Procesul – verbal nr.11
al şedinţei ordinare a Consiliului de Bazin Bîc din 24.02.2015
or. Strășeni, Consiliul raional. Sala de conferinţe.

La şedinţă sunt prezenţi:

Gori Victor- președintele Consiliului.
Drumea Dumitru, Tcaci Eudochia, Coșcodan Veaceslav, Casian
Valentina, Frunze Alexandru, Ilașcu Lidia, Preteca-Neaga Marina,
Bulmaga Ion, Mustea Mihai-membrii Consiliului.

Sunt absenţi:

Melnic Nicolae, Popescu Lilian, Diliraico Victor, Besciereu Nicu,
Vladimir Garaba- membrii Consiliului.

La şedinţă au participat:

Voloșciuc Petru, președintele raionului Strășeni; IOvu Nicolae, vice
primar, Ceban Alina, Vacarciuc Alla, Centrul Național de Mediu.

Ordinea de zi a şedinţei:
1.

Cu privire la activitățile primăriei orașului Strășeni în vederea asigurării securității ecologice a
comunității.
Raport-Valentina Casian, primarul or. Strășeni, 20 min.

2. Cu privire la planul de activitate pentru anul 2015
Informaţie - Mihai Mustea, Secretariatul tehnic al CBB, 15 min.

Preşedintele Consiliului, dl Victor Gori, a deschis lucrările şedinţei, salutând faptul prezenței membrilor și
invitațiilor la şedinţă și a adus la cunoștință agenda de lucru și a pus la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi a fost aprobată unanim.
1. S-a ascultat:
Rap. “Cu privire la activitățile primăriei orașului Strășeni în vederea asigurării securității ecologice a
comunității, prezentat de dna Valentina Casian, primarul or. Strășeni, care a menționat că ședința de
astăzi este binevenită precum primăria or. Strășeni care se confruntă cu unele probleme ecologice ce țin
de aprovizionarea cu apă , canalizare și epurare a apelor reziduale formate în sectorul comunal-locativ,
comercial și agroindustrial. Actualmente 98% din populație conectată la apeduct este contorizată, pe
când doar 30 la sută din populație este conectată la sistemul de canalizare, în mare măsură nu pot fi
conectate casele individuale. Sistemele sunt vechi și necesită reabilitate. Concomitent, dumneaei, s-a
expus pe starea de lucru la stația de pompare de la Micăuți și sistemului de apeduct ce unește stația cu
orașul, precum și stației de pompare a apelor uzate formate în oraș. Cu referire la starea ecologică a
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râului Bîc a menționat că aceasta este o problemă națională și urmează a se implica în soluționarea
acestea toate instituțiile locale și centrale, cum ar fi Ministerul Mediului, Agenția “Apele Moldovei”.
Comunicarea se anexează la procesul-verbal.

Au luat cuvânt:
Petru Voloșciuc, Președintele raionului Strășeni, care a menționat că ședința Consiliului și scopul vizitei
este benefic întru îmbunătățirea situației privind aprovizionarea cu apă și sanitație. Cum a menționat și
raportorul situația la stațiile de pompare, privind starea pompelor este reală, sunt vechi cu un consum
major de energie și cu o capacitatea redusă de pompare. Apa –Canal, în astfel de condiții, suportă
cheltuieli pentru reparații. În soluționarea problemei au fost implicate organele de drept, dar rezultatele
nu sunt cele dorite. Până la sfârșit, cu eforturile primarului orașului pompele au fost schimbate. Au fost
conectate localitățile Micăuți, Sireți, Cojușna. Segmentul râului Bâc este înnămolit și practic nu mai este
râu. Ministerul Mediului, Apele Moldovei trebuie să se implice. Se necesită investiții serioase. După ploi
au loc inundații, accesul populației la serviciile din raion, case inundate. S-a intervenit și în adresa
Ministerului Transportului. Trebuie de îmbunătățit situația privind aprovizionarea cu sistema de
canalizare a localităților din raion, precum lipsa acestora influențează asupra sănătății populației. Până la
moment s-au construit instalații de epurare la Tabăra Codru, Școala auxiliară. Problema principal este cea
financiară. Cheltuielile sunt direcționate pe diferite direcții și nu pe cel de mediu. Mai active să se implice
în acest proces Ministerul Mediului, Apele Moldovei, conform funcțiilor ce le aparțin. Dacă nu ne pot
ajuta să vină să ne susțină. Dacă să vorbim despre rețelele de canalizare apoi de menționat că și aici sunt
probleme de relief și apel uzate trebuie pompate, construite stații de pompare. În oraș, construcția stației
de epurare a apelor uzate este o necesitate.
Victor Gori menționează că regiunea r. Bâc este un favor al naturii. S-at format Zuc-uri. Oricum trebuie
de soluționat problema construirii stației de epurare.
Mihai Mustea menționează că la ședința Consiliului de Bazin Bîc de la finele anului 2013, desfășurată
aici la Strășeni s-a hotărât de a se propune Consiliului raional să monitorizeze situația la stația de epurare
de la spitalul de tuberculoză din Vorniceni și să se ducă la capăt lucrările de construcție a stației, Dle
Voloșciuc care este situația la zi?
Petru Voloșciuc, menționează că în satul Vorniceni este construită stația de epurare de tip Valerrom,
funcțională. S-a schimbat situația la normal și la spital. Lucrările sunt finalizate, iar stația funcționează.
Revenim unde sunt probleme.
Vasile Fodea menționează că stația de epurare a localității prea apele uzate de la grădiniță, populație. S-a
făcut un lucru mare. Stația este testată, lucrează, nu este dată în exploatare. Stația de pompare trebuie
reparată. Stația funcționează bine. Probele de la stația de epurare de la spital sunt negative.
Funcționalitatea stației lasă de dorit. Stația la moment nu este recepționată, are loc procesul de testare.
Veaceslav Coșcodan, confirm că că și la Călărași s-a construit a asemenea stație de epurare ca și în s.
Vorniceni și este complicat până se instruiește personalul care deservește stația. Toată Europa lucrează
cu așa stații, pe când la noi este rău. Trebuie de gestionat stația conform procesului tehnologic. Este
nevoie de laborator, personal și de a efectua analize. La moment sunt în funcțiune 4 blocuri, stația
lucrează la capacitatea de 300 m3/diună, Tariful este de 10 lei. Inginerul care anterior avea diferite păreri
despre așa stația acum este predispus să dea consultații.
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Valentina Casian subliniază că stația va fi rezonabilă și actualmente se conlucrează la modelul Duplex cu
ministerul de specialitate din Germania.
Vasile Fodea menționează că Inspectoratul era împotrivă la acest subiect, precum stația nu primește
cantitatea suficientă de ape pentru funcționarea normal a stației.
Veaceslav Coșcodan menționează că pentru orașe mari trebuie așa stații. Pentru funcționalitatea
normală sunt necesare de respectat careva cerințe. Important este ca la fabrici și întreprinderi cu poluare
mare și tehnologii periculoase să se construiască stații de pre-epurare a apelor uzate de la aceste unități
economice.
Nicolae Iovu consideră că sistema apelor pluviale condiționează poluarea râului și poate conduce la
inundații.
Valentina Casian menționează că cadrul legal este necesar de ajustat la cerințele și normele stabilite
prin H.G nr 303 din 13.12. 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, care în
viziunea dumneaei nu este elaborat și aprobat mecanismul de aplicare a legii.
Veaceslav Coșcodam insistă la prescrierea indicațiilor obligatorii pentru construcția stațiilor de preepurare și respectare normelor de deversare a apelor uzate prevăzute în H.G nr 950/2013.
Valentina Casian spune că actualmente se lucrează la crearea zonelor economice libere în zona de
protecție a r. Bâc. În bază de contract se va produce reabilitarea r. Bâc. Râul Bâc se află în gestiunea
Agenției Apele Moldovei și în acest proces sunt obstacole.
Dumitru Drumea se adresează către dna Valentina Casian cu întrebarea Care ar fi rolul Consiliului de
Bazin Bâc în rezolvarea problemelor expuse în comunicarea sa?
Valentina Casian vine cu inițiativa de susținere financiară de către structurile europene, Fondurile
ecologice local și național dumneaei consideră că nu pot susține. De axat pe fondurile europene.
Dumitru Drumea constată că autoritatea publică locală are grijă de sistemele de canalizare, dar nu este
elaborat Planul de Management pe râul Bâc.
Victor Gori propune de adresat o solicitare Guvernului în acest sens.
Dumitru Drumea constată că legislația este controversată. De luat în considerație Directiva Cadru Apa a
UE și primul pas în această direcție revine responsabilității.
Valentina Casian subliniază că trebuie de întreprins măsuri concrete în vederea realizării Hotărârii
Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare,
epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau corpurile de apă pentru localitățile
urbane și riale..
Vasile Fodea menționează că problema principale constă în lacul de la Ghidighici iar Agenția Apele
Moldovei se eschivează să-l întrețină. Cu râul și canalele de drenaj din lunca râului nu se face nimic.
Acestea din urmă trebuie conexate la râu pentru a-l alimenta cu apă.
Dumitru Drumea subliniază că rezervorul de apă este funcțional pentru o perioadă de 50 de ani.
Termenul deja a expirat și problema a apărut Este necesar de a petrece consultări internaționale la acest
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subiect și de soluționat problema lacului. Lucrările de adâncire nu aduc nimic pentru 1-2 ani, iar soluții
contra inundațiilor ar fi construcția digurilor, drumul de schimbat .
Nicolae Iovu pune întrebarea care este importanța râului? Sectorul Centru este inundat. Dacă se va
curăți râul rezultate vor fi. Se poate de construit instalaţii speciale pentru reținerea nămolului.
Valentina Casian constată că se discută despre râu, pe când cei responsabili de ape nu vin. Canalele ar vi
bine de dat în gestiune.
Dumitru Drumea menționează că toate problemele pot fi soluționate prin elaborarea Planului de
Management cu mențiuni-a cine este responsabil, sursa de finanțare.
Valentina Casian spune că delegarea competențelor fără stabilirea surselor de finanțare ar condiționa
nimic în realizarea planului.
Alexandru Frunze a menționat că în mun. Chișinău s-a curățat rîul și ce folos? Curățarea râului se face
integral pe curs. În porțiunea Strășeni-efectul va fi mic. La moment nu-s surse pentru reabilitarea lacului
Ghidighici. Anterior acesta a fost gestionat de Asociația vânătorilor și pescarilor din Moldova, care n-a
efectuat nici o lucrare de întreținere a lacului.
Victor Gori precizează afirmațiile expuse în prezentare vis a vis de cifra de 30% din populație este
conectată la sistemul de canalizare.
Valentina Casian menționează că aceasta este situația de contorizare, dar sunt și cazuri de conectări
neautorizate și aici se cere și susținerea inspecției ecologice. Pentru extinderea rețelelor de canalizare
este nevoie de o susținere financiară ce ține de contribuție din fondurile naționale, care de regulă, nu
poate fi suportată de populație și autoritatea publică locală.
Marina Preteca-Neaga a menţionat că actualmente în Regiunea de Dezvoltare Centru este în proces de
implementare Programul Regional Sectorial de Alimentare cu Apă şi de Canalizare. În contextul
implementării acestui Program, oraşul Străşeni a înaintat un concept de proiect posibil „Îmbunătăţirea și
extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Străşeni”, care a fost selectat de Comisia
interministerială, în luna februarie curent. În continuare, cu suportul experţilor proiectului
„Modernizarea serviciilor publice locale”, finanţat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei,
urmează să fie dezvoltată documentaţia de proiect pentru a fi atrase sursele financiare. Înaintarea
proiectelor spre finanţare din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională va fi posibilă la următorul apel de
propuneri de proiecte pentru perioada de programare 2016-2018 în cazul în care domeniul de
aprovizionare cu apă şi canalizare va fi selectat ca prioritate. Cu eforturi comune vom obține și realizări.
S-a hotărât:
1.

A lua act de informația prezentată de dna Valentina Casian, primarul or. Strășeni „Cu privire la
activitățile primăriei orașului Strășeni în vederea asigurării securității ecologice a comunității” și
a recomanda întreprinderea de măsuri pentru ameliorarea situației ecologice în oraș și
realizare obiectivelor expuse în raportul prezentat.

2.

A propune Primăriei or. Strășeni:

-

să colaboreze cu instituțiile naționale și europene în vederea atragerii investițiilor și să depună
eforturile necesare privind construcția stației de epurare biologică a apelor uzate în or. Strășeni
și extinderii rețelelor de canalizare în vederea asigurării cu ape uzate până la capacitatea de
proiect a stații pentru buna funcționare.

4

-

Consiliul orășenesc să inițieze o adresare Guvernului, Agenției Cadastru și Resurse Funciare cu
solicitarea antrenării instituțiilor de proiectare în vederea elaborării și implementării
proiectului lucrărilor de drenaj, reconstrucției sistemului existent în or. Strășeni.
Hotărârea a fost adoptată unanim.

2.

S-a ascultat:

Informația domnul Mihai Mustea privind activitățile preconizate pentru anul a 2015. Dumnealui a subliniat
că obiectivele principale sunt axate pe problemele majore ce țin de protecția cursurilor de apă, modul de
folosire a bazinelor acvatice și alte activități ecologice care urmează a fi organizate și desfășurate pe parcursul
anului 2015. Membrii consiliului de bazin, prezenți la ședință au avut posibilitatea să facă cunoștință cu
propunerile la planul pentru anul curent, care la momentul potrivit se vor examina la ședințele consiliului, fie
vor fi realizate pe parcurs.
Au luat cuvânt:
Eudochia Tcaci, care a propus ca revenim la chestiunea ce ține de Planul acțiunilor de mediu în subbazinul r.
Bâc în contextul Planului de Acțiuni pentru districtul bazinului Nistru după aprobarea prin hotărâre de
Guvern a Planului de Acțiuni pentru districtul bazinului Nistru
S-a hotărât:
1.

Se aproba Planul de acțiuni pentru anul 2015 (se anexează)
Hotărârea a fost adoptată unanim.

Procesul verbal se expediază Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenției „Apele
Moldovei”, Consiliului raional Strășeni pentru familiarizare și luarea deciziilor respective.

Președinte

Victor Gori

Secretar

Mihai Mustea
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Anexă la Procesul- Verbal nr 11 din 24.02.2015

Planul de activitate pentru anul 2015
I.
1.

Chestiuni pentru ședițe ale Consiliului de Bazin Bîc
Cu privire la activitatea primăriei orașului Strășeni în vederea asigurării securității ecologice în
comunitate.
Februarie

2.

Cu privire la gestionarea bazinelor acvatice prin prisma prevederilor legislației de mediu.
Mai-iunie

3.

Cu privire ala activitatea SA “Apa –Canal” în vederea respectării prevederilor H.G 950 și 802/2013
privind colectarea și epurarea apelor reziduale, deversările de ape tratate în r. Bâc.
August-septembrie

4. Cu privire la situația ecologică, activitățile de proiectare și construire a stației de epurare în or.
Anenii Noi.
Noiembrie-decembrie
5.

Cu privire la Planul acțiunilor de mediu în subbazinul r. Bâc în contextul Planului de Acțiuni pentru
districtul bazinului r. Nistru.
(după abrogarea PADBN prin H.G.)
II.
Acțiuni ecologice
1. Organizarea și desfășurarea bilunarului ecologic de primăvară și lunarului de toamnă de plantare a
arborilor .
Martie-aprilie, octombrie
2.

Crearea perdelelor forestiere de protecție în zonele riverane ale r. Bâc și afluenții lui.
Octombrie-noiembrie

3.

Organizarea și desfășurarea Festivalului râului Bâc “Iubește-ți râul” (mun. Chișinău)
Septembrie

4.

Organizarea și desfășurarea inițiativei “+3 izvoare pentru râu-în fiecare an”.
Aprilie-octombrie
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