
Procesul verbal nr.4 al ședinței ordinare 

a Comitetului de Sub-Bazin al r.Răut 

14 decembrie 2017, primăria or.Orhei 

Prezenți: 10 persoane din membrii comitetului 

Ordinea de zi aprobată unanim de membrii comitetului: 

1. Propunerea și aprobarea secretariatului tehnic al comitetului pentru anul 2018  
2. Proiecte implementate în mun.Orhei pentru îmbunătățirea situației ecologice a r.Răut 
3. Planul de activități pentru anii 2018-2019 a Comitetului de Sub-Bazin al r.Răut 

S-au discutat: 

1. Organizația non-guvernamentală  ”Tinerele femei” din r.Dondușeni, care îndeplinea funcția de 
secretariat tehnic pînă în prezent, și-a retras candidatura. S-a propus ca Centrul Național de 
Mediu să dețină funcția „de secretariat tehnic pentru perioada de 1 an. Ulterior, se vor căuta și 
alte ONG-uri active din bazin, pentru instruire și preluare a funcției în anul 2019. 

2. Dna Reghina Apostolova (vice-primar al mun.Orhei) a prezentat succesele administrației publice 
locale, obținute pe perioada activității de pînă acum. Printre ele, se numără reabilitarea 
parcurilor și spațiilor verzi din localitate, precum și sectoare împădurite în apropierea r.Răut și a 
afluentului cu copăcei de plopi și salcie. A fost construit un lac care deține autorizație de 
funcționare ca zonă de agrement sigură pentru sănătatea oamenilor. S-a discutat și despre 
performanțele stației de epurare tip ZUC (zone umede construite),proiect unic pentru întreaga 
țară.  

3. A fost discutat și completat planul de acțiuni propus pentru activitatea Comitetului de Sub-bazin 
al r.Răut pentru anii 2018-2019, după cum urmează: 

a) Pașaportizarea lacurilor din bazinul r.Răut 
În urma discuției, s-a stabilit că, împreună cu organele competente, vor fi investigate și 
pașaportizate bazinele acvatice din r.Orhei, ca activitate pilot. 

b) Reglementarea construcției hidrocentralelor pe cursul r.Răut 
Problema construcției hidrocentralei lîngă s.Căzănești rămîne una acută și nerezolvată. 
Se propune ca primăria să nu lupte de sine stătător cu această situație, ci să atragă de 
partea sa mai multe forțe. Comitetul va elabora un demers la dosarul privind construcția 
hidrocentralei lîngă s. Căzănești și va depune eforturi pentru a deveni parte a procesului 
pînă în februarie 2018. 
Să se includă și evaluarea impactului asupra mediului în cazul oricăror construcții pe 
cursul r.Răut. 

c) Curățirea albiei r.Răut  
S-a propus ca lucrările de curățire să presupună un segment mai mare de la începutul 
cursului r.Răut pînă cel puțin pînă la mun.Bălți. Pentru implementarea activităților în 
mun. Bălți (curățarea albiei rîului), se propune un mecanism de formarea grupului de 
lucru mix, cu antrenarea serviciilor de specialitate, pentru rezolvarea problemei curățirii 
albiei rîului pe acest segment. 

d) Plantarea fîșiilor de protecție pe cursul r.Răut 
Administrațiile publice locale sunt motivate și predispuse de a participa activ în 
campaniile de plantare, contribuind cu brațe de muncă și material săditor. Se propune 
ca comitetul sa circule o decizie la toate primariile să-și concentreze forțele pe albia 
r.Răut, pentru a planta puieți și a restabili fîșia de protecție a rîului, precum și acțiuni de 
salubrizare a malului rîului în perioadele de primăvară și toamnă. De asemenea, va fi 
transmisă o solicitare către ministerul de resort pentru alocarea și distribuția 
materialului săditor în bazin.  

e) Monitorizarea biologică și chimică a calității apelor din r.Răut 
Echipele de monitorizare create în anul 2016 își vor continua activitățile și în continuare.  

f) Completarea raportului privind starea ecologică a r.Răut 



Pentru a completa raportul deja creat pe starea ecologică a r.Răut, se propune 
inventarierea tuturor agenților economici ce funcționează în zonă, cu menționarea 
activității economice, autorizațiilor deținute pe folosirea apei și deversarea apelor uzate, 
precum și alte informații relevante. Se propune și instruirea și informarea agenților 
economici din bazin privind legea apelor și legea deșeurilor, activitate care ar asigura 
continuitatea ședințelor precedente organizate în toamna anului 2017 cu agenții 
economici în Chișinău.  

g) Organizarea ședințelor ordinare a comitetului 
Se va menține tendința de a organiza cel puțin 2 ședințe ordinare anual. 

 
Se propune includerea în planul de activități un punct privind diseminarea informației privind 
activitatea și deciziile comitetului în tot bazinul, de asemenea și organelor competente 
interesate (Inspectoratul ecologic, ministerul de resort etc). De asemenea, membrii comitetului 
se arată predispuși de a participa la diverse emisiuni tematice la radio și TV pentru a împărtăși 
experiența de lucru în comitet și altor bazine hidrografice din țară. 

 

S-a hotărît: 

1. Funcția de secretariat tehnic al Comitetului de Sub-bazin al r.Răut va fi deținut de Centrul 
Național de Mediu pentru perioada de 1 an. 

2. S-a aprobat planul de activități propus, cu modificările de rigoare. 
3. Următoarea ședință se propune de a fi organizată în r.Drochia în perioada martie-aprilie 2018. 

 

 

Președintele comitetului:                                                                                                                    Igor Șeremet 

Secretarul comitetului:                                                                                                                         Ina Coșeru 


