
Proces-verbal nr 17 din 22.12.2017 
a Comitetului subbazinal al râului Bîc 

mun. Chișinău, sala de ședințe al Agenției ”Apele Moldovei” 
 
Au participat: 

- Din membri: Zelinschi Octavian (CR Anenii Noi), Vasile Efros (Primăria mun. Chișinău), Arcadie 
Rusnac (”Apă-Canal” SA), Mariana Codreanu (Agenția ”Apele Moldovei”), Maria Sandu (IEG al 
AȘM), Gori Victor (Primăria com. Botnărești, r-nul Anenii Noi), Bujoreanu Valeriu (primăria com. 
Pănășești, r-nul Strășeni), Iuliana Cantaragiu (Centrul Național de Mediu) 

- Invitați: Ina Coșeru (Centrul Național de Mediu) 

Subiecte discutate: 

1. Prezentarea demersului Comitetului subbazinal Bîc, adresat Prim-ministrului și Ministrului 
Agriculturii, Dezvoltării Regional și Mediului, cu privire la necesitatea preepurării apelor uzate 
industriale și necesitatea construcției stațiilor de epurare municipale 

2. Prezentarea situației privind elaborarea și înregistrarea Regulamentelor de exploatare a 
lacurilor/iazurilor (conform HG 977 din 16.08.2016) 

3. Propuneri pentru Planul de activități a Comitetului subbazinal Bîc pentru perioada 2018-2019 

 

Discuții la subiectul 1: 

A fost prezentat demersul Comitetului subbazinal Bîc, adresat Prim-ministrului și Ministrului Agriculturii, 
Dezvoltării Regional și Mediului, cu privire la necesitatea preepurării apelor uzate industriale și 
necesitatea construcției stațiilor de epurare municipale. Demersul a fost expediat de către Președintele 
Comitetului subbazinal Bîc (CSB), Victor Gori. Președintele CSB a comunicat că s-a înregistrat și în 
audiență la Prim-ministru pentru a comunica direct mesajele privind necesitatea preepurării apelor uzate 
industriale și necesitatea construcției stațiilor de epurare municipale.  

Decizii la subiectul 1: 

1.1. Secretariatul va stabili o întrevedere similară cu Secretarul de Stat și Ministrul de la Ministrului 
Agriculturii, Dezvoltării Regional și Mediului, la care vor participa un grup din membrii CSB, care 
vor comunica direct mesajele privind necesitatea preepurării apelor uzate industriale și 
necesitatea construcției stațiilor de epurare municipale 

 

Discuții la subiectul 2: 

Reprezentantul Agenției ”Apele Moldovei” a prezentat rezultatele privind elaborarea și înregistrarea 
Regulamentelor de exploatare a lacurilor/iazurilor în raioanele care fac parte din subbazinul râului Bîc. 
Astfel, până la momentul ședinței, situația se prezintă în felul următor: 

Raion Total lacuri/iazuri Lacuri care dețin 
pașapoarte/regulamente 

Lacuri care sunt în 
proces de elaborare a 
regulamentelor 

Călărași 200 4 1 

Strășeni 96 10 3 

Chișinău 58 5  

Anenii Noi 56 1  

Ialoveni 46 6  

Decizii la subiectul 2: 

2.1. Ținând cont de importanța exploatării lacurilor conform regulamentelor și respectări debitului 
ecologic, Comitetul subbazinal Bîc, cu vot unanim, a decis că se va implica în promovarea necesității 
elaborarea și înregistrarea Regulamentelor de exploatare a lacurilor/iazurilor (conform HG 977 din 



16.08.2016) prin organizarea de seminare informative/ședințe cu deținătorii de lacuri/iazuri și companii 
de proiectare în subbazinul râului Bîc pe parcursul anului 2018 

 

Discuții la subiectul 3: 

A fost prezentat membrilor Comitetului subbazinal Bîc proiectul Planului de activități pentru anii 2018-
2019. 

Decizii la subiectul 3: 

3.1. S-a luat decizia, ca proiectul Planului să fie circulat tuturor membrilor CSB și membrii CSB să vie cu 
propuneri de îmbunătățire până pe data de 15.01.2018 

 

Anexe: 

1. Agenda ședinței nr. 17 a Comitetului subbazinal Bîc din 22.12.2017 
2. Lista participanților la ședința nr. 17 a Comitetului subbazinal Bîc din 22.12.2017 
3. Demersului Comitetului subbazinal Bîc, adresat Prim-ministrului și Ministrului Agriculturii, 

Dezvoltării Regional și Mediului, cu privire la necesitatea preepurării apelor uzate industriale și 
necesitatea construcției stațiilor de epurare municipale 

4. Proiectul Planului de activități a Comitetului subbazinal Bîc pentru perioada 2018-2019 

 

 

Victor Gori 

Președintele Comitetului Subbazinal Bîc 

 

Iuliana Cantaragiu 

Secretariatul Comitetului Subbazinal Bîc 


