioada 06 - 08.10.2008, pe relaţia Izmail – Koslodui, fiind 
raportată intrarea / ieşirea din zona de competenţă conform procedurilor în vigoare. 
 În cursul lunii octombrie 2008, în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Drobeta Turnu 
Severin au fost înregistrate trei evenimente de navigaţie, după cum urmează: 
• La data de 01.10.2008, în jurul orelor 09:00, la km.flv. 840, mal stâng, în urma căruia au fost 

puse pe uscat două unităţi din convoiul imp. MERCUR 307, aflat în marş aval, respectiv 
unităţile 11655 şi 11598. În urma manevrelor de dezeşuare a rămas pe uscat la data de 
02.10.2008 numai unitatea 1144 (ex. 11598) încărcată cu 850,050 to. grâu, având la bord 
personal. La data de 13.10.2008, unitatea 1144 a fost dezeşuată, cu ajutorul navei Rem. 
PĂLTINIŞ. Nu au fost raportate avarii la navă şi încărcătură. Urmează a fi întocmit dosar de 
cercetare. 

•  La data de 05.10.2008, în jurul orelor 21:00, SM CHUGUEV cu un convoi format din două 
unităţi goale în timpul marşului aval a eşuat în zona km.flv. 884, în afara şenalului navigabil. 
Ulterior, în jurul orelor 23:30, convoiul a fost dezeşuat în întregime şi a continuat marşul 
aval. Dosar in curs de cercetare. 

• În ziua de 27.10.2008, nava de transport autopropulsată EL GRECO, sub pavilion român, în 
timpul marşului aval a eşuat în zona km.flv. 724, încărcată fiind cu 660 to. cereale. La data 
de 29.10.2008, nava a fost dezeşuată prin manevre proprii. Dosar in curs de cercetare. Nava a 
fost reţinută în portul Bechet şi supusă inspecţiei tehnice. 
 În luna octombrie a fost înregistrat un caz de poluare în zona Oficiului de Căpitănie 
Moldova Veche, respectiv la data de 24.10.2008, în jurul orelor 09:30 a fost constatată o 
poluare cu hidrocarburi în zona Km.Flv. 1048-1049 cu depunere la mal pe o lăţime de 1m, pe 
şenalul navigabil observându-se o peliculă de hidrocarburi pe aproximativ 5 - 10% din 
suprafaţa apei. Nu s-a descoperit sursa poluatoare, pelicula de hidrocarburi venind din 
amonte. Au fost anunţate Apele Române Moldova Veche şi Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Moldova Veche, în vederea acţionării pentru depoluare şi de asemenea pentru 
verificarea agenţilor economici din zonă, deoarece la momentul respectiv nicio navă nu 
tranzitase fluviul, poluarea provenind, în concluzie, de la gura de canalizare a oraşului sau 
agenţii economici din zonă.              
 
 


