Proces-verbal nr 16 din 11.07.2017
a Comitetului subbazinal al râului Bîc
mun. Chișinău, sala de ședințe al Agenției ”Apele Moldovei”
Au participat:
- Din membrii desemnați sau candidați: Sava Valeriu (CR Călărași), Budu Nicolae (CR Strășeni),
Vasile Efros (Primăria mun. Chișinău), Mariana Codreanu (Agenția ”Apele Moldovei”), Maria Sandu
(IEG al AȘM), Tonu Gheorghe (IE Ialoveni), Gori Victor (Primăria com. Botnărești, r-nul Anenii
Noi), Pascaru Alexandru (Primăria or. Bucovăț, r-nul Strășeni), Bujoreanu Valeriu (primăria com.
Pănășești, r-nul Strășeni), Ina Coșeru (Centrul Național de Mediu)
- Invitați: Veronica Herța (Apă-Canal Chișinău S.A.), Alexandr Vișnevschi (Apă-Canal Chișinău S.A.),
N. Fotescu (Apă-Canal Chișinău S.A.), Cyrille Vallet (Strengthening the Institutional Framework in
the Water and Sanitation Sector Project), Iuliana Cantaragiu (Centrul Național de Mediu), Tatiana
Mosenț (Centrul Național de Mediu), Alexandru Nistiriuc (A.O. ”Media Grup Meridian”)
Subiecte discutate:
1. Prezentarea și votarea noii componențe a Comitetului subbazinal al râului Bîc, mandatul 20172023. Alegerea Președintelui, Vice-președintelui și Secretarului CBB.
2. Prezentarea și votarea modificărilor la Regulamentului privind modul de constituire și organizare
a Comitetului subbazinal al râului Bîc.
3. Inițiativa întreprinderii ”Apă-Canal Chișinău” cu privire la aplicarea HG 950.2013 pentru a reduce
impactul apelor uzate, provenite de la agenții economici din municipiu, asupra stației de epurare a
apelor uzate și a poluării apei râului Bîc. Prezentarea lucrărilor efectuate pentru îmbunătățirea
procesului de epurare a apelor uzate de la stația de epurare a mun. Chișinău.
Discuții la subiectul 1:
A fost comunicat faptul, că mandatul membrilor Comitetului subbazinal al râului Bîc (CBB) a expirat,
conform Regulamentului de organizare și funcționare a CBB, în perioada martie-aprilie 2017, Centrul
Național de Mediu, îndeplinind funcția de Secretariat Tehnic, a expediat scrisori instituțiilor menționate
din regulament cu solicitarea desemnării noilor membri sau candidaților, unde este cazul, a CBB. Lista
membrilor desemnați și a membrilor-candidați se anexează (Anexa 1)
Din membrii-candidați urmează să fie propuși și aleși: 1 reprezentant din partea Inspecțiilor Ecologice
Raionale și Agenției Ecologice Chișinău și 3 primari din localitățile din subbazinul hidrografic al râului Bîc.
Totodată, s-a menționat că, Consiliul raional Ialoveni încă nu a expediat scrisoare de răspuns pentru
desemnarea membrului în CBB și urmează să se facă o adresare repetată în acest sens.
De asemenea, s-a pus în discuție potențialii candidați pentru reprezentantul utilizatorului de apă și
modalitatea de atragere a candidaților.
S-au făcut propuneri pentru alegerea Președintelui CBB – Victor Gori, primar al com. Botnărești din r-nul
Anenii Noi; Vice-Președintelui CBB – Sava Valeriu, Vice-președintele raionului Călărași; Secretarului CBB –
Iuliana Cantaragiu, expert proiecte la Centrul Național de Mediu.
Decizii la subiectul 1:
1.1.
Din candidații IE a fost ales, cu vot unanim, dl. Ion Bulmaga de la Agenția Ecologică Chișinău. Din
candidații primari din localitățile din subbazinul hidrografic al râului Bîc au fost aleși: dl. Victor
Gori, primar al com. Botnărești din r-nul Anenii Noi; dl. Nicolae Melnic, primar al or. Călărași din rnul Călărași și dl. Valeriu Bujoreanu, primar al com. Pănășești din r-nul Strășeni
1.2.
Pentru alegerea reprezentatului din partea utilizatorul de apă, Secretarul CBB va întocmi o listă cu
potențialii candidați din partea agenților economici, care au un impact semnificativ asupra râului
Bîc și o va circula membrilor CBB. Conform listei scurte selectate de membrii CBB, Secretarul CBB
va face adresări către agenții economici pentru nominalizarea membrilor-candidați în cadrul CBB
din partea utilizatorilor de apă.

1.3.
1.4.

A fost votată unanim noua componență a CBB, conform listei anexate (Anexa 2)
Au fost aleși, cu vot unanim, Președintele CBB – Victor Gori, primar al com. Botnărești din r-nul
Anenii Noi; Vice-Președintele CBB – Sava Valeriu, Vice-președintele raionului Călărași; Secretarul
CBB – Iuliana Cantaragiu, expert proiecte la Centrul Național de Mediu.

Discuții la subiectul 2:
A fost prezentat noul proiect de Regulament privind modul de constituire și funcționare a Comitetului
subbazinal a râului Bîc, care a fost adoptat conform modelului prezentat în HG nr 867 din 01.11.2013.
Decizii la subiectul 2:
2.1. Cu vot unanim a fost adoptat noul Regulament privind modul de constituire și funcționare a
Comitetului subbazinal Bîc
Discuții la subiectul 3:
Reprezentanții companiei ”Apă-Canal Chișinău” au prezentat inițiativa companiei de a pune în aplicare
prevederile HG 950 din 23.11.2013 cu privire la cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate
în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. Acțiunile companiei
sunt întreprinse în vederea asigurării unei bune funcționări a stației de epurare a mun. Chișinău cu scopul
eliminării sursei de poluare de la această stație. Astfel, compania a inițiat un proces de reziliere a
contractelor de pre-epurare al apelor uzate provenite de la agenți economici și aplicarea tarifelor
majorate de plată pentru apa uzată provenită de la agenții economici, care înregistrează depășiri a CMA la
paramentrii chimici, prevăzuți în HG 950/23.11.2013. În acest sens au fost organizate mai multe ședințe
cu agenții economici, pentru a-i încuraja să se conformeze prevederilor HG 950/23.11.2013 și să-și
asigure singuri pre-epurarea apelor uzate prin construcția/montarea tehnologiilor de pre-epurare al
apelor uzate în procesul de producție.
În consecință, pe fonul discuțiilor aprinse, a fost creat un grup de lucru la nivel guvernamental pentru a
găsi soluții aspectelor ce vizează pre-epurarea apelor uzate, poluarea apelor de suprafață și tarifele plătite
de agenții economici
Decizii la subiectul 3:
3.1. Cu vot unanim s-a decis elaborarea unui demers din partea Comitetului subbazinal Bîc, în adresa
Prim-ministrului RM și a Ministrului mediului în vederea expunerii de opinie a membrilor Comitetului pe
aspecte ce vizează pre-epurarea apelor uzate industriale, necesitatea epurării apelor uzate municipale,
raportat la calitatea apelor de suprafață, cu impact asupra sănătății populației. Demersul va fi elaborat de
Secretariatul Comitetului subbazinal Bîc, circulat și agreat cu membrii și, ulterior, expediat destinatarilor
Anexe:
1. Agenda ședinței nr. 16 a Comitetului subbazinal Bîc din 11.07.2017
2. Lista participanților la ședința nr. 16 a Comitetului subbazinal Bîc din 11.07.2017
3. Regulamentul privind modul de constituire și funcționare a Comitetului subbazinal a râului Bîc,
adoptat la ședința nr. 16 a Comitetului subbazinal Bîc din 11.07.2017
4. Lista candidaților și persoanelor desemnate pentru a fi membri a Comitetului subbazinal Bîc
pentru mandatul anilor2017-2023
Victor Gori
Președintele Comitetului Subbazinal Bîc
Iuliana Cantaragiu
Secretariatul Comitetului Subbazinal Bîc

