
APOCALIPSA DIN VALEA ICHELULUI:  

se şterg şi ultimele urme de viaţă!  
 

Căutând Paradisului pierdut am găsit Infernul lui Dante! 

 

La un an de la primul semnal de alarmă tras în legătură cu dezastrul din Valea 

Ichelului, situaţia nu numai că nu s-a îndreptat, ci s-a agravat, atingând cote de 

proporţii apocaliptice. Albia şi întreaga vale a acestui râu istoric sunt colmatate la 

propriu de efectele indiferenţei şi inconştienţei suită la rang de nesimţire pe care le 

manifestă deopotrivă şi locuitorii, şi factorii de decizie dela nivel central şi local. 

Acum un an am publicat în revista NATURA un articol intitulat: „Valea Ichelului 

în derivă: de la paradisul din copilăria mea, la dezastrul din zilele noastre” 

republicat și pe blogul pe care îl administrez împreună cu colegii: 

(http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/articole-blog/1742/valea-ichelului-in-

deriva-de-la-paradisul-din-copilaria-mea-la-dezastrul-din-zilele-noastre/). 

Descriam atunci situația gravă în care ajunsese valea acestui râu, concluzia și 

dorința mea fiind atunci că „nu doresc ca Ichelul, paradisul copilăriei mele, să 

moară înaintea mea”.  

Anul acesta, pe data de 22 aprilie, am mers împreună cu Alecu Reniță, directorul 

revistei Natura şi preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova, într-o nouă 

„excursie” în Valea Ichelului, pe segmentul Pașcani-Goianul Vechi. Ne-am dus cu 

speranţa că vom vedea măcar unele semne de resuscitare a vieţii care acum un an 

abia de mai pâlpâia. Nu ne imaginam că vom găsi acolo acel Parc Național numit  

CRICOVA, sau Defileul Ichelului, la care visam să fie amenajat în viitor, împreună 

cu Vinăria Cricova. Dar nici la dezastrul găsit nu ne-am aşteptat...  

Cele văzute acolo a întrecut orice imaginație! Stupefacţia şi revolta ne-au izbit în 

egală măsură, până la sufocare, pe amândoi, mai ales că vizita a fost făcută în zilele 

prepascale, când orice om normal trăieşte un sentiment de apropiere de Dumnezeu 

şi de cele mai sacre valori. În loc de asta noi am nimerit la polul opus.  

Acum, cineaștii moldoveni pot filma orice film de groază, cu cele mai mici 

costuri,la doar câţiva paşi de capitala statului independent R. Moldova. Priveam 

îngroziţi peisajul amplasat la 15 km de Chişinău şi ne întrebam la ce se raportează 

independenţa asta căreia la 27 august curent îi vom serba – desigur festiv – cei 25 

de ani. Independentă de responsabilitate? Independentă de orice simţ de omenie? 

Cine dorește să vadă cum arată în realitate Iadul lui Scaraoțchi aici, pe Pământ, 

poate să-l vadă mergând într-o excursie la Vinăria Cricova. Să se bucure de 

frumuseţea şi de parfumul de poveste pe care îl emană subteranele acesteia, după 

care să iasă și să arunce privirea în stânga peste gărduceanul de nuiele de alun și 

să-şi înăcreasă sufletul lovindu-şi privirea de prăpădul care duhneşte din vale și de 

pe dealul de vis-a-vis... Cum s-ar spune, o imagine face mai mult decât o mie de 

cuvinte! 

 

 



Dar iată cum a „progresat” în numai 12 luni starea râului care a încântat şi pana lui 

Dimitrie Cantemir, dar şi copilăria mea. Gunoiștea antiecologică formată ilegal la 

Pașcani, pe malul stâng al Ichelului, nu numai că nu a dispărut, sau măcar să se 

miscşoreze. Nu! Ea a devenit „grandioasă” cât un lanț de munți, acoperind 

panorama din care face parte și sediul Institutului de fitotehnie  „Porumbeni”.Şi 

gunoiștile din carierele de piatră părăsite și neconservate au crescut simțitor. Mai 

grav, se pare că acolo au apărut și materiale otrăvitoare, pentru că apa din cele 

două iazuri cu diguri distruse pe jumătate a devenit multicoloră, un curcubeu de 

cine ştie ce rezduuri chimice. Dealul pietros de vis-a-vis de beciurile Cricovei a 

ajuns într-un hal fără de hal, de parcă ar fi fost râmat de niște uriaşi porci sălbatici  

și flămânzi. Pietrăria din sătucul Făurești a devenit asemănătoare exploatărilor 

haotice de aur de prin Mongolia, sau din Africa de Sud. Nici gunoiștea ilegală de 

pe malul drept al Ichelului, din Ciorescu, n-a scăzut măcar cu un metru cub.  

 

„Bomboana” otrăvită de pe coliva Ichelului 

 

Dar culmea dezastrului, a inconştienţei, incompetenţei şi iresponsabilităţii este 

înfățișarea jalnică a apei râului Ichel,  mai la vale de Beciurile Cricovei. Aici sunt 

deversate, fără nici o filtrare, apele reziduale, dacă ape se pot numi acele lave 

pestilenţiale care provin din sistemul de prelucrare a scursurilor din canalizarea 

orașului Cricova. Culoarea și conținutul apei râului este ca cea din closetele de altă 

dată de la țară. Sunt cea mai sigură sursă de boli pe care o putea imagina cea mai 

bolnavă minte de terorist vreodată.Ca dovadă, au apărut cazuri de îmbolnăviri 

grave atât la oameni, cât şi la animalele care mor pe capete prin gospodării. Şi, 

dacă am putea afirma cu cinism că localnicii îşi merită soarta pentru impasibilitatea 

lor, nu putem să nu ne întrebăm ce vină au însă chişinăuienii. Pentru că aceste ape 

otrăvitoare se varsă în râul Nistru, la doar câțiva metri de locul de unde este 

pompată apa potabilă pentru întregul municipiu Chişinău.  

Și, pentru că în acelaşi periplu al groazei, am trecut și prin Codrii din Valea 

Ichelului, de pe moșia satelor Năpădeni, Cornova, Rădeni, Dereneu, Răciula, 

Frumoasa, Codreanca ș.a., am constatat că și pădurile noastre continuă să se 

împuțineze și chiar să dispară treptat, dar sigur.  

Putem constata cu durere că de când „democraţii ne duc spre Europa” ritmurile 

dispariției Codrilor istorici au devenit brusc mai accelerate, chiar mai accelerate 

decât erau pe vremea neocominterniștilor lui Voronin... Oare cât va mai dura acest 

adevărat terorism ecologic și această iresponsabilitate nerușinată în bazinul râului 

Ichel? 

 

 

Dr. Vasile Șoimaru 

 

Revista NATURA, mai 2016 

 

 

 



APOCALIPSA DIN VALEA ICHELULUI ÎN IMAGINI 
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