Proces verbal nr.3
al gedinlei ordinare a Consiliului de Bazin Bdc din 15 mai2072
or Chiginiu, sala de conferinle a Agenliei ,,Apele Moldovei"

La

gedinli

sunt

- Gori Victor
Membrii Consiliului - Cogcodan Veaceslav, Cogeru Ina, Ilagcu Lidia,
Bujac Victor, Drumea Dumitru, Hincu Andrei, Chiperi lvan, Melnic
Pregedintele Consiliului

prezenfi:

Nicolae, Tcaci Eudochia, Baltag Silvia

Sunt absenfi:

Diacenco Rita, Carmanu Lilian, Garaba Vladimir

Delegali:

Munteanu Mircea(CR Ialoveni)

La

qedinli
participat:

au

Proca Dumitru (Apele Moldovei), Cernat Veaceslav [viceprimar
Ialoveni), Mindrild Pavel [Acvaproiect), Mazur Vivia (CSNM),
Budegteanu Sergiu IFPM Moldova), Ciumagu Mihai (Api-Canal
Strigeni), Codreanu Natalia [Agenfia,,Apele Moldovei")

Ordinea de zi a gedinlei:

in

cadrul

1.

Prezentarea activitdfii ,,Managementul Bazinelor Hidrografice
Provocdrile Mileniului"
Raport: Sergiu Budegteanu - 25 min

2.

Prezentarea activititilor donatorilor din domeniul apelor din Republica Moldova
Raport: Iuliana Cantanagiu

-

Fondului

20 min

t:l:'.:

3.

Prezentirile propunerilor de proiecte pentru gedinta Consiliului de Bazin Bdc gi a pirfilor
interesate cu donatorii activi in republica Moldova, carea va avea loc pe data de 29 mai
2012
Raport: membrii Consiliului de Bazin BAc - 60 min

4. Raport cu privire la propunerea

de adresare cu un demers citre Ministerul Mediului;
Procuratura Generale, CCCEC, Municipiul Chigindu, Prim-Ministrul Republicii Moldova
privind starea ecologici in bazinul rAului Bdc [permiterul Chiginiu)
Raport: Victor Gori

-

15 min

Pregedintele Consiliului, Victor Gori, deschide gedinp gi aduce mullumiri Agenliei,,Apele
Moldovei" pentru gdzduirea gedintei. Dumnealui intreabi daci to;i membrii au fdcut
cunogtinli cu ordinea de zi gi propune si se puni la vot ordinea de zi.

Au luat cuvintul:

Ivan Chiperi intervine gi anunld cd nu este de acord cu o parte din ordinea de zi a gedintei.
Dumnealui face referire la prezentarea dlui Sergiu Budegteanu despre activitatea
,,Managementul Bazinelor Hidrografice in cadrul Fondului Provocirile Mileniului". Domnul
Chiperi a specificat cd nu intelege care va fi hotdrirea in urma acestei prezentiri gi a dat
citire unei liste de activitdli care, in opinia dumnealui ar trebui incluse in agendi.
Iuliana Cantaragiu a venit cu explicalii, specificAnd ci dumnealui a absentat la primele
doui gedinle gi posibil nu este la curent care este scopul prezentirii domnului Budegteanu
gi, de fapt, dumnealui va face o scurti incursiune in activitatea Programului Compact.
Dumitru Drumea intervine gi menlioneazd cd prezentarea activitdfii managementul
Bazinelor Hidrografice este una importanti, iar membrii Consiliului de Bazin BAc trebuie sd
fie informali despre prioritilile Programului Compact.
Victor Buiac propune membrilor Consiliului si respect agenda gi celelalte intrebdri si fie
incluse la compartimentul Diverse
S-a

votat: includrea celorlalte subiecte la compartimentul Diverse
Au votat: 9 persoane- pentru, 1 persoani s-a ablinut
S-a

ascultat:

Raportul'Activitatea Mangementul Bazinelor Hidrografice in cadrul Fondului Provocirile
Mileniului".
Sergiu Budegteanu aj facut
ComPact. :' -

,

o prezentare despre prioritdlile gi activitifile Programului

Au luat cuvintul:

Victor Gori a ?ntrebat la ce etapi se afli acum Programul la capitolul "ldentificarea
delimitrea corpurilor de api".. *,

gi

"spus ci la moment se agteapti o colaborare dintre Programul
SeYgiu Budegteanu a
Compact gi Agenpia,,Apele Moldovei". Se prevede crearea unei noi directii in cadrul Agentiei
"Apele Moldovei".

Dumitru Proca intervine, menlionand ci la moment agenlia nu dispune de specialigti
competenli in domeniul delimitdrii corpurilor de ap5.

Sergiu Budegteanu afirmi cI specialigtii vor fi instruiti in afara
experienld in afara hotarelor lirii in acest domeniu'

llrii

9i se va face schimb de

Victor Buiac intreabi detalii despe Planul de Managemet pt riul Nistru. Dl Budegteanu
specifici faptul ci proiectele pentru Planurile de Management se fac in colaborare cu
Ministerul Mediului. "CAnd va fi elaborat acest document se va comunica 9i coordona cu
Ministerul Mediului, iar Programul Compact va oferi suport in sporirea capacitilii
instituliilor de stat care nu dispun de capacitatea dati.
Victor Gori intreabi daci Comitetul rAului BAc va fi creat de citre Programul Compact. Dl
Budesteanu spune ci Programul Compact va crea Comitete de Bazin doar la nivel de
district, iar unii reprezentanli din Consiliul de Bazin BAc vor face parte din aceste comitete.

Victor Gori intreabi care este situatia privind sistemele de irigare despre care dumnealui a
mentionat in prezentarea sa. Dl Budegteanu vine cu explicalia ci 5 stalii pe Nistru si 5 pe
Prut vor fi reconstruite doar.

Veaceslav Coscodan a specificat faptul cI la gedintele anterioare, dumnealui a mai
menlionat ci starea gi calitatea apei rAului BAc, care este utilizati in scopuri agricole in
partea central a jdrii, are un debitul prea mic ai nu este suficient5 pentru agriculturi.
Dumnealui doregete sd afle dacf, existi careva posibilitili de a elabora un studiu de
fezabilitate pentru trasarea unui apeduct din rdurile Nistru sau Prut.
Dl Budegteanu a mentionat cd Programul Comapact nu prevede alte activiti;i decAt cele 2
sus menlionate.

S-a ascultat:

prezentarea despre aetivitdtile donatorilor din domeniul apelor din Republica Moldova'
Aceasti prezentarea:.:a fost fdcuti de cdtre luliana Canataragiu. Ea a facut o scurti
prezentare pentru fiecare dintre partenerii de dezvoltare active in Republica Moldova'
Acegti parteneri sunt: Agentia de Dezvoltare a Austriei, Agentia de Dezvoltare a Elveliei,
Republica Cehd, GIZ, Comisia Uniunii Europene
t:

in urma acestei prezentdri nu au intbrvenit intrebiri sau comentarrii

S-a ascultat:

prezentirile propunerilor de proiecte pentru gedinla Consiliului de Bazin BAc 9i a pirlilor
interesate cu donatorii activi in Republica Moldova, care va avea loc la data de 29 mai20L2'
Au luat cuvint:

intenlioneazd si inainteze un
Nicolae Melnic a anunfat ca primiria oragului cdliragi
Ciliragi 9i Strigeni 9i a
proiect ce fine de aproviziorr".." cu apd gi canalizare a oragelor
iatelor adiacente, din apeductul chiginiu-Strigeni-cildragi.
pentru oragul Ciliragi existd un studiu
Veaceslav Cogcodan a mai adiugat ci la moment,
proiectul tehnic al apeductului'
de fezabilitate elaborat, iar penru oragul strdgeni existi 9i
problema captirii apei din riul Bac
Tot dumnealui, a spus ci trasarea apeductului va rezolva
in scopuri de irigare'
prroiecte' Dumnealui a
Dumitru Drumea a intrebat din numele cui vor fi inaintate aceste
sau din numele APl-urilor
vrut se afle daci proiectele vor fi inaintate din numele consiliului
consiliului de Bazin BAc'
sau instituliilor reprezentantii cirora sunt membrii

pot fi inaintate din numele
Iuliana cantaragiu a specificat faptul ci proiectele nu
juridici' Totodati' dumneaei a spune cd
Consiliului, pe motiv ci acesta nu este o entitate
este util gi necesar ca in interiorul consiiului

si

se discute

victor Gori, a anuntat membrii consiliului si

si aceste propuneri

de proiecte'

expedieze propunerile de proiecte

secretariatului tehnic.
este bine dacfl la gedinla aceasta se va
elabora o agendd preliminard prentru gedinla cu donatorii'

Iuliana cantaragiu interevine, menlionind

ci

pe cAteva componenete pentru
Victor Buiac propune si se organizeze grupuri de lucru
facilita inaintarea acestor propuneri citre donatori'

a

va inainta un proiect care vizeazd'
veaceslav cernat a anuntat ci primiria oragului Ialoveni
Bac. Dumnealui a
;6;;; mecanice a raului lgnovd! care este un afluent al raului
anterior 9i inaintat citre Agenlia
menfiona! de asemenea;. cd acest proiect a fost elaborat
necunoscute' acesta nu a primit finanlare'
,,Apele Moldovei", dar din motive

Cernat a rispuns ci
Victor Gori intreabE care este bugetul acestui proiect. Veaceslav
bugetul proiectului este de aproximativ 2'5 mln MDL
rugdndu-l si specifice
Victor Gori a adresat o intrebare domnului veaceslav cogcodan,
in urma implementirii proiectului inaintat
incd odatd care vor fi beneficiile pentru rdul BAc
de

primiria Cdldragi.

acestui proiect se vor soluliona
veaceslav cogcodan reamintegte ci prin finanlarea
agricole'
problemele ce lin de captarea apei rAului BAc in scopuri
prive9te aprovizionarea cu

ce
Andrei Hincu propune elaborarea unui Master Plan in ceea
acest document va da
api gi canalizare pentru intreaga regiune. in opinia dumnealui
ci gansele de solulionare a
coerenti activitifii APl-urilor in acest domeniu' El considerd
problemelorsuntmultmaimaricuajutorulacestuidocument'

victor Gori spune cd staiia de epurare Bulboaca, Anenii Noi, este intr-o stare deplorabili 9i
mai
propune reabilitarea staliei de la Bulboaca. El considera ,,cI se poate de concentrat
multe localitili la aceasta"'
nu necesiti
Iuliana Cantaragiu intervine, explicAnd ci la Bulboaca stalia de epurarea
de fezabilitate
reabilitare ci reconstructie. Ea specifici faptul cd deja existd un studiu
elaborat de citre compania Boncom in 2005'
separat o
victor Gori spune ci este informat despre faptul cd la Anenii Noi se va construi
mai
pot
conecta
Bulboaca se
stafie, gi asta in opinia dumnealui, nu este logic, pentru ci la
multe localitdti.

stalia de epurare a
Iuliana Cantaragiu spune ci din punct de vedere al costurilor astizi
infuenleaza enorm asupra
apelor din Anenii Noi este cea mai costisitoare din lari 9i asta
prejudicii economice'
tarifelor pentru populalia din Anenii Noi, iar acest lucru aduce
pina la acest moment s5 fie
Ina Cogeru propune ca toate concepetele de proiecte discutate
care sunt prioritare si cd ar
culese la calculator 9i demonstrate pe monitor, pentru a vedea
ca la gedintra cu
trebui alese 7-10 proiecte. Ea specificd faptul ce este foarte important
foarte clare 9i concrete'
donatorii cei care vor inainta propunerile de proiect si aibi idei
de fezabilitate'
bine structurate, 9i cd nu este neapirat ca atunci ei si prezinte studii
de Bazin BAc ar scrie o
Totodati, dumneaei considerd cd ar fi bine daci membrii consiliului
in cadrul gedintelor
scrisoare in care ar specifica foarte clar ci: ,,in urma disculiilor
necesiti finantare"' Ea
ordinare, s-a hotirit ci anume aceste proiecte sunt prioritare 9i
de tratare a apelor 9i
consideri cd cele mai importante probleme sunt: lipsa sistemelor
canalizare.

studiu
Dumitru Drumea prezinti pe scurt proiectul ce line de elaborarea unui

de

chigindu'
fezabilitate privind ndmolul activ din geotuburile construite in or'

din partea FPM ci nu va fi
Ina Cogeru: "]ina4d contul de faptul :5."In primit un mesaj clar
aspect ar putea fi prezentat
elaborat un plan de'Management pt r1ul BAc, consider ci acest
potrivit ca acest proiect sd fie
spre disculie donatorilor". Dumneaei consideri ci ar fi
inaintat de citre Agenlia,,Apele Moldovei"

ci initiativa este foarte buni 9i ci trebuie stabilite obiective
opinia dumnealui' fiecare
concrete la nivel de lazin, nu pentru o localitate separaH' in
';;;;.;trebuie corelat cu un obiectiv general. Dumnealui atenlioneazi ci gansele sunt mai
Dl Budesteanu

consideri..

general'
pu}ine pentru proiecte individuale, decAt pentru cele cu impact

Ilagcu Lidia spune ci nu are la moment o propunere de proiect'
cd situlia in chigini este mai clari decat in raioane' Dumnealui
de fezabilitate, dar nu a primit
spune ci institulia pe care o reprezinti are elaborate studii
niciodati finanlare pentru vreun proiect

Pavel

Mindrili adaugi

Ivan Chiperi afirmd ci rdul este al statului 9i ci acesta ar trebui si poarte rdspundere
Cu
pentru el. ,,Statul e talpa. Daca fiecar va veni cu propunerea sa, nu va fi gisitd solutie'
a menlionat
parere de rdu, Ministerul Mediului nu functioneazi cum ar trebui". Dumnealui
cd trebuie
crede
stat. Dumnealui
cd la gedinti nu este nici un reprezentant al structurilor de
fticuti o adresare Prim-Ministrului cu privire la starea exceplionald in rAul BAc'
reabilitrea r' BAc'
Alexandru Jicu intervine, explicAnd cd scopul activitilii Consiliului, este
ceva in comun, si avem o viziune comuni'
,,Noi ca si devenim credibili, trebuie si facem
vede izbindd dacd se va
incepdnd de la Temeleuli pana la Nistru." Dumnealui a afirmat ci nu
rezolva doar fragmentar problema.
Management pt r'
Marin Adam se informeazd daci la aceasti etapd elaborarea Planului de
Bic a inceput sau la ce fazi este'

in bazinul
Ina Cogeru afirmi ci s-au distribuit chestionare de evaluare a stirii ecologice
ulterior se
raului BAc ai cd aceste date vor fi contrapuse cu datele Ministerului Mediului 9i
Totodati, dumneaei
va elabora un raport privind starea mediului in bazinul riului BAc'
unui Plan de
consideri c[ ar fi necesari o viziti de studiu in uE, privind elaborarea

de Management dureaza 9i
Management, Dumneaei a mai specificat cd elaborarea unui Plan

acest subiect
cd acest lucru este destul de costisitor, de aceea este important ca
inaintat donatorilor la gedinta urmitoare'
S-a

si

fie

analizat:

vor fi inaintate donatorilor
componenetele gedinlei din 29 mai 9i conceptele de proiecte care
S-a decis:

Agenda preliminarf, pentru gedinla din 29

1. Situalia riului Bdc (Apele Moldovei,

mai20l2:
IESJ

i:.'.:

2. Crearea Consiliului de bazin BAc (CNM)
3. Proiectele, activitilile efectuate anterior

4. Obiectivele prioritare

9i

in derulare (ADR CentruJ

de reabilitare a rAului BAc, din care reies notele conceptuale

ConcePetele de Proiecte: "

A. Managementul Integratal Bazinului Bdc
1. Elaborarea Conceptulu"i Planului de Management pt sub-bazinul rAului Bic [Ministerul

Mediului, Ministerul Dezvoltirii Regionale 9i a consffuctiilorJ
a. Master-plan de aprovizioiare cu api, canalizare 9i epurarea apelor uzate pt
localitdlile din Bazinul rAului Bic
b. Studiu de fezabilitate privind aprovizionarea cu apd potabild 9i canalizare pt Bazinul
rdului Bic

Curatarea riului
(APL laloveni)
Curilarea albiei a r.Ignovi! pe porfiunea or. Ialoveni
(APL
Chiginiu)
Curiiarea albiei a r. da. p.-po41unea or' Chiginiu

B.

2.
3.

C.

Aprovizionare cu api, canalizare, epurarea apelor uzate

4'Sistemdeaprovizionarecuapiptr.StrdgenigiCildragi,inextinderea

S.

6.

sistemului din

Chiginiu (APL Ciliragi - Cucu BorisJ
Noi - Mihail CheibagJ
Stayie de epurare ain oragut Aneniiiloi (APL Anenii
Stalie de.put"te din oragul Strigeni IAPL Str5geni)

D. Managementul degeurilor

7.

sEB (Plan de Acliuni Privind
Utilizarea nimolului activ produs dupd geotuburi de la
utilizarea acestuia)

S-a'votat: - unanim.
S-a

ascultat:

adresare cu un demers cdtre Ministerul
Raportul dlui Victor Gori cu privire la ,,Propunerea de
Pim-Ministru Republicii Moldova 9i
Mediului, procuratura Generali, cccEc, Municipiul Chigindu,
pregedintele Republicii Moldova privind starea ecologicr in bazinul raului Bic [perimetrul
fie scris un demers care va spori
municipiului chigindu)". Domnul Victor Gori a propus si
date concrete ce 1in de poluarea rdului BAc'
increderea donatorilor fata de consiliu pentru a obline
cu propunerea 9i ceilalli membri ai consiliului vor
El a mentionat ci va veni la urmitoarea intdlnire
veni cu modificiri.
Au luat

cuvint

,,,,1
:.. i

care afecteazl grav
chiperi lvan a mentionat ci situalia in rflul Bac este situatie exceptionalS
acvatice ale riului Nistru' care
perimetrul a 60 km 10 localitSli din r. Anenii Noi 9i resursele
pe

sub nivelul admisibil de poluare 9i aceasta
alimenteazi rransnistria gi ucraina. calitatea apei este
animalelor, din motiv ci raul nu mai are
nu poate fi utilizati pentru irigare, pisciculturf, 9i adipatul
murdaregi:s'-a transformat intr-un mijloc de evacuare a apelor
capacitatea de a se
""i"pr.tr"a
toxice din mun. Chigindu.
care pot surveni a propusl
Luind in consideratie realitatea actuali 9i consecinlele

L.

porunci Institutului de Proiect5ri
De a se adresa Guvernului cu solicitarea de a da
de reaniamre a r' Bic in comun cu agenlia
,,Acvoproiect" pentru a elabora un Proiect
Moldsilva.

2.

excepfionale a R'Moldova

si

primului ministru - pregedintele comisiei Stiri
Informalia despre starea reald a situaliei
includi in ordinea de zi a gedinlei guvernului
s'ituafiei
de structurile statale in vederea redresirii
ecologice a r. Bic ai misurile intreprinse
De a solicita

actuale create 9i consecinlele care pot aparea'
3.

efectuate de structurile ecologiste cu
De a intensifica conlucrarea, in baza analizelor
lucririlor de reanimare a r' Bic conform proiectului
donatorii straini in vederea cofinanfdrii
elaboratgiamenanjdriilocalitdlilorgiterenurilordinpreajmar.Bic'

. Dumnealui a propus

si

BAcului
se organ izeze ogedinla la Gura

S-a analizat: inaintarea

S-a

pentru

a vedea

propunerii dlui Chiperi Ivan

votat:
Pentru

-

5

s-au ablinut

-4

S-a decis:

Proiectul de adresare'

victor Gori

a

pentu participare
incheiat gedinla mullumind tuturor

i:i::r

Pregedinte: Vicor Gori
Secretar: Ala Vacarciuc

'()

situalia reali'

