CERERE DE INFORMAȚII
Asociația Neuer Weg
P-ța. Republicii nr. 16
505200 Făgăraș, jud. Brașov
CUI: 31493804
prin:
Maria Olteanu: maria_alterego@yahoo.com,
Hans Hedrich: hanshedrich@gmx.de
Cu sprijinul Grupurilor de Inițiativă Civică Beba Veche și Dudeștii Vechi, ai Asociației Pro Mediu
Timiș și Asociația Profesioniștilor în Protecția Mediului Înconjurător, București.
CĂTRE
1. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
2. Garda de Mediu, Comisariatul General
3. Agenția Națională de Protecția Mediului
4. Agentia de Protecție a Mediului – Timiș
5. Garda de Mediu, comisariatul județean Timiș
6. Instituția Prefectului, Județul Timiș
7. Serviciul de Sănătate Publică Timiș
8. Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Timiș
9. Administrația Bazinală de Apă Banat
10. Primarul/Consiliul Local al comunei Beba Veche
11. Primarul/Consiliul Local al comunei Dudeștii Vechi
Spre știința:
1. Secretariatul General al Guvernului
2. Administrația Prezidențială
Prin articolele din massmedia locala și națională din data de 4 septembrie 2014, respectiv 27
ianuarie 2015, am aflat de problema privind contaminarea/poluarea cu arsen a apei din comuna
Beba Veche. Din unele investigații realizate în ultimul timp asupra calității apei distribuite în rețea,
a rezultat nu numai prezența unor concentrații deosebit de mari ale arsenului în apă, cu mult peste
limitele maxime admisibile prevăzute de lege, dar și o extindere a ariei de contaminare a apei
subterane în zonele limitrofe arealului localității Beba Veche, respectiv Dudeștii Vechi.
De asemenea, tot din massmedia am aflat că Primarul Comunei Beba Veche consideră că potențială
sursă de poluare a acestei resurse de apă subterană o constituie o sondă de exploatare a
hidrocarburilor neconvenționale, de pe teritoriul Republicii Serbia, în imediata vecinătate cu
frontiera României. De asemenea, tot din presa locală am aflat și despre incidentul petrecut în anul
2011, când apa distribuită la robinet în localitatea Beba Veche a luat foc. Acest incident a fost pus pe
seama exploatărilor petroliere ale firmei Petrom din zonă.
Menționăm că suntem la curent cu toate demersurile realizate de Asociația Pro Mediu Timiș în acest
caz și cu răspunsurile primite la solicitările realizate până acum și considerăm că autoritățile au
datoria de a trata cu seriozitate maximă o problemă atât de gravă precum cea din vestul județului
Timiș.

În acest sens, ne manifestăm profunda îngrijorare față de extinderea impactului negativ nu numai
asupra mediului, ci și asupra sănătății pubice. Din dorința de a avea o imagine cât mai cuprinzătoare
asupra situației, vă solicităm, în baza HG 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind
mediul, precum și în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
urmatoarele informații:
1. Copiile după cele mai recente buletine de analiza chimică și bacteriologică a apei, atât la sursa de
captare a apei din subteran, cât și din rețeaua de distribuție a apei din localitatea Beba Veche și
Dudeștii Vechi. (Ne interesează mai ales dacă după episodul de poluare din vara/toamna lui 2014,
s-au luat măsuri de monitorizare a calității apei în zonă).
2. Documentul prin care s-a decis alegerea indicatorilor de analiză asupra calității apei atât la sursa
de captare, cât și în rețeaua de distribuție pentru comuna Beba Veche și Dudeștii Vechi. (Aici facem
referire în special la buletinul de analiză realizat de Aquatim în 23 și 25 septembrie 2014).
3. Alte documente privind analizele complexe ale calității apei din localitățile din zonă, potențial
afectate de fenomenul contaminării cu arsen și/sau alți agenți poluanți.
4. Documente care atestă demersurile realizate de instituția Dumneavoastră în sensul identificării
sursei și al cauzelor de poluare a apei subterane din zonă.
5. O schiță sau un plan cu amplasamentul sondelor Petrom situate în zona de vest a județului Timiș,
vechimea lor, stadiul lucrărilor la fiecare dintre aceste sonde, tehnologia de foraj care a fost folosită,
precum și substanțele chimice utilizate în activitatea de foraj și exploatare.
6. Documentele:
- privind investigațiilor efectuate de Garda de Mediu în legătură cu contaminarea cu produse
petroliere din 2011 din zona Beba Veche,
- privind monitorizarea ulterioară a substanțelor identificate,
- privind măsurile luate pentru diminuarea și eliminarea poluanților,
- privind măsurile de refacere și reintegrare a zonelor afectate care au fost dispuse de Garda de
Mediu pentru firma Petrom,
- care atestă modul de îndeplinire a măsurilor dispuse către poluator.
7. Studiile/rapoartele de sănătate publică efectuate în zonă ca urmare a contaminării apei în comuna
Beba Veche în 2011, precum și în 2014 în Beba Veche și în Dudeștii Vechi, când s-a constatat
accentuarea procesului de contaminare a apei.
8. Documente privind:
- consultarea publicului privind amplasarea sondelor Petrom în zonă.
- informarea publicului în Beba Veche și în Dudeștii Vechi privind contaminarea apei și pericolele
privind sănătatea publică.
9. Documentele privind solicitarea de informații de la autoritățile de specialitate din Serbia privind
presupusa sursă de contaminării a apei cu arsen, respectiv care a fost tehnologia de foraj utilizată,
adîncimea sondei, stratele străbătute, substanțele chimice introduse în subteran și tehnologia de
exploatare folosită.
10. Documentele care atestă realizarea consultării transfrontaliere conform convenției Espoo,
privind lucrările de investiții pentru obiective cu potențial semnificativ de poluare a mediului pentru

sondă/sondele realizate pe teritoriul Republicii Serbia, aflată în imediata apropiere de granița cu
România, considerată ca una din posibilele cauze ale contaminării.
11. Alte documente referitoare la situația poluării componentelor mediului înconjurător din zona
Beba Veche și Dudeștii Vechi, respectiv din comunele învecinate.
12. Măsurile de cooperare interinstituțională dispuse ca urmare a constatării situației de urgență din
zonă în 2011, respectiv 2014/2015.
Vă rugăm să ne puneți la dispoziție documentele solicitate în format electronic, la adresa de email
maria_alterego@yahoo.com, și hanshedrich@gmx.de sau pe suport de hârtie, la adresa de
corespondență......... De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți o confirmare de primire a acestei
solicitări, cu număr de înregistrare.
Vom suporta toate costurile aferente realizarii copiilor documentelor solicitate, conform normelor
legale în vigoare.
Vă mulțumim anticipat pentru pentru seriozitatea și celeritatea cu care sperăm că veți trata această
solicitare de informații publice într-o problemă gravă, care necesită o abordare interinstituțională și
mai ales informarea și implicarea comunităților afectate. De asemenea, sperăm ca în vederea
soluționării aceastei solicitari de informații să faceți uz de mecanismul consultării
interinstituționale.
Întrucât este o solicitare de informații cu adresant multiplu, vă rugăm să ne furnizați doar
informațiile pe care instituția dumneavoastră este autorizată să le proceseze din lista solicitată de
Asociația Neuer Weg, cu sprijinul Asociațiilor Pro Mediu Timiș și Asociației Profesioniștilor în
Protecția Mediului Înconjurător, precum și a Grupurilor de Inițiativă Civică Beba Veche și Dudeștii
Vechi.
Cu stimă,
Hans Hedrich, vicepreședinte

Făgăraș, 16.02.2015
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